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SAMMANFATTNING 

Vi vill med denna uppsats undersöka vilka framgångsfaktorer det finns för ett så kallat lyckat projekt 

och samtidigt ta reda på vilka fallgropar man ska undvika. Vi har begränsat oss i empirin till 

respondenter med projektledarerfarenheter och deras syn på it-projekt. Inom detta område är det 

verkligen viktigt att veta hur man får till ett bra projekt där man når sina mål, eftersom just it-projekt 

har en missa sina mål. Enligt en sammanställning av flera olika undersökningar, har konsultföretaget 

Decuria kommit fram till att så mycket som 85 % av alla it-projekt ute hos företag och organisationer 

misslyckas! 

Genom att beskriva olika projektmetoder, olika sätt att driva arbetsprocessen på och andra viktiga 

begrepp inom it-projektledning samt undersöka hur projektledare driver sina projekt visar denna 

uppsats hur it-projekt kan se ut från idé till avslut samtidigt som vi undersöker vilka faktorer som 

finns för att lyckas med projektet. 

Slutsatsen från studien visar att det inte finns en specifik metod som ska användas för att it-projektet 

ska lyckas. Projektmetoden kan stödja projektet och bör anpassas efter uppgiften och organisationen. 

Däremot finns det ett antal faktorer som bidrar till att projektet lyckas eller misslyckas. Dessa 

faktorer är planering, kommunikation, tydlighet och projektledarens ledaregenskaper och förmåga att 

kunna organisera tillsammans med samarbete i projektgruppen som har en öppen attityd. 

Studien undersökte också vad som är definitionen för ett lyckat projekt. Slutsatsen var att ett lyckat 

it-projekt är ett it-projekt vars leverans godkänns av beställaren och inte är beroende av tid, kostnad 

eller funktion. 

Nyckelord: it-projekt, it, projekt, projektmetod, projektmodell, sekventiell, iterativ, agil 



ABSTRACT 

We want this essay examine the success factors that are known as a successful project and 

simultaneously find out what pitfalls to avoid. We have limited ourselves in the empiricism to 

respondents with project management experience and their perception of IT projects. In this area, it is 

really important to know how to get to a good project that achieves its goals, because right IT 

projects have a tendency to fail. According to a compilation of several different studies, consultancy 

company Decuria has concluded that as much as 85 % of all IT projects onsite at companies and 

organizations fail! 

By describing the various project methodologies, different ways to drive the work process and other 

important concepts in IT project management and explore how project managers manage their 

projects, this essay shows how IT projects can look like from idea to completed while we investigate 

what factors are the success of the project. 

The conclusion from the study shows that there is not a specific method to be used for IT project 

success. Project method can support the project and should be adapted to the task and the 

organization. However, there are a number of factors that contribute to project success. These factors 

include planning, communication, clarity and the project manager's leadership skills and ability to 

organize, together with the collaboration of the project team who are open-minded. 

The study also examined what the definition of a successful project is. The conclusion was that a 

successful IT project is an IT project whose delivery is accepted by the client and is not dependent on 

time, cost or function. 

Keywords: it project, it, project, project method, project model, sequential, iterative, agile 
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1. INLEDNING 

I denna del kommer vi att gå in på uppsatsens problemområde. Vi beskriver bakgrund, 

problemställning, vilken forskningsfråga vi har valt att besvara, syftet med studien och vilka 

avgränsningar vi har gjort. 

Det har inte skett någon ansvarsfördelning även om vi är två om att skriva uppsatsen. Vi har valt att 

tillsammans diskutera, gå igenom och skriva varje del. 

1.1 BAKGRUND 

“Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad 

aktivitet, som genom styrning och resurser ska nå ett bestämt mål.” 

Definitionen är hämtad från Projektboken – Metod och styrning för lyckade projekt (Marttala & 

Karlsson, 2011). Det leder till frågan: vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? 

Det är idag mycket vanligt att arbeta i projektform. En förutsättning för att kunna driva ett projekt är 

att man har någon sorts kunskap i detta och behärskar grunderna i traditionell projekthantering. 

(Eklund, 2011) 

Projektledning inom it-utveckling ställer stora krav på att ta till vara på nya metoder i 

projektutformandet för att möta den snabba utveckling som sker på it-sidan, inte minst då 85 % av 

alla it-projekt ute hos företag och organisationer misslyckas enligt en sammanställning av flera olika 

studier som konsultföretaget Decuria gjort nyligen (Hon har tröttnat på misslyckade it-projekt, 2013). 

The Standish Group (2013) har sammanställt ett dokument som heter CHAOS Manifesto 2013: 

Think Big, Act Small, där man har samlat information om verkliga it- och mjukvaruprojekt. 

Dokumentet bygger på ett större projekt känt som CHAOS Chronicles där den insamlade data går 18 

år bakåt i tiden och omfattar fler än 90,000 avslutade it-projekt. Det man har velat mäta är varför 

projekt lyckas eller misslyckas. Som mätinstrument har man använt sig av projektprofiler, 

projektspårning, individuella projektformulär, fallintervjuer, generella formulär, 

efterhandsundersökningar och andra instrument.  

Enligt The Standish Groups undersökningar 2012 lyckades 39 % av projekten, 43 % hade någon 

form av svårigheter med projektet och 18 % misslyckades. Som framgångsfaktorer och 

förutsättningar för att lyckas med ett projekt räknar The Standish Group leverans i tid, att hålla 

budget och att få med de tillbehör och funktioner som fanns med som krav. Svårigheter enligt The 

Standish Group är förseningar, budgetöverskridning och/eller att inte alla önskade krav på tillbehör 

och funktioner finns med. Som misslyckanden räknas projekt som blev inställda innan färdigställning 

eller levererade projekt som aldrig användes. 
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Det finns mycket forskning kring området där man listar framgångsfaktorer för lyckade projekt, 

liksom det finns verktyg för att bedriva projekt så framgångsrikt som möjligt. Ändå misslyckas ett så 

stort antal it-projekt. 

1.2 PROBLEMSTÄLLNING 

Utan kunskap om arbetsformens egenheter och krav kan de första projekten bli “smärtsamma” 

upplevelser, där tid, budget och resurser blir negativt påverkade. För att undvika detta finns det flera 

framgångsfaktorer att ta hänsyn till. Några av dessa är att alla inblandade i projektet ska känna till 

hur man arbetar i projekt (Eklund, 2011), projektbeställaren måste prioritera projektet för att det ska 

få rätt förutsättningar och projektledaren ska utifrån beställarens prioriteringar göra rätt val mellan 

leveranstid, produktmål och resurser (kostnad), den så kallade projekttriangeln (Lundqvist & 

Marcusson, 2012). Man måste också undvika dålig förståelse för problembilden på grund av 

bristande problemanalys i den inledande fasen av projektet eftersom detta kan leda till att man inte 

vet vad man förväntas åstadkomma eller varför. (Marttala & Karlsson, 2011) 

Det finns många exempel på projekt som har avslutats inom tidsplanen, budget och som har uppfyllt 

alla kraven på kravlistan men ändå visar sig vara totalt misslyckade för att de inte producerar några 

fördelar för kunderna eller skapar fördelar för företaget/myndigheten. (Dvir, D., Raz, T., Shenhar, J., 

A., 2001)  

En hög kvalité på slutprodukten, det vill säga genomförandet av projektet, uppnås bäst genom att 

man är metodisk och arbetar utifrån en metod (Marttala & Karlsson, 2011). Graeme och Fernández 

(2008) menar på att informationssystem ofta lyckas i en aspekt men misslyckas i andra. Som ett 

exempel nämner Graeme och Fernández att den tekniska delen av projektet kan vara lyckat men som 

helhet vara misslyckat. Ett högst aktuellt sådant projekt är Polisens inrapporteringssystem Pust Siebel 

(Pust - långdragen huvudvärk för polisen, 2014). År 2011 kastar Polisen v.1 av Pust för att istället 

bygga Pust på plattformen Siebel (kostnaden uppgick då till 100 milj. kr). 2012 lanseras Pust och 

kritiken mot systemet strömmar in (kostnaden för uppstådda incidenter beräknas uppgå till 300 milj. 

kr). 2014 tas beslutet att avveckla Pust och återgå till det gamla systemet som fanns innan Pust. Innan 

avvecklingen förväntas Pust kosta ytterligare 50 milj. kr. Totalt har Pust kostat Polisen ca 200 milj. i 

direkta kostnader och över 300 milj. kr i indirekta. (Pust Siebel avvecklas, 2014) 

Ovanstående exempel med Polisens misslyckade it-projekt är ett alltför vanligt scenario när det gäller 

it-projekt. IDG gick ut med en artikel på årets sista dag år 2013 med 12 andra misslyckade it-projekt 

förutom också just Polisens Pust-projekt. Feltänkande, otur och galenskaper är bara några exempel på 

faktorer som har lett till att projekten har misslyckats. (Projekt som floppade 2013, 2013) 

Wenell (2001) uppleverer att projekt och då främst it-projekt har blivit mer komplexa och “spretiga”. 

Med spretiga menar Wenell att projekten sticker ut åt alla håll och att projektet tappar homogeniteten 

och kontrollen med fler inblandade. Wenell kallar detta synkroniseringsförluster. Vidare skriver 
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Wenell att ytterligare en faktor till misslyckande inom it-projekt är att brukare och beställare har 

svårt att definiera vad de vill ha.   

Det är dock inte alltid givet att en uppgift behöver lösas genom ett projekt i stället för i det ordinarie 

verksamhetsarbetet. När ett projekt bedrivs, behöver man ofta låna resurser och kompetens från den 

ordinarie verksamheten och det kan lätt uppstå en diffus gränsdragning mellan vad som är projektet och 

vad som ingår i den ordinarie verksamheten, vilket kan leda till en störning. (Carlson & Nilsson, 2012)  

Hur ett projekt bedrivs utifrån arbetsprocessen, som till exempel kan vara sekventiell eller iterativ 

och som vi beskriver utförligare längre fram, påverkar också projektutfallet. Det har blivit alltmer 

vanligt att bedriva projekt utifrån ett iterativt arbetssätt medan det har skett en minskning av det 

sekventiella arbetssättet. Enligt The Standish Group har just iterativa projekt ökat och även antalet 

lyckade projekt (The Standish Group, 2013), varför det är intressant att undersöka om det mer och 

mer populära iterativa arbetssättet att bedriva projekt på bidrar till fler lyckade projekt. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 

Denna uppsats utgår från att försöka besvara: 

● Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt och hur bedriver våra respondenter sina it-projekt? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att förstå vad som krävs för att lyckas med ett it-projekt. Vi vill 

undersöka vilka faktorer som påverkar hur framgångsrikt ett projekt kan bli. Är det bara mätbara 

resurser som bidrar till projektutfallet eller finns det andra värden som också spelar in?  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att titta närmare på fyra olika projektmetoder bland den uppsjö av verktyg som finns att 

välja bland. 

Vi har också begränsat oss till it-projekt i stället för att titta på projekt i det stora hela. 

En annan tydlig angränsning vi har gjort är att välja vårt case, alltså vårt fall och fallstudie. Vi har 

intervjuat fem personer från olika företag men där alla har ett it-projektledaransvar för att få ett 

bredare underlag. 

Vi har i uppsatsen utgått från att projektledaren har kunskaper i vad de olika rollerna i en 

projektgrupp innebär och kan ge en bild av den åverkan dessa kan ha på projektet.  

Vi har också valt att hålla oss till projektprocessen och inte vad som händer efter implementeringen. 
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Då fokus på den empiriska delen har legat på projektgenomförandet så har det blivit en naturlig 

avgränsning att uppsatsen endast undersöker projektprocessen och inte delen efter överlämningen av 

projektet till den dagliga verksamheten. 

1.6 VIKTIGA BEGREPP 

För att få en helhetsförståelse för vad vi ska undersöka i denna uppsats följer nedan en kort 

beskrivning över nyckelbegrepp och vad vi menar med dessa. 

1.6.1 INFORMATIONSTEKNIK (IT) 

Informationsteknik eller IT som förkortningen lyder, är enligt Svenska datatermgruppen (2014) ett 

ganska vagt begrepp som oftast avser utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering. 

Förkortningen ska ske med stora bokstäver, men när det inte finns risk för missförstånd eller om den 

används som förled i sammansättningar, exempelvis it-projekt, kan förkortningen göras med 

gemener. (Informationsteknik, IT, 2014) 

I denna uppsats vill vi undersöka vilka framgångsfaktorer som finns för lyckade it-projekt. Med it-

projekt menar vi således projekt som rör utnyttjandet av datorer och internet för 

informationshantering. 

1.6.2 PROJEKTMODELL, -METOD, -METODIK OCH -METODOLOGI 

Vi kommer att ta upp ett antal projektverktyg i uppsatsen. Begreppen de går under varierar, men de 

har alla gemensamt att de finns till för att hjälpa projektledaren i sitt arbete. I vissa fall kallas de för 

modell, i andra för metod, metodik eller metodologi. För att läsaren ska få en förståelse för vad den 

allmänna definitionen innebär ger vi en kort beskrivning. Vi kommer dock att hålla oss till 

projektverktygets egen definition i uppsatsen (i vissa fall översatt från engelska). 

Eklund (2011) skriver att projekt ofta arbetar efter en projektmodell. Projektmodellen är de samlade 

regler och hjälpmedel som används för att driva ett projekt. Dessa är bra att ha för att skapa en 

överblick, karta, över projektet. Genom att strukturera upp alla delar kan man snabbt och enkelt 

orientera sig och identifiera de olika stegen i modellen, samt skapa en gemensam bild i projektet och 

i den övriga verksamheten. Vidare skriver Eklund att projektmodellen ska innehålla: arbetsflöde, 

projektets olika steg, avstämningspunkter, roller och olika dokument. 

Medan en projektmodell beskriver vad som ska göras, beskriver en projektmetod hur det ska göras 

(Lundqvist & Marcusson, 2012). I Nationalencyklopedin står det att modell i vetenskaplig 

bemärkelse är detsamma som en representation av ett fenomen (Modell, 2014) och att metod är ett 

planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat (Metod, 2014). För att krångla till det 

ytterligare kan vi kasta in termerna metodik och metodologi, som enligt Nationalencyklopedin 
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innebär läran om olika metoder (Metodik, 2014) och planmässigt eller vetenskapligt förfarande 

(Metodologi, 2014). 

Projektmodeller och -metoder är skapade för att hjälpa vid hantering av olika typer av projekt. Då de 

sällan passar fullt ut i ett visst projekt, kan man välja de delar som lämpar sig bäst för just det egna 

projektet och anpassa både modell och metod utifrån det. Tillsammans ger dessa ett ramverk inom 

vilket projektet ska genomföras. Det viktiga med att använda sig av projektmetoder och -modeller är 

att sätta det egna projektets behov, krav och omständigheter i centrum. (Lundqvist & Marcusson, 2012). 
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2. TEORI 

I denna del beskriver vi valet av referensram i denna studie. Det finns många olika verktyg för it-

projektledning som ger projektet verktyg över hur projektet ska planeras, vilka arbetsmetoder som 

ska tillämpas samt i vilken ordning de ska genomföras. Vi har valt att titta närmare på fyra olika sätt 

att bedriva projekt på, iterativt eller sekventiellt, och fyra exempel på olika projektverktyg. Vi går 

också igenom vad ett projekt är och definitionen av ett lyckat projekt. 

2.1 VAD ÄR ETT PROJEKT? 

Ordet projekt kommer från det latinska ordet projicere som betyder “kasta fram” (Nordberg, 2008). 

Enligt författarna till boken Arbeta i projekt - Verktygslåda för projektarbete (2012) är det en tanke 

som kastas fram och som leder till utveckling av en idé som man vill pröva för att utveckla och 

förbättra en verksamhet. (Carlson & Nilsson, 2012) 

I Nationalencyklopedin står det att projekt är en “idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta 

även arbetet med att genomföra planen” (Projekt, 2014). Vi har redan under 1.1 Bakgrund gett en 

definition av ordet projekt och nämnt att det finns fler definitioner. I boken Projekthandboken - 

Planera, leda och värdera projekt (Nordberg, 2008) är definitionen av ett projekt: 

”Projekt är en välplanerad handlings- och framtidsinriktad verksamhet, 

med ett specifikt syfte inom ett avgränsat område, som utförs under begränsad tid 

av en tillfällig organisation, med öronmärkta pengar och andra erforderliga resurser.” 

Nordberg (2008) tydliggör det ytterligare genom att lista sex kriterier för ett projekt: 

➢ Välplanerat 

➢ Specifikt syfte 

➢ Avgränsat område 

➢ Begränsad tid 

➢ Tillfällig organisation 

➢ Särskilda - öronmärkta - pengar och andra resurser 

 

Carlson och Nilsson (2012) lägger förutom ovanstående till ytterligare följande kriterier: 

➢ Utgår från en klart formulerad idé 

➢ Har alltid en beställare och en mottagare 

➢ Berör ofta flera intressenter och engagerar ofta personal från olika verksamheter 

➢ Syftar i regel till utveckling eller förändring av organisationen 
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Görling (2009) skriver att ett projekts egenskaper bör vara SMART: 

● Specifikt - av engångskaraktär. 

● Mätbart - för att kunna se när vi är färdiga. 

● Accepterat - accepterat och förankrat i organisationen. 

● Realistiskt - kunna vara genomförbart och med realistiska mål. 

● Tidsbegränsat - med ett start och ett slut. 

VAD ÄR SYFTET MED ETT PROJEKT? 

Vi har definierat att ett projekt är av engångskaraktär och ska lösa ett problem. Syftet med projektet är 

då att lösa detta problem. För att vi ska kunna göra det måste vi samla in kravställning och 

sammanställa specifikationer som beskriver hur vi går till väga för att lösa problemet. (Görling, 2009) 

Kraven som specifikationerna består av ska vara rangordnade efter vad som är viktigt att projektet 

ska genomföra. Specifikationerna behöver inte endast handla om hur systemet ska fungera utan kan 

också innehålla information om hur den ska integrera med andra system, vilken prestanda och 

tillförlitlighet som krävs och andra viktiga uppgifter. (Görling, 2009) 

Görling (2009) listar anledningar till varför specifikationer är så viktiga: 

● För att projektledaren ska kunna planera kostnaden och arbetet. 

● Utvecklarna behöver veta vad som ska göras. 

● Testgruppen behöver den för att förbereda testfall. 

● Drift och support ska kunna förstå vad de olika delarna ska göra för att kunna drifta dem. 

● Kunder, marknad och försäljning behöver veta vad de kan förvänta sig av produkten. 

● Underleverantörers kontrakt knyts till olika specifikationer. 

● Jurister behöver dem för att undersöka om det finns några regler som påverkar projektet. 

● Nya personer som kommer in i projektet ska snabbare komma igång med sitt arbete. 

FÖR- OCH NACKDELAR MED PROJEKTARBETSFORMEN 

Det finns för- och nackdelar med att arbeta i projektform. Carlson och Nilsson (2012) beskriver att 

fördelar är tydligheten kring ansvars- och uppgiftsfördelning samt fokus på att lösa en specifik 

frågeställning eller ett problem genom en kraftansträngning kring en fråga. Projektarbetsformen 

bidrar oftast till ett effektiviserat arbete genom förenklade och smidigare beslutsprocesser, vilket i sin 

tur ger mer utrymme åt kreativitet än normalt i den ordinarie arbetsformen. En annan fördel är den 

kontakt som fås över enhetsgränser genom att arbeta mot samma gemensamma mål. Detta kan vara 

utvecklande och innebära en effektivisering för både verksamheten och den enskilda individen. 
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Nackdelar med att arbeta i projektform kan enligt Carlson och Nilsson (2012) vara en störning i den 

ordinarie verksamheten eftersom man ofta behöver låna resurser och kompetens till projektet. Det 

kan också bli en diffus gränsdragning mellan vad som är projektet och vad som är den ordinarie 

verksamheten. Carlson och Nilsson menar också att avundsjuka kan väckas bland de som inte har 

tillfrågats att delta i projektet och att detta kan innebära ett sämre samarbete i den ordinarie 

verksamheten. (Carlson & Nilsson, 2012) Vi vill med detta i åtanke påstå att avundsjuka också inom 

projektet kring ansvars- och arbetsfördelning kan leda till sämre samarbete inom projektet och 

därmed ses som en nackdel med att arbeta i projektform.  

2.1.1 VAD ÄR ETT LYCKAT PROJEKT? 

Man kan fråga sig vad definitionen på ett lyckat projekt är och svaret skiljer sig beroende på vem man 

frågar, enligt Nordberg (2008). Det kan till och med vara personer från samma projekt som tycker olika 

avseende om projektet kan räknas som lyckat eller misslyckat. Förklaringarna kan vara flera men det 

kanske vanligaste handlar om hur man har uppnått förväntningar. (Nordberg, 2008) 

När vi i uppsatsen diskuterar “ett lyckat projekt”, menar vi att de krav som ställs på projektet 

uppfylls. 

SEMCON, som förvaltar projektmetodiken XLPM, menar att projektframgångar ofta hänger på det 

mänskliga och affärsmässiga perspektivet och om dessa tas hänsyn till. (SEMCON, 2014) 

● Det mänskliga perspektivet förklarar vikten av en gemensam projektkultur och hjälper till att 

undvika att mänskliga relationer och reaktioner orsakar projektmisslyckanden. 

● Det affärsmässiga perspektivet finns som stöd i att veta hur man ska besluta om ett arbete ska 

utföras som ett projekt och hur man ska gå från ett uttalat behov till en verklig fördel. 

FLER LYCKADE IT-PROJEKT 

Siffrorna över lyckade it-projekt har enligt The Standish Group (2013) ökat från senare år, medan 

siffrorna för misslyckade projekt har sjunkit. Förklaringen enligt dem beror på flera faktorer som att se på 

hela projektmiljön av processer, metoder, färdigheter, kostnader, verktyg, beslut, optimering, interna och 

externa influenser och personkemi inom teamet. Vikten av projektledarnas kunskaper och färdigheter 

inom projektledning bidrar till mer lyckade projekt. Den viktigaste förbättringen för att öka 

projektframgången är dock att öka kompetensen hos företagsledaren, vilken enligt The Standish Group är 

projektägaren. Projektägaren är den som är ytterst ansvarig för att ett projekt lyckas och ger projektteamet 

nödvändigt stöd, resurser och handledning. 

PROJEKTTRIANGELN 

Projekttriangeln är en vanlig illustration inom projektsammanhang, som visar på de tre viktigaste 

faktorerna för att lyckas med ett projekt. Dessa är leveranstid, produktmål och resurser (kostnad). 
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Om en förändring sker i något av projekttriangelns hörn, det vill säga inom produktmål, leveranstid eller 

resurser, påverkas de övriga två hörnen och balansen ändras. Som projektledare är det viktigt att veta vad 

beställaren prioriterar högst för att kunna hålla balansen så bra som möjligt och framförallt att se till att 

just det triangelhörnet påverkas minst av förändringar. (Lundqvist & Marcusson, 2012) 

 

Figur 1 - Projekttriangeln 

Karlsen, Andersen, Birkely och Odegard (2005) skriver att den klassiska projekttriangeln traditionellt 

har setts som ett verktyg att värdera om ett projekt har blivit lyckat. Vidare skriver Karlsen m.fl. 

(2005) att projektledaren ofta endast använder sig av projekttriangelns parametrar för att definiera 

projektet som lyckat eller ej. Däremot har olika intressenter olika krav på ett projekt och deras 

kriterier för ett lyckat projekt. Detta menar Karlsen m.fl. (2005) att det inte finns någon gemensam 

definition om hur ett projekt kan beskrivas som lyckat eller ej. 

HÅRDA OCH MJUKA VÄRDEN 

Karlsen m.fl. (2005) delar upp mätningen om ett lyckat projekt i två delar: hårda och mjuka kriterier. 

De hårda kriterierna är kostnad, tid och resurs (projekttriangeln) och de mjuka kan bland annat 

inkludera arbetsnöjdhet, nöjda användare och förbättrat rykte. I de mjuka målen ingår effektmål, som 

är den effekt som projektet förväntas leverera (men som vi inte kommer att gå in närmare på i denna 

uppsats). De hårda kriterierna är ofta kortsiktiga medan de mjuka är mer långsiktiga. 

I samma artikel visar författarna att olika projektroller rankar kriterierna olika för ett lyckat projekt. 

Användarna är mer intresserade av att projektprodukten fungerar som bestämt, medan projektledaren 

är intresserad av att projektet uppfyller förutbestämda krav på projektet. Karlsen m.fl. rankar kriteriet 

att it-systemet fungerar som förväntat och löser det problem som ska lösas som det högst rankade 

kriteriet. Därefter följer nöjda användare, att it-systemet har hög reliabilitet, att lösningen bidrar till 

att förbättra effektivitet och konkurrenskraft samt att it-systemet bidrar till att realisera strategiska, 

taktiska och operativa mål. Med detta menar Karlsen m.fl. att om man endast använder de hårda 

kriterierna så blir definitionen “lyckat projekt” för smalt. Istället bör det inkludera både 

projektprocessen, projektresultatet, användandet av resurser och effekten av projektleveransen, det 

vill säga långsiktiga projektmål. 
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VIKTEN AV KOMMUNIKATION 

En annan avgörande faktor för ett projekts framgång är att kommunikationen fungerar. 

Kommunikationen går ut på att sprida och dela information och kunskap. Projektgruppen ska 

veta vad den ska göra, projektägaren ska känna sig trygg och projektledaren ska ha kontroll. Mål, 

planer, och resultat ska rapporteras och förmedlas, ändringar ska beslutas och dokumentation 

distribueras. För att kommunikationen inom ett projekt ska fungera så bra som möjligt är det bra 

att upprätta en kommunikationsstrategi eller en kommunikationsplan så att både interna och 

externa intressenter får ta del av relevant information. Det är i slutändan projektledarens 

kommunikativa förmåga som är avgörande för projektets framgång, (Tonnquist, 2012) 

GÖR OM, GÖR RÄTT 

Även ett misslyckat projekt kan dock föra något gott med sig. Av erfarenheten lär vi oss hur man kan 

undvika liknande misstag i framtida projekt. Det riktiga misslyckandet är att inte använda sig av 

erfarenheten av det misslyckade projektet för att åstadkomma lyckade projekt. (Nordberg, 2008) 

2.1.2 VARFÖR MISSLYCKAS PROJEKT? 

För att ett projekt ska lyckas är det viktigt att utreda varför it-projekt ofta misslyckas.  

Enligt Eklund (2011) i Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren är något av det värsta som kan 

hända i ett projekt att man förlorar kontrollen och styrningen över projektet. All kraft går åt att rätta 

till saker som har gått fel och hantera följderna av de svårigheter och problem som har uppstått i 

projektet. Risken blir att projektet inte blir klart i tid, inom budget eller med den kvalitet som var 

tänkt från början. (Eklund, 2011) 

Enligt The Standish Group (2013) är det viktigt att följa upp sina projekt för att kunna ta lärdom av 

projekten och förbättra kommande projekt. Tyvärr missar många företag att spara denna uppföljning 

elektroniskt, varför informationen glöms och tappas bort. Detta är en orsak till att många företag 

fastnar i samma hjulspår som tidigare utan att förbättra sina kommande projekt. Bestående 

vaksamhet leder till framgång. 

Görling (2009) listar 10 konkreta anledningar till varför it-projekt ofta misslyckas: 

1. Många viljor ska samsas. I en grupp finns det ofta många viljor över hur projektet och 

produkten ska utföras. Det är viktigt att dessa samkoordineras. 

2. Vi försöker vara effektiva i en dimension. Fokusera inte enbart på en process eller metod utan 

ta in alla dimensioner i projektplaneringen. 

3. Bristande organisation. När omgivande supportgrupper inte hinner med sitt arbete och 

utvecklingen hinner före så tar vissa organisationer genvägar för att hinna ikapp genom att till 

exempel programmerare testar sin egen kod. Detta kan leda till rena fel i produkten eller 

avvikelser från projektplanen. 
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4. Svårt att specificera produkten. Om kravlistan med önskade specifikationer inte kan 

bearbetas på ett önskvärt sätt kommer produkten att missa viktiga specifikationer som 

beskriver hur produkten ska se ut eller fungera. 

5. Svårt att estimera projektets omfattning. När tidplanen är optimistisk eller nya aktiviteter 

skjuts in i projektet missas ofta den ursprungliga tidplanen för projektet. 

6. Befintlig kod har en teknisk skuld. Om projektet inte tar hänsyn till den befintliga koden i 

den egna utvecklingen kommer implementeringen in i it-miljön bli svårt och problematisk. 

7. Fel upptäcks sent i projektet. Om ett fel upptäcks sent i ett projekt kan det ta månader att rätta 

till felet eller kanske till och med vara omöjligt att åtgärda. 

8. Bristfälliga stresstester. Om projektet missar att ta hänsyn till under vilka förutsättningar som 

produkten kommer användas kan en driftsättning få hela it-miljön att “gå ner på knä” och ge upp. 

9. Driftsättning och överlämning glöms bort. Om dokumentation om felsökning och förvaltning 

inte överlämnas till driften kan en hel produktionssättning backas för att den genererar 

felkoder som driftsupporten inte har möjlighet att felsöka. 

10. Avgränsade projekt istället för långsiktiga processer. Alla problem borde inte lösas via projekt. 

Det kan innebära att problem som ligger utanför projektets uppdrag missas att tas med in 

fellösningsunderlaget, och problemet som var grunden till projektet återkommer gång på gång. 

 

Görling (2009) menar med andra ord att det oftast inte är programmeringskoden i sig som 

misslyckandet och tidfördröjningen ligger i utan alla processer runt omkring kodningen. Därför är det 

viktigt att se till att projektmetoden fungerar i projektet. 

2.2 SEKVENTIELL KONTRA ITERATIV ARBETSPROCESS 

Ett projekt kan bedrivas utifrån olika arbetssätt. De två vanligaste sätten går ut på att antingen 

genomföra och avsluta en fas i projektet innan man går vidare till nästa fas eller genom att man i 

projektet kan hoppa mellan olika faser och arbeta med de olika faserna parallellt.  

I boken Projekthandboken - Planera, leda och värdera projekt beskriver Nordberg (2008) att 

projektstyrning, som vi i denna uppsats kallar iterativ arbetsprocess, går ut på att projektets olika 

moment oftast löper parallellt över tid och att fler saker utförs samtidigt oberoende vilken fas man 

befinner sig i. 
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Figur 2 - Iterativ arbetsprocess med exempel på steg. 

Uppgifter kan också befinna sig i olika faser men ändå ingå i samma projekt. Som motsats nämner 

Nordberg sekvensstyrning, i vår uppsats kallad sekventiell arbetsprocess, där saker och ting tas itu 

med i tur och ordning enligt “löpande bandets princip”. (Nordberg, 2008) 

 

Figur 3 - Sekventiell arbetsprocess med exempel på steg. 

 

Det finns olika benämningar på detta men innebörden är densamma. 

Vi har valt att kalla de två arbetssätten för sekventiell och iterativ arbetsprocess. Sekventiell för att 

sekvens är en följd av sammanhörande företeelser av något slag (Sekvens, 2014) och iterativ för att 

det beskriver en upprepad handling (Iterativ, 2014).  
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VALET AV ARBETSSÄTT 

Görling skriver i boken Att arbeta med IT-projekt (2009) att det är viktigare att välja projektmetod 

och -modell utifrån organisationens egenskaper i stället för efter vad som för dagen framstår som 

mest populär. (Görling, 2009) 

Det är nästintill omöjligt att prata om sekventiella projektmetoder utan att nämna Vattenfalls-

modellen, vilket vi också kommer att göra lite längre fram i avsnitt 2.4.4 Vattenfallsmetoden.  

Görling skriver vidare att fördelar med en sekventiell modell är att alla steg måste utföras i rätt 

ordning och blir därmed godkända innan nästa steg påbörjas (se figur 3). Vinsten med detta är att 

inga steg missas och att allt i planen genomförs. En annan fördel är att förutsägbarheten är stor. 

Förändringar i planer och specifikationer går inte att genomföras, vilket minimerar risken för 

förseningar och kostnader, som ju är två av de största faktorerna för misslyckande i ett projekt. 

Görling rekommenderar denna typ av modell när förutsägbarhet och stabilitet går framför 

snabbhet, lättrörlighet och kostnadseffektivitet. I projekt med många underleverantörer är en 

sekventiell arbetsprocess en bra lösning. (Görling, 2009) 

Som alternativ till sekventiella utvecklingsmodeller, ger Görling den andra huvudtypen som han 

kallar spiralmodeller. I denna typ av arbetsprocess går utvecklingsarbetet runt i en  spiralform 

(iterativt). Genom ett iterativt, det vill säga upprepande, arbete definieras hur färdig produkten 

ska bli i nästa steg (se figur 4). Detta behandlas som ett separat projekt. I denna typ av 

arbetsgång är det viktigt med delmål, som specificeras, implementeras, integreras och testas. När 

delmålet är uppnått planeras nästa iteration. Genom det iterativa arbetssättet arbetar man sig 

närmare och närmare den slutgiltiga produkten. (Görling, 2009) 

Den iterativa arbetsprocessen kännetecknas av agila metoder, som vi kommer att gå in närmare 

på under kapitlet 2.4.5 Agila metoder. 

Görling beskriver de två arbetssätten som två olika sätt att bygga en pyramid, som han refererar från 

John Mayo-Smith (2001) i texten Two Ways to Build a Pyramid. 
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Figur 4 - Två sätt att bygga en pyramid. 

 

Oavsett vilket sätt man väljer att bedriva arbetsprocessen på, försöker båda metoderna komma åt 

problematiken kring att utföra ändringar även om ändringar hanteras på olika sätt. 

Det har enligt The Standish Group (2013) skett en ökning av mindre projekt samt agila projekt som 

drivs iterativt och en sänkning av vattenfallsprojekt, drivna sekventiellt. Dock har 

projektomkostnaderna ökat med resultatet av minskat värde och förnyelse. 

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DE OLIKA ARBETSSÄTTEN 

Fördelen med det iterativa sättet enligt Görling och pyramidexemplet är att när man bygger en liten 

pyramid i början vet man hur den stora sedan kommer att se ut. Allteftersom tester är avklarade och 

den lilla pyramiden fungerar, bygger man på delkomponenter så att pyramiden blir större och större. 

Till slut har man den pyramid man planerade för i början. Nackdelen är att man från början inte vet 

hur många gånger man måste iterera för att få fungerande delkomponenter, varför projektet kan ta 

längre tid än planerat. (Görling, 2009) 

I den andra, den sekventiella metoden, bygger man en grund som man sedan fyller på med nytt tills 

man har en färdig pyramid. Fördelen är att man har en ganska detaljerad plan som man följer och vet 

vad som förväntas i nästa steg. Nackdelen blir dock att det är svårt att gå och ändra något som visade 

sig vara sämre än tänkt. (Görling, 2009) 
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2.3 PROJEKTORGANISATIONEN 

Det finns flera olika roller med ansvarsfördelningar i ett projekt. Rollbenämningarna kan variera, 

men de aktiviteter som utförs är desamma i de flesta benämningar vi har hittat och som vi kommer 

att beskriva lite grundligare under detta kapitel. 

Det finns olika faktorer att se till när man sätter ihop en projektorganisation. De olika 

projektdeltagarna bör ha kompetens och kvalifikationer för att kunna lösa projektets mål, de bör 

kunna samarbeta och kommunicera väl med andra och ha möjlighet att frigöra sig från andra 

uppgifter till förmån för projektet. Det är också bra om deltagarna har tidigare dokumenterat 

resultat av att nå uppsatta mål. 

För den ordinarie verksamheten är det bra om det finns flera personer representerade från olika 

ställen i verksamheten för en större delaktighet samt en förståelse för hur man navigerar i 

organisationen. (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013). 

Det är också att föredra att ha en heterogen grupp bestående av olika personlighetstyper, som 

kompletterar varandra och kan belysa problem från olika synvinklar, även om risken då blir att det 

kan uppstå samarbetsproblem på grund av de olika åsikterna. (Tonnquist, 2012) 

ETT GOTT GRUPPKLIMAT 

Hägerfors (1995) skriver att en förutsättning för goda arbetsresultat är att gruppklimatet är ett öppet 

och respektfullt klimat. I grupper som har ett känslomässigt klimat som inte fungerar är det svårt att 

arbeta effektivt. Om stämningen är tråkig så blir även arbetet tråkigt. I en konfliktfylld miljö där 

stämningen domineras av bråk och irritation blir det egentliga arbetet lidande. 

Med ett gott gruppklimat menar Hägerfors att det är en grupp där människor litar på varandra, vågar 

prata öppet och har roligt tillsammans med övriga gruppmedlemmar. Gruppklimatet skall vara ett 

stöd för att projektarbetet ska vara effektivt och engagerande. Vidare skriver Hägerfors (1995) att 

kunskap om att medvetet bidra till ett öppet och kommunikativt klimat ofta saknas helt och hållet. 
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PROJEKTORGANISATIONENS HUVUDFUNKTIONER 

Projektorganisationen kan indelas i tre olika huvudfunktioner: (Jansson & Ljung, 2004)  

 

Figur 5 - Projektorganisationens huvudfunktioner. 

 

BESTÄLLARE 

Projektägaren är projektets interna beställare och har till ansvar att styra och godkänna projektet. En 

annan benämning på projektägare är sponsor. (Tonnquist, 2012) 

Beställaren är den chef som har beslutat att ett projekt ska genomföras och delegerat uppgiften och 

ansvaret till projektledaren (Jansson & Ljung, 2004). Det är bra om beställaren ingår i styrgruppen, 

eftersom det ofta är denne som betalar och har intresse av att vara med och påverka projektets 

utgång. Att ingå i styrgrupp som extern beställare kan vara en utmaning, eftersom det är viktigt med 

snabba beslut. (Lööw, 2009) 

STYRGRUPP 

Styrgruppen har som sin viktigaste uppgift att fortlöpande se till att projektet och projektledaren får 

nödvändig information om vad som förväntas av projektet avseende mål och leverans. En stark 

relation mellan projektledare och styrgrupp är en av de största framgångsfaktorerna för ett lyckat 

projekt. (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013). En av styrgruppens främsta uppgifter är att 

bedöma resultat, besluta om projektet ska drivas vidare eller läggas ned samt besluta om förslag om 

ändringar. (Tonnquist, 2012) 

Det är inte alltid nödvändigt att ha en styrgrupp till varje projekt där relationen mellan beställare och 

projektledare är tydlig, även om det är att föredra (Tonnquist, 2012). 
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PROJEKTLEDAREN 

Projektledarens huvudsakliga ansvar består i att organisera och leda projektarbetet så att de uppsatta 

målen uppnås. (Tonnquist, 2012) 

Summer, Bock och Giamartino (2006) menar att projektledaren har stor inverkan på om projektet 

lyckas eller misslyckas. Summer m.fl. beskriver att it-specialister ofta saknar de mjuka egenskaperna 

som till exempel egenskapen att leda människor. Cougar (1996) genom Summer m.fl. har hittat att it-

specialister ofta har en mer dominerad vänster hjärnhalva vilket får dem att vara mer strukturella, 

effektiva och disciplinerade. När dessa it-specialister blir projektledare kan de sakna de personliga 

egenskaperna för att leda och motivera människor.  

Weinberg (1986) genom Summer m.fl. (2006) skriver att de bästa teknikledarna koncentrerar sig på 

att definiera problemet, lösa skiljaktigheter, ge konstruktiv kritik och ha ett öppet sinne. När 

Weinberg studerat lyckade it-projektledare hittades flera faktorer för att lyckas med projektet. Dessa 

var: leda människor, stresshantering och kommunikation.  

Görling (2009) skriver att projektledarens roll kan se olika ut beroende på projektets karaktär men att 

den är mindre formell än i ett traditionellt projekt som till exempel byggnadsprojekt. Görling menar att 

en projektledare i vissa projekt kan vara ytterst ansvarig likt en VD eller vara en allt-i-allo som ska se 

till att projektet löper på smidigt och löser allt administrativt med ledning och kommunikation. Vidare 

skriver Görling att många menar att en duktig projektledare kan leda alla typer av projekt: från ett 

byggprojekt till mjukvaruutveckling. Det beror helt på vilken roll som projektledaren förväntas att ta. 

Om projektledaren endast ska hålla i det administrativa runt projektledningen är det möjligt att leda 

olika typer av projekt, men att mjukvaruprojekt innehåller en stor portion av erfarenhet. Då 

kompletteras den generella projektledaren ofta med en teknisk projektledare som håller i 

erfarenhetsdelarna för hur projektet ska genomföras. (Görling, 2009) 

Kouzer och Posner (2003), genom Summer m.fl. (2006), har designat ett mätverktyg för att bedöma 

hur bra en ledare är. Mätverktyget består av fem olika delar: 

● Visa vägen. Med detta menar Kouzer och Posner att ledaren ska “leva som han lär” för att 

skapa trovärdighet. 

● Inspirera till en delad vision, för att skapa en gemensam framtidsbild. 

● Utmana processen. Ledaren ska söka efter innovativa möjligheter att förändra, växa och 

förbättra. 

● Få andra agera. Uppmana till samarbete genom att skapa gemensamma mål och skapa tillit. 

● Skapa engagemang, för att uppmärksamma individuella prestationer och skapa 

kommunikation. 

Efter att ha undersökt vilka av dessa fem som projektledare ansåg vara viktigast fann Summers m.fl. 

att egenskapen att få andra agera var högst värderad. 
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Slutligen skriver Summer m.fl. (2006) för att lyckas med ett it-projekt krävs det att projektledaren 

uppvisar ett positivt ledarskapsbeteende genom att använda dem delarna i Kouzers och Posners 

(2003) mätverktyg. Projektledare som tilldelas att leda projekt borde bli uppmuntrade att utveckla 

sina ledaregenskaper tillsammans med sina projektledaregenskaper. Här gör Summers m.fl. 

skillnaden att projektledaregenskaper hanterar hårda värden som: övervakning och hantering av 

projekt scoop, tid, kostnad och kvalitet. Medan ledaregenskaperna hanterar mjuka värden som: 

mänskliga relationer, kommunikation, samarbete och samverkan. 

Projektledarskapet handlar i grund och botten om att skapa goda relationer och att nå uppsatta mål. 

För att lyckas med detta har Lööw återgett Lars Hessner i boken Ledare eller bara chef förklarat att 

det är bra om projektledaren kan konsten att: 

● Visa uppskattning och respekt genom uppmuntran och beröm 

● Ge och ta emot återkoppling och konstruktiv kritik 

● Lyssna 

● Informera 

● Låta medarbetarna vara med i problemlösningen och påverka beslut 

● Hantera konflikter 

PROJEKTGRUPPER 

Projektgruppens övriga medlemmar kan ha en rad olika funktioner som till exempel ansvariga för 

konstruktion, test och tillverkning. Vilka roller som ska ingå i en projektgrupp förutom ovan nämnda 

beror på projektet och dess behov (Jansson & Ljung, 2004). 

Arbetsgrupperna består av projektdeltagare som utför genomförandearbetet och kan ändras under 

projektets gång. (Lööw, 2009) Projektgruppens uppgifter är att se till att de arbetsuppgifter som har 

blivit delegerade blir utförda och att planera och rapportera för de egna aktiviteterna. Det är av 

yttersta vikt att eventuella missförstånd eller otydligheter ska redas ut med projektledaren, som då 

ska förklara vad som väntas. (Tonnquist, 2012) 

REFERENSGRUPP 

Referensgruppen är oftast representanter ur viktiga intressenter för projektet och kan också benämnas 

som stödgrupp, då de stödjer projektet i att få fram det slutanvändaren vill ha. De representerar 

omvärlden i projektet och finns till för att säkerställa att leveransen motsvarar användarnas behov.  

(Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013). 

Referensgruppen har en rådgivande funktion utan egentlig beslutsrätt och ingår ofta inte i själva 

projektgruppen. Referensgruppens sammansättning och uppgifter kan variera i takt med att projektet 

utvecklas och nya behov uppstår. Det är projektets faser och behov som styr hur referensgruppen ser 

ut. (Lööw, 2009) 
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RESURSÄGARE 

Resursägaren tillhandahåller de resurser som behövs i projektet som exempelvis personella, monetära 

eller materiella resurser (Jansson & Ljung, 2004). Resursägaren ansvarar för att bistå med nödvändig 

kompetensutveckling. De ingår ofta inte i projektorganisationen. Däremot är det viktigt att 

projektledaren har en öppen och tydlig kommunikation med resursägaren för ett bra samarbete kring 

projektet. (Tonnquist, 2012) 

2.4 EXEMPEL PÅ PROJEKTVERKTYG 

Det finns flera olika projektverktyg som projektledaren kan använda sig av för att få hjälp med att bedriva 

projektet. Vi kommer att gå igenom två vanliga och kända sådana. Anledningen till att vi valde just dessa 

är för att visa på exempel där ett av verktygen kan räknas som ett mer sekventiellt arbetsverktyg (Enkel 

projektmodell) och ett som kan användas som både sekventiellt och iterativt arbetssätt (XLPM). 

Vi beskriver också det äldre projektverktyget Vattenfallsmodellen lite grundligare (och som vi redan har 

nämnt kort under delen om arbetsprocesser inom it-projektledning 2.2 Sekventiell kontra iterativ 

arbetsprocess). Detta för att även om den inte används i större utsträckning i dess ursprungsform 

nuförtiden så står den som grund till många av de moderna projektverktygen som finns idag, även om de 

har anpassats till ett mer flexibelt tänk. Vattenfallsmodellen går efter ett strikt sekventiellt arbetsflöde. 

Avslutningsvis ger vi en översikt av samlingsnamnet agila metoder, som bygger på fyra värderingar 

och tolv principer som sjutton olika företrädare för olika systemutvecklingsmetoder enades om under 

det “agila manifestet” år 2001. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) Det agila metodtänket utgår 

från ett iterativt arbetsflöde. 

2.4.1 ENKEL PROJEKTMODELL 

Den enkla projektmodellen är fördelad i fem faser: idé, förstudie, start, genomförande och avslut. 

Alla faser har ett avslut innan nästa påbörjas, alltså är den sekventiell. Vikten i den enkla 

projektmodellen läggs på att man ska genomföra ett förprojekt. Som projektmodell för den enkla 

projektmodellen har vi låtit Wenells projektmodell stå som mall (Projektmodell för dig som 

projektledare, 2014). Det kan finnas varianter på denna men denna metod är utbredd och allmänt 

accepterad. 

De fem olika faserna som ingår i Enkel projektmodell är 

● idé; utveckla och beskriv idéerna som ligger till grund för projektet 

● förstudie; säkra, beskriv och välj alternativ samt bedöm idéernas värde och genomförbarhet  

● start; sätt igång arbetet och förbered för genomförande 

● genomförande; sätt idéerna från startfasen i praktiken 

● avslut; knyt ihop säcken och ge ett tydligt avslut. Spara erfarenheter till framtida projekt 
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2.4.3 XLPM 

XLPM är en metodologi och står för Excellence in Project Management. XLPM förvaltas numera av 

SEMCON men är en utveckling av projektmodellen PROPS (Projektet för projektstyrning) som 

utvecklades av Ericsson på 80-talet. 

Vi kontaktade Martin Sköldenklint, Business Development Manager, på SEMCON som berättade att: 

“Den stora skillnaden mellan PROPS (som ingår i XLPM som en del) och XLPM är 

att PROPS hanterar hur man ska leda och styra ett projekt medan XLPM är en 

övergripande metodik för hur man ska leda och styra uppdrag, projekt, program och 

portföljer. Det handlar inte bara om att lyckas med ett projekt utan att välja rätt 

projekt att genomföra och se till att det finns förutsättningar i hela organisationen för 

att lyckas med de satsningar man vill göra som ska leda till att verksamheten sparar 

tid, pengar och når sina mål." 

Livscykelmodellen för projekt 

Livscykelmodellen i XLPM har fyra faser med tydligt definierade start och slut och omfattar 

processerna, aktiviteterna, besluten och dokumentationen som är nödvändig i ett projekt för att 

säkerställa att de initiala kraven och verksamhetsidén implementeras i projektutfallet och levereras 

till organisationen. 

Modellen är också indelad i tre parallella områden som representerar ansvarsområden. 

Projektstyrningsprocessen 

I Livscykelmodellen beskrivs projektsponsorns och projektstyrgruppens inblandning i projektet i 

projektstyrningsprocessen. Denna delas in i två subprocesser där kontrollpunkter förbereds och 

genomförs samt projektet följs upp och stöttas. 

Projektledningsprocessen 

Projektledningsprocessen är indelad i kontrollpunkter i fyra på varandra följande faser. Det är viktigt 

att anpassa arbetet och ansträngningarna för varje aktivitet utifrån det specifika projektet. 

De fyra faserna i projektet är: 

 Projektanalysfasen 

 Projektplaneringsfasen 

 Projektutförandefasen 

o Etablering 

o Realisation 

o Överlämning 
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 Projektutvärderingsfasen 

 

Projektarbetsmodell 

Det tomma fältet representerar projektarbetsmodellen med alla utförda projektaktiviteter 

(projektutförandet) som sker i projektet. Den ska definiera hur projektutfallet växer fram från idéer 

och krav till en färdig lösning som implementeras och överlämnas för användning och drift. 

XLPM i en iterativ arbetsprocess 

XLPM kan användas i de flesta agila projekt och modeller. Dock behöver både XLPM och den agila 

metodologin justeras för att kunna fungera ihop. 

Scrum (som är en iterativ, inkrementell process, vanlig inom mjukvaruutveckling) i XLPM beskriver 

hur projektoperationer kan utföras effektivt i utvecklingsprojekt enligt den agila metodologin Scrum, 

samtidigt som den tillgängliga supporten i XLPM kan utnyttjas. 

(SEMCON, 2014) 

2.4.4 VATTENFALLSMODELLEN 

Vattenfallsmodellen är en av de äldsta modellerna för utveckling och etablerades under 70 talet och 

har länge används som en standardmodell för utvecklingsprojekt. Vattenfallsmodellen har ofta 

kritiserats som en oflexibel och formell projektmodell. Men det finns en fördel i att använda denna 

sekventiella modell då den ger stabilitet, mätbarhet och förutsägbarhet eftersom alla stegen måste 

passeras i rätt ordning och formellt godkännas innan nästa fas påbörjas. Specifikationerna är 

förutbestämda och desamma genom hela projektet och möjliggör därför att flera aktiviteter kan ske 

parallellt med varandra. (Görling, 2009) 

Vattenfallsmodellen består av fem steg (Görling, 2009): 

1. Kravanalys och specifikation. Krav från alla intressenter samlas in och bildar specifikationer 

över funktionalitet och utseende. 

2. Design. Utifrån specifikationerna designas den grundläggande arkitekturen osv. 

3. Implementering. Programkoden skrivs utifrån designen och testas emot specifikationerna. 

4. Test och verifikation. Programmet testas mot de krav som ställts i fas 1.  

5. Installation/underhåll. Överlämning till kunden och övergång till underhålls-/förvaltningsfas. 
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2.4.5 AGILA METODER  

Det är framförallt med mjukvaru- och it-utvecklingen under 1990-talet som nya, flexibla och iterativa 

metoder har utvecklats. Detta för att den tidigare dominerande sekventiella planeringen ansågs vara 

för trög, onödigt komplicerad och styrd av dokumentation längs vägen. Exempel på agila metoder är 

Scrum, XP och DSDM. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

Rollfördelningen i det agila synsättet är mer flexibelt än inom traditionella projektledningsmetodiker 

där projektdeltagarna inom projektgruppen kan dela uppgifter mellan sig. Detta förutsätter dock ofta 

en bredare tvärfunktionell kompetens som kan vara svår att finna. Agila projekt har också nytta av 

specialister. (Tonnquist, 2012) 

FYRA VÄRDERINGAR OCH TOLV PRINCIPER 

Under en gemensam konferens år 2001 träffades sjutton företrädare för olika 

systemutvecklingsmetoder. Där myntades begreppet “agila metoder” och man enades om fyra 

värderingar och tolv principer som skulle vara gemensamt för de som utövar en agil metod. (Hallin & 

Karrbom Gustavsson, 2012) 

Gemensamt för en agil metod, är att de följer fyra värderingar och tolv principer (Agile Manifesto, 

2014). 

De fyra värderingarna är: 

 Individer och samspel framför processer och verktyg 

 Körbar programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

De tolv principer som beskriver en agil metod fokuserar på att förändring är möjligt under pågående 

projekt, frekventa delleveranser och möten, motiverade individer och nöjda kunder. 
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3. METOD 

I denna del beskriver vi forskningsprocessen för vår studie. 

 

Figur 6 - Vår forskningsprocess. 

3.1 FORSKNINGSANSATS 

Vi vill hitta underlag för att bygga upp teorin. Till detta teoribygge behöver vi data, information, om den 

del av verkligen som vi ska studera. Detta underlag kallas ofta för “empiri”. För att vi ska kunna relatera 

teori och verklighet till varandra, vilket är ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete, har 

vi valt ett arbetssätt som kan hjälpa oss att relatera teori och empiri. (Patel & Davidson, 2011) 

DEDUKTIV FORSKNINGSANSATS 

Denna uppsats utgår från en deduktiv ansats, vilket betyder att uppsatsen utifrån befintlig teori deduceras 

frågeställningar och hypoteser som leder till vidare studier (Johannessen & Turfte, 2002). 

Med det deduktiva arbetssättet vill vi också stärka objektiviteten i forskningen genom att 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori. På detta sätt blir vår undersökning inte lika påverkad av 

våra egna subjektiva uppfattningar. Det vi dock måste undvika är att vår undersökning kommer att 

påverkas av den befintliga teori vi utgår ifrån, så att vi inte missar nya intressanta och viktiga rön. 

(Patel & Davidson, 2011). 

3.1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 

En god kunskap inom det ämne som ska undersökas fås dels genom att samla in information genom 

intervjuer, dels genom att undersöka vad andra har forskat kring ämnet. (Yin, 2011) 
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Syftet med att ta reda på vad andra har undersökt inom det valda ämnet är att undvika oavsiktliga 

upprepningar eller att återskapa något som redan finns sedan tidigare. Litteraturen kan gås igenom 

selektivt eller fullständigt, men det viktiga är att ta reda på vad som finns skrivet om det ämne som 

ska undersökas. (Yin, 2011) 

SELEKTIV LITTERATURGENOMGÅNG 

Den selektiva genomgången kan göras i början av en studie inom ett visst ämne och syftet är att 

skärpa de preliminära funderingarna kring det ämne som ska studeras, metod och datakälla. De 

studier som vi undersökte i början liknar det vi vill undersöka, vilket är helt enligt mallen för 

litteraturgenomgång enligt Yin. Det viktiga är att hitta lösa trådar eller sådant som saknas i den 

tidigare litteraturen och som den nya studien kan fylla på, alternativt ompröva de tidigare 

slutsatserna. (Yin, 2011) 

Som vi redan nämnt, hittade vi en mängd studier kring projektledning men kopplingen till lyckade it-

projekt har vi inte kunnat hitta i alls samma utsträckning. 

3.1.2 INTERNET SOM KÄLLA 

I de fall vi har använt material från internet, har vi varit noga med att ta reda på vem avsändaren och 

författaren är för att kunna få en större förståelse för hur materialet kan användas. Vi har också 

verifierat det underlag vi använder som autentisk genom att söka upplysningar om detta i andra källor 

och genom att kontrollera hur auktoritära källorna är. (Yin, 2011) 

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

Vår undersökning bygger på en kvalitativt inriktad forskning. Detta innebär att datainsamlingen 

fokuserar på så kallad “mjuka” data, vilket kan vara kvalitativa intervjuer och tolkande analyser och 

oftast som verbala analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidson, 2011) Enligt Johannessen och 

Tufte (2002) är kvalitativ forskning mer inriktad på ord snarare än siffror. Fokus ligger på att 

bearbeta kortare eller längre texter och tolka dessa. 

Johannessen och Tufte (2002) menar också att den kvalitativa satsen ger mer flexibilitet genom att 

respondenten ges möjlighet att styra den information som ges. Detta gör det lättare att upptäcka 

förhållanden som forskaren inte tänkt på i förväg. 

Vi har valt denna analysmetod för att vi vill tolka och förstå och få en djupare kunskap över hur de 

personer vi intervjuar upplever att deras projektmetod (eller avsaknaden av en) hjälper dem att nå ett 

lyckat projekt. (Patel & Davidson, 2011) 
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3.2.1 FALLSTUDIE 

I boken Kvalitativ forskning - Från start till mål (Yin, 2011) finns en kort beskrivning av en 

fallstudie: Studerar ett fenomen (“fallet”) i dess verkliga sammanhang. 

Vi vill i vår studie utgå från ett helhetsperspektiv och försöka inhämta så täckande information som 

möjligt, som också är kännetecknande för en fallstudie. Ett begränsat antal intervjuer ger redan ett 

stort textmaterial. (Patel & Davidson, 2011). 

En fallstudie är också en studie där en mindre avgränsad grupp undersöks. Fallet i sig kan vara en 

individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. (Patel & Davidson, 2011) Vi har 

intervjuat fem olika personer med varierande erfarenhet av att leda it-projekt. 

Med Yins (2009) rekommendationer om vad en fallstudie ska innehålla i åtanke har vi tänkt på 

studiefrågeställningen och i vilken form vi ställer frågorna samt att våra respondenter i största 

möjliga mån förklarar hur och varför de tänker som de gör. Vi har tänkt på att varje förslag vi har 

med är något som vi vill undersöka i vår studie och att vårt fall går att analysera och är något som går 

att studera. Vi har också kombinerat och kalkylerat vår fallstudie som en direkt reflektion av vårt eget 

utgångsläge. Sista rekommendationen har vi inte följt, då den innebär att en statistisk analys utförs 

och eftersom vi har gjort en kvalitativ fallstudie och inte kvantitativ (där det är vanligare med 

statistiska analyser) har vi inte data som kan analyseras statistiskt. 

3.2.2 URVAL 

Vi har inte kunnat undersöka alla verksamheter som finns eller hur många personer som helst, därför 

var vi tvungna att ta ställning till hur vi valde ut och vad som skulle ingå i vår undersökning och 

enligt Yin består därför utmaningen med att göra urvalet i att veta vilka man ska välja ut och varför och 

även hur många man ska välja ut. De studier som enbart väljer en datainsamlingsenhet har större 

utmaningar än de som har flera, men oavsett vad man väljer är det viktigt att motivera valet. (Yin, 2011) 

Vi valde att intervjua fem olika respondenter för en bredare syn på hur it-projektledning kan se ut. Det 

är enligt Yin (2011) viktigt att vid val av respondenter tro att de kan ha andra åsikter om det ämne vi 

vill undersöka än vad vi själva har. Detta för att få ett så brett spektrum av åsikter som möjligt eftersom 

vi inte är ute efter att bekräfta vad vi tror, utan vi vill pröva konkurrerande förklaringar. Det var därför 

vi valde våra fem respondenter från olika verksamheter och med varierande erfarenhetsgrad av it-

projektledning, så att de skulle representera så många olika åsikter som möjligt, eftersom vi tänkte att 

just erfarenhet och arbetsplats skulle vara avgörande för oliktänkandet. Vi ville dessutom att de skulle 

vara i olika ålder och bestå av båda könen för ett ännu bredare urval. 

Vårt urval till denna studie har skett genom ett så kallat avsiktligt urval, där målsättningen eller syftet 

har varit att välja just den datainsamlingsenhet vi anser kan ge oss det mest talrika data som är mest 

relevant för ämnet i vår studie. (Yin, 2011) 
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3.2.3 DATAINSAMLING 

Vi behöver samla in data för att stärka vår studie (Yin, 2011). Denna datainsamling har skett genom 

intervjuer med våra fem respondenter. 

Yin (2011) nämner minst fem viktiga arbetssätt vid datainsamling och dessa har vi försökt följa. När 

vi samlade in data genom intervjuer med våra respondenter försökte vi tänka på Yins (2011) fem 

arbetssätt vid intervjuer. Vi lät respondenterna tala och la oss inte i, vi försökte ställa eventuella 

extrafrågor så lägligt det bara går, vi bokade in intervjutider när det var lägligast för respondenten och vi 

var väldigt noga med att tala om hur lång tid intervjun beräknades ta. Vi ställde så långt det gick frågor 

utifrån respondentens åsikter för att undvika andra- och tredjehandsdata och slutligen har vi försökt 

undersöka om de olika erfarenheterna leder till samma slutsatser för att bekräfta våra egna belägg. 

3.2.4 INTERVJUER 

Intervju är en teknik för att samla in information som bygger på frågor. Metoden går ut på att man 

vanligtvis träffar den person man vill intervjua och genomför intervjun, men intervjuer går också att 

genomföra via telefon. (Patel & Davidson, 2011) 

Författaren till Intervju - Konsten att lyssna och fråga beskriver en intervju som en kommunikation 

mellan tre personer. Dessa är en intervjuare, en respondent och en åskådare. Intervjuaren är i denna 

kommunikation mellanledet mellan den information som förmedlas från intervjupersonen till 

åskådaren. (Jacobsen Krag, 1993) 

RESPONDENTER 

Vi kallar de personer vi intervjuar för respondenter. Termen respondent kan i olika sammanhang betyda 

olika saker, som exempelvis författare till en rapport (Patel & Davidson, 2011) och den som vid 

disputation försvarar sin akademiska avhandling (Respondent, 2014). Enligt Jacobsen Krag, författaren 

till boken Intervju - Konsten att lyssna och fråga, kallas de som intervjuas för respondenter (Jacobsen 

Krag, 1993), så vi har i denna uppsats valt att använda oss av begreppet med denna innebörd. 

Respondenten har en viktig roll i intervjun, vilken är att vara sig själv och berätta utifrån sin egen 

ståndpunkt och med sina egna ord det frågorna handlar om. Det finns tyvärr en risk för att respondenten 

påverkas av den som intervjuar (Jacobsen Krag, 1993), varför det för svaret är otroligt viktigt att 

intervjuaren kan konsten att intervjua (se längre ned under mellanrubriken Hur vi intervjuade). 

Vi valde att intervjua fem respondenter med olika bakgrund och erfarenhet inom it-projektledning. 

KVALITATIV INTERVJU 

Enligt Jacobsen Krag finns det tre typer av forskningsintervjuer, som var och en baseras på det 

spelutrymme man ger intervjupersonen. Man kan säga att ju större spelutrymme, desto större 

http://www.ne.se/artikel/154373/
http://www.ne.se/artikel/154373/
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möjlighet att ny och spännande material kommer fram. Å andra sidan blir det svårare att tolka 

resultaten om spelutrymmet blir stort. (Jacobsen Krag, 1993) 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av Den styrda eller strukturerade forskningsintervjun. Denna 

metod kallas också för kvalitativ intervju. (Jacobsen Krag, 1993) 

Denna intervjumetod passade oss bäst då det går att förbereda frågor som är relevanta till det vi vill 

undersöka innan och inte är så styrd som andra intervjumetoder. Eftersom vi valde att intervjua fem 

respondenter är också den kvalitativa intervjun passande, då det är enklare att få fram ett underlag 

som enklare går att bearbeta och jämföra än vid andra typer av intervjuer. 

HUR VI INTERVJUADE 

Strategin för en djupare förståelse till hur it-projekt drivs skedde genom intervjuer med våra fem 

olika respondenter. Flera faktorer spelade roll i hur utfallet för intervjuerna blev, dels hur 

intervjusituationen genomfördes, dels hur frågorna var formulerade. 

Enligt Yin (2011) liknar den kvalitativa intervjun med det sätt vi samtalar på till vardags, varför det 

kan vara svårt att göra det som en forskningsprocedur. Genom övning och grundläggande principer 

kan dock underlaget bli fruktbart. 

För att resultatet av intervjun ska bli så bra som möjligt rekommenderar Goodwin att man ska lyssna 

koncentrerat, ställa öppna frågor (så att respondenten kan svara fritt), ge minimalt med 

uppmuntrande (låt prata i fred), se intresserad ut och upprepa var du hör. (Goodwin, 2009) 

När vi intervjuade försökte vi ha alla ovanstående fem saker i åtanke för att få ett så bra underlag som 

möjligt. Vi lyssnade intresserat och fokuserade på respondenten och dennes svar, ställde öppna frågor så 

att respondenten inte skulle ledas och kunde berätta fritt utifrån egna erfarenheter, undvek att påverka 

respondenten med egna kommentarer och gav utrymme för att kunna utveckla det som nyss sagts. 

För att förenkla för oss själva att minnas vad våra respondenter svarat på frågorna, spelade vi in alla 

intervjuer för att sedan transkribera dem på papper. Genom en inspelning kunde vi också bättre 

fokusera på vad respondenten sa under intervjun istället för att fokusera på att hinna skriva ner 

dennes svar. Förutom att läsa de nedskrivna intervjuerna, gav oss också inspelningarna även 

möjligheten att lyssna på varandras intervjuer då vi inte närvarade tillsammans vid genomförandet. 

Innan varje intervju förklarade vi hur lång tid intervjun beräknas ta och vad den kommer att användas till. 

Slutligen har vi valt att fingera namnen och avrunda ålder till närmaste fem-tal, så att det inte ska 

kunna gå att spåra våra respondenter. Detta är också något vi talade om att vi skulle göra för våra 

respondenter. Med detta hoppades vi på att få så öppna och ärliga svar som möjligt (vilket vi också 

upplevde att vi fick!). 
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BESÖKSINTERVJUER OCH TELEFONINTERVJUER 

Det finns som tidigare nämnts flera sätt att genomföra en intervju. Vi använde oss av de två olika 

intervjutyperna besöks- och telefonintervju. 

Vi försökte i största möjliga mån välja besöksintervjuer så att intervjuerna skulle ha samma 

utgångsläge, men i ett fall var vi tvungna att göra en telefonintervju då det rent logistiskt inte gick att 

besöka respondenten (denne befann sig i en annat land). Vi upplever inte att telefonintervjun på 

något sätt skulle ha skiljt sig från besöksintervjuerna avseende de svar vi fick.  

Den största skillnaden mellan de två intervjutyperna är att man inte kan se varandra när man samtalar 

i telefon samt att en telefonintervju sparar restid. Däremot kan en intervjuareffekt förekomma i båda 

fallen där intervjuaren och respondenten kan påverka varandra genom kroppsspråk (besök) och 

röstläge (telefon och besök) samt att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor eftersom det inte 

finns någon anonymitet som vid till exempel enkätfrågor. (Eriksson & Wiedersheim-paul, 2011) 

FORMULERING AV FRÅGORNA 

Bryman (2008) skriver att det finns flera typer av frågor som man kan ställa. Vi har använt oss av 

personliga faktafrågor, information om respondenten, frågor om respondentens kunskap inom 

området och frågor som rör åsikter om hur något fungerar bättre än något annat. 

När frågorna utformas ska man enligt Bryman (2008) undvika mångtydiga eller oklara termer, 

tekniska uttryck, dubbla och mycket generella frågor, flera frågor i en, flertydiga frågor, frågor som 

innehåller negativitet och se upp för ledande frågor. 

Vidare nämner Bryman (2008) tre tumregler vid utformning av intervjufrågorna. Först är det viktigt 

att endast ställa frågor som har med frågeställningen eller problemområdet att göra. Nummer två är 

att man preciserar vad man är ute efter och för det tredje ska man tänka sig själv som respondent. 

Detta för att upptäcka eventuellt för mångsidiga frågor eller kanske frågor som är direkt 

förolämpande. 

 

När vi utformade våra frågor följde vi Brymans tre tumregler: Vi ställde frågor som har med vår 

frågeställning och vårt problemområde att göra, det vill säga frågor som rör projekthantering och 

olika projektmetodiker. Vi la dock till några inledande frågor för bättre förståelse kring vilka våra 

respondenter är och vilken erfarenhet de har av it-projektledning. Vi var noga med att precisera vad 

vi är ute efter. Vi utgick från den teoretiska referensram som vi fått genom att studera teorin. Genom 

studera denna utformade vi frågorna med huvudindelningarna: inledning, personfrågor, 

projekthantering, projektmetodik samt övrigt. Slutligen diskuterade vi igenom frågorna med oss 

själva som respondenter, innan vi började intervjua. 
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För att verifiera kvalitén på frågorna i intervjun genomförde vi också en pilotintervju, det vill säga en 

intervju för att testa våra frågor för att se om de gav en önskad inriktning samt tillräckligt med ingående 

svar för att kunna användas i vår analys. (Bryman 2008) 

3.3 ANALYS AV INSAMLAD DATA 

För att kunna göra en bra analys är det bra att börja med att leka med den insamlade datan. Man kan 

börja ställa frågor istället för att börja hantera data genom att börja ställa små frågor för att sedan leta 

efter bevis i data. (Yin, 2009) Oavsett vilken form av data som har samlats in bör den finnas 

representerad i slutsatserna. Om analysen skulle visa sig innefatta flera perspektiv är det viktigt att 

samtliga framstår som rimliga samt är samstämmiga mellan källorna. (Yin, 2011) 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Det finns tre huvudsakliga försiktighetsåtgärder som man ska följa där man ska verifiera att data som är 

insamlad är korrekt, genomgöra analysen så fullständigt och genomgående som möjligt samt kritiskt 

granska de värderingar som skrivits för att undvika eventuella snedvridningar i analysen. Genom att 

kontinuerligt skriva anteckningar övervakas att man vidtar de tre försiktighetsåtgärderna. (Yin, 2009) 

Vi har i vårt arbete med att analysera insamlad data genom litteraturen hela tiden varit noga med att 

verifiera att den insamlade data är korrekt genom tillförlitliga källor, samtidigt som vi har varit 

kritiska till innehållet. Vi har också försökt att genomföra vår analys av data från både litteraturen 

och våra intervjuer så grundligt och fullständigt som möjligt och antecknat under hela arbetets gång. 

  



38 

 

REKOMMENDATIONER 

Yin (2011) rekommenderar följande för en lyckad analys av det insamlade data från intervjuer: 

Vi sammanställde det vi hade fått fram genom att 

transkribera våra inspelade intervjuer på papper, 

demonterade data genom att bryta ner den i mindre 

delar utifrån indelningen av frågorna, remonterade 

data i nya konstellationer så att det skulle bli 

enklare att jämföra svaren, tolkade data och drog 

till sist våra slutsatser. 

Det finns en problematisering av att analysera 

kvalitativ data då kontexten kan gå förlorad när 

man extraherar stycken ur intervjuerna. Det finns 

även en risk att informationen fragmenteras och 

vad människor har sagt går förlorat. (Bryman, 

2008) För att undvika detta och att viktiga 

uppgifter inte kommer med, har vi försökt att 

både lyssna och läsa intervjuerna ett flertal 

gånger och också kategorisera svaren genom 

frågeindelningen som vi nämner i föregående 

stycke. 

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Vi vill kunna stärka vår studies validitet. Därför är vårt mål att validera så många av våra påståenden 

som vi förmår. Ju fler påståenden som vi kan validera som giltiga, desto starkare blir alltså vår 

studies validitet. (Yin, 2011) Vi vill också att vår studie ska bli så tillförlitlig som möjligt. 

3.4.1 VALIDITET 

Inre validitet: gäller giltigheten för påståenden som görs i studien. Det kan till exempel vara hur 

säkra slutsatserna är av intervjuerna. Det krävs en bra inre validitet när studien skall förklara hur och 

varför event x ledde till event y. Den inre validiteten hanterar främst dataanalysen. (Yin, 2009) 

Yttre validitet: anses i hur hög grad resultatet kan generaliseras i den egna studien till liknande 

studier. Den externa validiteten är ett stort problem att tillfredsställa i en fallstudie. En ensam 

fallstudie är dåligt underlag för att skapa en bra yttre validitet. Det är därför viktigt att använda en 

analytisk undersökningsmetod, det vill säga titta på helheten. Den yttre validiteten hanterar främst 

utformandet av undersökningen. (Yin, 2009) 

Figur 7 – Rekommendationer för lyckad analys. 
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Vi utvecklade intervjufrågorna utifrån syftet och forskningsfrågan för att säkerställa den inre 

validiteten. För att få en god yttre validitet genomförde vi intervjuer med flera olika projektledare för 

att få en högre grad av generalisering i vår studie. 

3.4.2 RELIABILITET 

Yin (2009) skriver att en studie får hög reliabilitet genom att studien går att återupprepa med samma 

metoder som används i studien i en ny studie som då ska denna landa i samma resultat. Genom att 

genomföra flera intervjuer och dokumentera hur data har samlats in skapas möjlighet för ett 

återupprepande. (Yin, 2009) 

Reliabiliteten handlar också om att se hur bra undersökningen motstår olika slumpinflytanden. 

Resultatet får både ett sant värde och ett felvärde. Det senare beror på brister i instrumentets 

tillförlitlighet och kan bero på saker man inte kan ha kontroll över som exempelvis instrumentets 

känslighet för slumpmässiga variationer så att olika värden erhålls vid upprepade mätningar. Det kan 

också vara så att vi faktiskt inte vet att det vi mäter har ett konstant felvärde så att även om 

upprepade mätningar görs, erhålls alltid ett felvärde. Vi vill alltså hitta ett instrument som kan mäta 

det sanna värdet så bra som möjligt och därmed ge oss ett så reliabelt värde som möjligt. (Patel & 

Davidson, 2011) 

Vid intervjuer är undersökningens tillförlitlighet högst beroende av intervjuarens förmåga (Patel & 

Davidson, 2011), varför vi har försökt följa de råd som finns till hands och som vi har beskrivit under 

denna metoddel. Förutsättningen enligt Patel & Davidson (2011) är att intervjuaren är tränad. Då kan 

reliabiliteten anses förhållandevis god. 

3.4.3 STRATEGIER FÖR ATT ÖKA VALIDITETEN OCH RELIABILITETEN 

Det faktum att vi skriver uppsatsen tillsammans stärker också validiteten och tillförlitligheten 

(reliabiliteten) i studien, eftersom vi på detta sätt får en större uppmärksamhet på triangulering samt 

är två på fältet i stället för en ensam deltagande observatör. (Yin, 2011) 

Det finns sju strategier för att minska risken för bristande validitet i kvalitativ forskning, varav punkt 

fyra och fem behöver göras mer omfattande än övriga punkter (Maxwell, 2009, refererat i Yin, 2011): 

1. Man ska ha ett intensivt och långvarigt förhållande till fältet för att kunna förstå det så 

bra som möjligt samt ha möjlighet att göra upprepade observationer och intervjuer.  

2. Data ska vara så “rik” som möjligt för att täcka observationerna och intervjuerna med 

detaljerad och varierande data. 

3. Respondenterna ska valideras genom återkoppling så att inga feltolkningar har gjorts.  

4. Sökande efter avvikande fall och data för att pröva konkurrerande förklaringar.  

5. Triangulering är bra för att samla konvergerande data från olika källor.  
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6. Kvasistatistik i stället för adjektiv, det vill säga faktiska siffror i stället för ord som 

“sällsynt”, “vanliga”, “allmänt förekommande” med flera. 

7. Jämförelse bör göras av resultat från olika miljöer, händelser eller grupper.  

 

Vi har försökt följa råden ovan för att öka studiens validitet så gott det går. Vi båda har 

tillsammans ett “intensivt och långvarigt förhållande till fältet”, det vill säga vi har båda dels 

erfarenhet av it-projektledning, dels har vi kunnat intervjua flera respondenter för ett större 

underlag. Data vi har samlat in anser vi vara “så rik som möjligt” då vi utarbetade 

intervjufrågorna noggrant och spelade in intervjuerna så att vi inte skulle missa något, vilket 

också innebär att vi genom de inspelade intervjuerna har kunnat validera respondenternas 

återkoppling för att undvika feltolkningar från vår sida. 

Vårt val av respondenter med varierande grad av it-projektledarerfarenhet stod till grund för att vi 

ville få in så avvikande och konkurrerande åsikter som möjligt. Vi använde oss också av 

triangulering för att samla konvergerande data från de olika respondenterna och det var roligt att se 

att så många ändå tyckte lika om flera saker (inte allt, vilket vi också förklarar under analysdelen). 

Vi har försökt undvika adjektiv som lätt kan misstolkas eller har subjektiva värden (exempelvis 

“vanliga”, “sällsynt”, “ofta”) och i de få fall det har behövts använt oss av faktiska siffror i 

stället. Till sist har vi när vi valde våra respondenter försökt täcka in flera kategorier avseende 

ålder, arbetsplats, erfarenhet och kön. 

Då fallstudien har genomförts med kvalitativ data har vi också valt att spela in intervjuerna för 

att skapa möjlighet för ett återupprepande i studien och för att öka reliabiliteten. Fördelen som vi 

såg var också att vi kunde gå tillbaka och ställa följdfrågor samt att frågor och svar kan behöva 

förtydligas eller kompletteras. Detta sätt är ytterligare ett steg i att öka reliabiliteten, enligt Patel 

& Davidson (2011). 
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4. EMPIRI 

Förutom insamling av underlag till denna studie genom litteraturgenomgång har vi också gjort 

en datainsamling genom att utföra kvalitativa intervjuer med fem olika respondenter med it -

projekt-ledarerfarenhet. Det vi har fått fram från intervjuerna redovisas under denna del liksom 

en kort presentation av varje respondent för att bättre lära känna personen bakom tankarna. 

Syftet med underlaget är att visa hur våra respondenter ser på it-projekt och framgångsfaktorer 

för ett lyckat it-projekt. 

4.1 PRESENTATION AV VÅRA RESPONDENTER 

Vi har intervjuat fem respondenter med varierande erfarenhet av it-projektledning. De arbetar på 

olika ställen och har olika titlar, men gemensamt för alla är att de har lett it-projekt, även om antal 

och erfarenhetsgrad varierar stort. 

Våra fem respondenter är: 

Emy, 35 år: 

Nuvarande titel: Informatör 

Erfarenhet av it-projektledning: Har lett 2 st. it-projekt och ett pågående under 

senare år. 

Certifiering/-ar inom projektmetoder: Ej gått någon certifiering men gått en 

projektledarutbildning, Projektstyrning som var 

framtagen via tidigare arbetsgivare. 

Projektmetodik: Ingen specifik.  

 

Kim, 55 år: 

Nuvarande titel:  IT-ansvarig 

Erfarenhet av it-projektledning:  20 år. 

Certifiering/-ar inom projektmetoder:  PEIL, version 6 från 2008. 

Projektmetodik:  Ingen specifik. 
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Tomas, 40 år: 

Nuvarande titel:  Driftchef. 

Erfarenhet av it-projektledning:  Arbetat med projektledning i 15 år. Lett 

internationellt projekt med 50 personer fördelat 

på 5 mindre projekt med han själv som 

projektledare. 

Certifiering/-ar inom projektmetoder:  PMI-baserad projektledningscertifiering. 

Projektmetodik: PROPS med definitionsfas, genomförandefas, 

implementering och uppföljning, där han också 

lägger på projektmetodik (tollgates) vid behov 

 

Björn, 50 år: 

Nuvarande titel: Senior system architect 

Erfarenhet av it-projektledning:  Har arbetat med projektledning i över 20 år. 

Certifiering/-ar inom projektmetoder:  Har ej. 

Projektmetodik: Agil och LEAN med faserna Projekt i program, 

agila, quickstudy, prestudy, exiqution, 

commitment. 

 

Maria, 45 år: 

Nuvarande titel: Strategisk informatör. 

Erfarenhet av it-projektledning:  Arbetat med it-projekt sedan början av 90-talet. 

Har lett både stora och små utvecklingsprojekt 

(exempelvis ta fram en helt ny webb eller ändra 

viss funktionalitet på en bestående webb). 

Certifiering/-ar inom projektmetoder: Har ej. 

Projektmetodik:  Ingen specifik. 
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4.2 ROLLER OCH ANSVAR I PROJEKT 

Våra respondenter nämner följande roller som ingår i ett projekt med tillhörande ansvar: 

Projektgruppen i sin helhet är som bäst när de olika rollerna inom gruppen kompletterar varandra avseende 

kompetens, men också personlighetsmässigt. Med detta menar våra respondenter att det är bra att ha en 

blandad grupp med både kreativa tänkare och så kallade “doers”, som får saker och ting gjorda. Det är 

viktigt med en bra kemi inom gruppen och att det råder ett öppet klimat där alla jobbar åt samma håll. För 

att gruppen ska kunna fungera på bästa sätt är det viktigt med tydlig ansvars- och rollfördelning med en 

uttalad tydlighet kring förväntningar och delaktighet. 

Projektledaren kan ha juridiskt ledningsansvar men är ytterst ansvarig för att få projektet att fungera. 

Viktiga egenskaper hos projektledaren är att denne kan kommunicera, tydliggöra, entusiasmera, 

strukturera och styra. Det är viktigt att projektledaren kan hålla många bollar i luften samtidigt och 

samtidigt sätta ner foten när det behövs. En av respondenterna nämnde att pondus är en viktig 

egenskap hos projektledaren. 

Projektmedlem inom projektgrupp ska vara expert på respektive ansvarsområde, vara lyhörd, flexibel 

och kunna samarbeta både enskilt och i grupp. Det är viktigt att ge och ta och tänka att man är ett lag 

som tillsammans ska nå det uppsatta målet för projektet. Det är bra om projektmedlemmen vågar 

kräva förtydligande i de fall något är oklart samtidigt som det är viktigt att vara respektfull. 

Projektadministratören håller i resurser och rapporter. 

Testare godkänner resultat. 

Övriga roller inom projektgruppen som respondenterna nämnde är: 

● användargrupp 

● referensgrupp 

● beställare 

● arbetsgrupp 

 

Externa roller utanför projektorganisationen som respondenterna nämnde: 

● intressenter 

● sponsorer (finansiärer) 

● leverantörer 

● konsulter 

● styrgrupper 
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4.3 PROJEKTHANTERING 

Våra respondenter beskriver att ett projekt är något som baseras på en specifik uppgift med tydliga 

avgränsningar och har ett tydligt start och slut med en tydlig och begränsad budget inom en specifik 

tidsram. Det finns en beställare och tydliga kommunikationsvägar. En av respondenterna beskriver 

projekt som något föränderligt och roligt. 

Syftet med ett projekt är att producera något som kan vara en produkt eller en rapport i en 

sammansättning som normalt sett inte arbetar tillsammans i den ordinarie verksamheten.  

Bestämda kommunikationsvägar inom ett projekt bör vara tydliga och formella och definierade i 

kommunikations- eller projektplanen. 

4.4 PROJEKTMETODIK 

Björn, 50 år, och Tomas, 40 år, anser att ingen av faserna egentligen är viktigare än någon annan, 

utan att det hela ska ses som en kedja där alla faser är beroende av varandra. Även om båda nämner 

att vissa saker kan betyda mer än andra. Övriga respondenter anser att planeringsfasen är viktigast 

och Kim, 55 år, säger att 40-60 % av hela projektet ligger i planeringen. 

I det rutinmässiga arbetet är det viktigt att hela tiden kunna förbättra sig och anpassa sig till 

förändringar, samtidigt som det är viktigt att strukturera, dokumentera och informera. Avstämningar 

och uppföljning ska göras regelbundet. 

Alla respondenter använder sig av mål och grindar i sina projekt. 

4.5 IT-PROJEKT KONTRA ANDRA PROJEKT 

Skillnader mellan it-projekt och vanliga projekt beskriver våra respondenter på lite olika sätt. Kim, 

55 år, menar att det egentligen inte är någon skillnad på projekt, vare sig det handlar om att 

genomföra ett it-projekt eller att gå och handla mjölk, eftersom allt man gör följer samma faser 

(planering och genomförande). Han säger dock att det är lättare att mäta målen med it-projekt i stället 

för exempelvis organisationsutvecklingsprojekt. 

Björn, 50 år, säger att mjuka projekt leds bättre agilt medan hårda leds bättre med vattenfallsmetoden, 

då det inte går att iterera i ett projekt där man ska ta fram ett kretskort till exempel. 

Maria, 45 år, tycker om det agila sättet att leda projekt på, men tycker inte att det passar så bra i just 

it-projekt eftersom det lätt uppstår oväntade scenarion som man inte räknat med från början. 
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Emy, 35 år, nämner konsulter som den största skillnaden mellan it-projekt och andra projekt. Ibland 

är det bra att ha externa personer inkopplade i projekt för ett annat tänk, men oftast kostar det bara 

mer tid och pengar. 

Tomas, 40 år, anser att det inte är så stora skillnader med vilken typ av projekt som leds. Det viktiga 

är att ha en kompetent projektledare och väl sammansatt projektgrupp som kan lösa uppgiften. 

4.6 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FALLGROPAR 

Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt är att uppgiften är löst enligt projektplanen med nöjd 

beställare och/eller styrgrupp. En av respondenterna tycker att kvalité och resultat går före tid och 

budget, medan övriga respondenter anser att alla dessa faktorer är lika viktiga (beroende på vad som 

definierats som viktigast initialt i projektplanen). Det är också viktigt att det finns utrymme för 

misslyckande, då man lär sig av det. 

För att undvika att ett projekt misslyckas ska man undvika att skylla ifrån sig och undanhålla sina 

egna begränsningar. Förändringar ska alltid tas med styrgruppen och övriga gruppmedlemmar. Det är 

viktigt att hålla sig till tidplan och budget. Beställaren har ett stort ansvar där det är viktigt att vara 

tydlig. Hög personalomsättning ökar misslyckandet. 
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5. ANALYS 

I denna del kommer vi att presentera en analys över vår empiri kopplat till teorin. För att göra det så 

överskådligt som möjligt, har vi använt oss av samma rubriksindelning som i empiri-delen. Kapitlet 

inleds med roller och projekthantering och går sedan över i metoder. 

5.1 ROLLER OCH ANSVAR I PROJEKT 

Projektorganisationen består av ett antal olika roller. Det är viktigt att hitta grupper beståendes av 

olika personlighetstyper för att kunna komplettera varandra och hitta nya infallsvinklar, även om 

risken blir att det kan bli svårare att samarbeta på grund av de olika åsikterna (Tonnquist, 2012). 

De flesta av respondenterna nämner att rätt kemi och en bra blandning av olika personligheter gör en 

bra projektgrupp. Hägersfors (1995) skriver att ett gott gruppklimat med tillit, öppenhet och där man 

har roligt är en förutsättning för ett effektivt arbete. Vår respondent Tomas, 40 år, beskriver också 

projekt som något roligt, vilket enligt ovanstående borde innebära att Tomas lyckas skapa en god 

stämning som projektledare i sin projektgrupp och därmed få effektiva medarbetare. 

Respondenten Emy, 35 år, säger att erfarenhet inte är så viktigt om det redan finns andra erfarna 

inom projektgruppen och för helheten är det bra med olika erfarenheter då gruppen blir mer 

dynamisk. Teorin däremot skriver att det är bra om deltagarna har kompetens och kvalifikationer och 

dokumenterad erfarenhet av att nå uppsatta mål (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013). 

PROJEKTLEDAREN 

Teorin visar att viktiga egenskaper för en projektledare är förmågan att vara en bra ledare och kunna 

“visa vägen” i projektet, inspirera så att alla delar samma vision, få projektet att växa till det bättre, 

skapa engagemang och egenskapen att entusiasmera andra genom att skapa gemensamma mål och 

skapa tillit. Kouzes & Posner (2003) genom Summer m.fl. (2006) Björn, 50 år, stärker teorin och 

menar på att kompetensen ska finnas men får gärna inom olika områden. 

Alla ovan nämnda egenskaper nämndes som viktiga hos våra respondenter, även om inte varje punkt 

nämndes av varje respondent för sig. Enligt Summer m.fl. (2006) är den viktigaste biten den sista, det 

vill säga att kunna entusiasmera och få projektdeltagarna att agera och arbeta mot samma mål. 

Den egenskap som de flesta av våra respondenter (fyra av fem) nämnde som viktig hos 

projektledaren är att kunna strukturera, alltså förmågan att vara organiserad och kunna hålla bra 

struktur. Denna egenskap har inte listats som en av de viktigaste egenskaperna i den teori vi har 

hittat. Däremot är det en egenskap som ofta återfinns hos it-specialister (Cougar, 1996). 
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Några av respondenterna definierade projektledaren som en person som har ett juridiskt ledningsansvar 

och som är ytterst ansvarig för projektet. Enligt teorin består projektledarens huvudsakliga ansvar i att 

organisera och leda projektarbetet så att uppsatta mål uppnås (Tonnquist, 2012). 

Detta är väldigt intressant, då det enligt teorin framgår att just organisering är projektledarens ansvar, 

men inte att förmågan att kunna organisera räknas som en av de viktigaste egenskaperna. Alltså 

räknas det inte som en egenskap utan mer som en arbetsuppgift. 

STYRGRUPP 

Styrgruppen ingår i en verksamhetsledande funktion (Jansson & Ljung, 2004) och dess huvuduppgift 

enligt teorin är att se till att projektledaren fortlöpande får all nödvändig information för att kunna 

styra projektet mot förväntat mål (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013).  

Många av våra respondenter nämner styrgruppen som en viktig faktor för att lyckas med sitt projekt 

och att en kontinuerlig kontakt mellan projektledare och styrgrupp är en nödvändighet för framgång. 

Detta stärks också av teorin, där en stark relation mellan projektledare och styrgrupp beskrivs som en 

av de största framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013). 

BESTÄLLARE 

Beställare ingår i en verksamhetsledande funktion (Jansson & Ljung, 2004). Beställare som 

definition, nämndes bara av två av våra respondenter medan två andra respondenter nämnde 

definitionen sponsor. Beställare och sponsor är samma sak, enligt Tonnquist (2012), som också 

beskriver att det är beställaren som är den chef som har beslutat att ett projekt ska genomföras och 

också den som har delegerat uppgiften att leda projektet till projektledaren. 

En av respondenterna som talade om beställare och en annan som talade om sponsor, förklarade 

denne som en extern part och inte någon som ingår i projektorganisationen. Enligt teorin är det bra 

om beställaren ingår i styrgruppen då det är denne som betalar och har intresse av att projektet går 

som det ska (Lööw, 2009). Båda respondenterna som talade om beställare och sponsor som extern 

part, menade att projektgruppen är beroende av dem. Av de svaren får vi anta att en god 

kommunikation och ett gott samarbete mellan projektgruppen och beställare/sponsor räknas som en 

förutsättning för att lyckas med sitt projekt. 

REFERENSGRUPP 

Referensgruppen ingår oftast inte i projektorganisationen och modifieras av nya konstellationer och 

uppgifter enligt projektets faser och behov (Lööw, 2009). Just referensgrupper, eller stödgrupper som 

de också kallas (Schelde Andersen & Raae Söndergaard, 2013), nämndes inte mycket av våra 

respondenter som viktig grupp för att lyckas med sitt projekt. Dock nämndes referensgrupp som ett 

stöd för projektledaren när det behöver testas och användarreferenser behöver tas in. 
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RESURSÄGARE 

Resursägaren är, som namnet antyder, den som äger resurserna för projektet. Det kan röra sig om pengar, 

materiel eller personal. (Jansson & Ljung, 2004) Enligt teorin är det viktigt att projektledaren och 

resursägaren har en tydlig och öppen kommunikation för ett bra projektsamarbete (Tonnquist, 2012). 

Våra respondenter pratar inte utifrån termen resursägare. En av våra respondenter beskriver 

styrgruppen som den som äger projektresurserna och att det är viktigt att hela tiden vara på god fot 

med dem för att få det man behöver till projektet. 

PROJEKTGRUPPER 

Projektgruppen ingår i en genomförandefunktion, där det den projektledande funktionen, det vill säga 

projektledaren, planerar för sätts i genomförande (Jansson & Ljung, 2004). Teorin beskriver att det 

åligger var och en som projektmedlem i en projektgrupp att ansvara för att de arbetsuppgifter som 

blivit delegerade till dem utförs (Tonnquist, 2012).  

Våra respondenter pratar just om denna ansvarskänsla och att det är en av projektmedlemmens 

viktigaste egenskap att känna ansvar för att den egna arbetsuppgiften blir utförd. En av respondenterna 

säger att ett bristande ansvar hos den enskilde projektmedlemmen kan få förödande konsekvenser för 

hela projektet “Det är fortfarande projektledaren som blir hängd om inte det som ska göras blir gjort”. 

5.2 PROJEKTHANTERING 

Ett projekt är något som har ett tydligt mål och syfte, utförs under begränsad tid och genom en 

tillfällig organisation med för projektet avsatta resurser (Nordberg, 2008). Nordberg skriver också att 

projektet måste uppfylla sex kriterier för att definieras som ett projekt och dessa är: välplanerat, 

specifikt syfte, avgränsat område, begränsad tid, tillfällig organisation samt särskilda resurser till 

ändamålet. Görling (2009) beskriver ett projekt som SMART (specifik, mätbart, accepterat, 

realistiskt och tidsbegränsat). Carlsson och Nilsson (2012) räknar upp kriterier för att något ska kallas 

ett projekt likt ovanstående nämnda kriterier men med fokus runt personer och organisationen. 

Alla våra respondenter svarade ungefär lika om vad ett projekt är, även om inte alla definitioner ovan 

kom med vid varje respondents svar. Det alla svarade var att ett projekt har ett start och ett slut och 

ska lösa ett problem, vilket även teorin stärker (Görling, 2009). 

Flera av våra respondenter gjorde liknelser av projekt med saker en människa gör till vardags, som 

exempelvis gå och handla mjölk. Det finns ett mål man ska utföra i ett visst antal steg. Tomas, 40 år, 

beskriver projekt som “Projekt är för mig något nytt och roligt, som ändrar sig hela tiden”. 

Enligt teorin är syftet med ett projekt att lösa ett problem av engångskaraktär. Detta görs genom att 

samla in krav och att utforma en lösning av problemet. (Görling, 2009) 
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Respondenternas svar liknade varandras där de beskrev att syftet med ett projekt är att producera 

något som normalt sett inte ingår i verksamheten. Teorin stödjer respondenternas svar helt och hållet 

vilket visar att projektledarna är väl införstådda i varför projekt används som arbetsform. 

Väljer man att arbeta i projektform finns det tydliga ansvars- och uppgiftsfördelningar och personer 

som kanske inte annars arbetar ihop får nu göra det (Carlsson & Nilsson, 2012). Den effektiviserade 

arbetsprocessen som ett projekt förhoppningsvis innebär, bidrar till att kreativitet kan få mer 

utrymme (Carlsson & Nilsson, 2012) vilket i sin tur borde leda till fler innovativa lösningar, vill vi 

påstå. Emy, 35 år, tycker att det ibland kan kännas lite överdrivet att göra små saker till projekt, men 

förstår ändå att syftet är att få bättre styr på frågorna vad, vem, hur och varför. 

Flera av våra respondenter nämner att det vid projekt arbetas över enhetsgränser. Detta stärks också 

av teorin, som säger att kontakten kan innebära något bra då man arbetar mot samma mål men 

nämner också detta som en utmaning eftersom en störning i den ordinarie verksamheten kan ske då 

resurser och kompetens behöver lånas (Carlsson & Nilsson, 2012).  

5.3 PROJEKTMETODIK 

Det finns olika sätt att bedriva projekt på. Vi har i denna uppsats gått igenom de två vanligaste, vilka 

är det sekventiella arbetssättet och det iterativa arbetssättet med agila metoder i spetsen. Det har 

enligt The Standish Group (2013) skett en ökning av agila projekt. Enligt Görling (2009) bör man 

välja projektmetod och -modell utifrån det som passar organisationens egenskaper bäst, i stället för 

vad som för tillfället är populärt. 

Våra respondenter nämner alla det iterativa arbetssättet i någon form, men ingen arbetar helt och 

hållet utifrån det. Tomas, 45 år, är den enda som arbetar enligt en bestämd modell (PROPS). Han 

lägger också till agila metodiker som ITIL eller Scrum vid behov, vilket också Björn, 50 år, gör. 

Han beskriver också agila projektmetoder som mer lämpade för mjukvaruprojekt än 

hårdvaruprojekt. I hårdvaruprojekt fungerar inte det agila arbetssättet så bra då man inte kan göra 

omtag hela tiden och pröva på nytt. Maria, 45 år, säger att det agila sättet att arbeta med projekt 

verkar väldigt användbart men inte i it-projekt, då hon som Björn, 50 år, menar på att man i it-

projekt inte kan göra om hur mycket som helst. I övrigt arbetar våra respondenter med 

egenanpassade metoder och modeller med tydliga influenser från kända modeller och metoder. 

Emy, 35 år, är den enda som arbetar likadant varje gång hon genomför ett projekt, men hon är 

också den som har minst erfarenhet av att leda projekt. 

Våra respondenter pratar alla om att projekt har olika faser. Ungefär samma faser nämns, det vill 

säga planering, uppstart/inledande fas, definition, genomförande, test, avslut och uppföljning. De 

exempel på projektverktyg vi har i teori-delen, visar på vilka faser som är vanliga i projekt. Enkel 

projektmodell har faserna Idé, Förstudie, Start, Genomförande och Avslut. I denna modell har varje 

fas ett tydligt avslut innan nästa påbörjas (Projektmodell för dig som projektledare, 2014), vilken då 

kan benämnas som sekventiell. XLMP (tidigare PROPS) har faserna Projektanalysfasen, 
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Projektplaneringsfasen, Projektutförandefasen (med subfaserna Etablering, Realisation och 

Överlämning) och Projektutvärderingsfasen. Även om projektmetodiken i sig kan anses sekventiell, 

går metodiken att användas i de flesta agila projekt. (SEMCON, 2014) Detta stärks också av vår 

respondent Tomas, 40 år, som ju nämner att han använder PROPS som projektmetodik i grunden 

(vilken XLPM bygger på) och tillämpar Scrum eller ITIL på. 

När vi bad våra respondenter att berätta vilka faser de ansåg vara viktigast i ett projekt fick vi olika 

svar, även om alla pekar på att starten (fast i olika skeden) är viktigast. I delen där vi beskriver två 

olika projektverktyg (2.4 Exempel på projektverktyg) ser vi att båda verktygen har två 

inledningsfaser, där den första fasen är analys- eller idé fas medan den andra fasen är planering eller 

förstudie. Sedan börjar själva arbetet med att skapa en lösning. 

Kim, 55 år, säger att 40-60 % av projektet ligger i planeringen. Maria, 45 år, säger att den inledande 

fasen där man skannar av vad som behöver göras är viktig för att man ska få en uppfattning av vad 

som ska göras. Emy, 35 år, säger att uppstarten är jätteviktig. Alla som ska ingå i projektet ska vara 

med från början och få samma uppfattning av projektet. Även om både Tomas, 40 år, och Björn, 50 

år, anser att alla faser är viktiga och ska ses som en helhet. Tomas, 40 år, menar att definitionsfasen 

som ligger till grund för projektet är en viktiga delen. Björn, 50 år, säger att det är just helheten som 

är viktigast, men där ändå kraven ligger till grund för hur projektet blir. Vidare citerar Björn, 50 år, 

ett välkänt talspråk: att det är vid den svagaste länken som kedjan bryts. 

5.5 IT-PROJEKT KONTRA ANDRA PROJEKT 

It-projekt har vi redan konstaterat fallerar ofta. Vi har inte tittat på siffror för andra typer av projekt, 

men gissar att siffrorna för misslyckade projekt rent generellt är lägre än för it-projekt, eftersom 

siffran för misslyckade it-projekt har uppmärksammats så stort i media. 

Vi bad våra respondenter förklara deras syn på skillnader mellan it-projekt och vanliga projekt, för att få 

en förståelse för vad som kan ligga till grund för att it-projekt misslyckas oftare än vanliga projekt. 

Både Tomas, 40 år, och Kim, 55 år, tyckte inte att det i grunden finns några skillnader mellan 

projekt, vad för typ de än är. Vi har redan nämnt Kims exempel med att handla mjölk, och det visar 

på synsättet att ett projekt kan vara av vilken typ som helst, så länge det finns ett bestämt mål. Maria, 

45 år, tycker att just det här agila sättet att tänka på inte passar i it-projekt utan fungerar bättre i andra 

typer av projekt. Hon nämner byggprojekt som exempel, där det inte går att förutse att trädrötter 

ligger i vägen eller att man råkar borra hål i avlopp. Då måste man tänka om och göra om. Emy, 35 

år, tycker att det är skillnad på it-projekt och övriga projekt på grund av den tekniska biten. Hon 

tycker också att det i it-projekt ofta behövs konsultinblandning, vilket är både kostsamt och 

tidskrävande men kan bidra till att chefer och andra beställare lyssnar mer på den externa experten än 

någon inifrån. Björn, 50 år, nämner inget exempel på skillnader mellan it-projekt och andra projekt, 

utan skiljer i stället på it-projekt som han delar in i mjukvaru- och hårdvaruprojekt, där skillnaden är 

att mjukvaruprojekt leds agilt. 
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Enligt teorin kan it-projektledarens roll se olika ut beroende på projektets karaktär. Projektledaren 

kan vara en allt-i-allo eller ytterst ansvarig för projektet. Mjukvaruprojekt kräver stor del erfarenhet 

och att någon är expert om inte projektledaren har de nödvändiga kunskaperna. (Görling, 2009) 

Många it-specialister som senare blir projektledare har ofta en mer dominerande vänster hjärnhalva 

vilket gör att de kan ha svårare att leda och motivera människor men samtidigt vara riktigt vassa på 

att strukturera, effektivisera och har god disciplin. (Cougar, 1996) 

Detta är också intressant att ta del av utifrån svaren våra respondenter gav avseende vilken egenskap 

som är viktigast hos projektledaren, det vill säga förmågan att strukturera. 

5.6 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FALLGROPAR 

Våra respondenter ger många olika svar på hur ett projekt kan definieras som lyckat och vilka 

fallgropar som ska undvikas för att ett projekt inte ska misslyckas. Definitionen om vad ett lyckat 

projekt beror på vem man frågar (Norberg, 2008). När man ställer frågan till flera medlemmar i en 

projektgrupp kan svaret variera kraftigt. Detta förklarar Nordberg (2008) beror på att man ofta har 

olika förväntningar på vad projektet ska leverera.  

Alla våra respondenter pratar om vikten av balans mellan tid, kostnad och resurser på ett eller annat 

sätt. Enligt teorin kallas detta för projekttriangeln (se Figur 1. Projekttriangel). 

Projekttriangeln visar att varje triangelhörn beståendes av leveranstid, produktmål och resurser 

påverkas om ett av hörnen rubbas (Lundquist & Marcusson, 2012). Därför är det av yttersta vikt och 

intresse att försöka behålla balansen så gott det går så att alla delar förblir så intakta som möjligt. Enligt 

Karlsen m.fl. (2005) använder många projektledare projekttriangeln som ett mätverktyg för att bedöma 

om ett projekt har blivit lyckat eller misslyckat. Vår respondent Kim, 55 år, säger att det är viktigt att 

redan i projektets början definiera vilka kriterier som finns och hur viktiga de olika delarna tid, resurser 

och omfattning är så att projektet ska bli så lyckat som möjligt. Björn, 50 år, beskriver att ett projekt har 

blivit lyckat om uppgiften har utformats i tid, med rätt kvalitet och inom budgetramarna. 

Karlsen m.fl. (2005) har däremot en invändning mot att projekttriangeln används som mätstock, då 

det inte finns någon definition om hur ett projekt kan beskrivas som lyckat eller ej. Detta då Karlsen 

m.fl. delar upp kriterierna som mjuka och hårda. De hårda är de som täcks in i projekttriangeln, det 

vill säga mätbara och synliga kriterier, medan de mjuka är diffusa så som arbetsnöjdhet, rykte och 

användarnöjdhet. Samtidigt stödjer Karlsen m.fl. fynd att mätningen i om ett projekt har lyckats eller 

inte är olika beroende på vem man ställer frågan till. 

Tomas, 40 år, säger att ett projekt är lyckat när det som efterfrågas har blivit levererat och 

styrgruppen har godkänt det. Detta bekräftas också av Maria, 45 år, och Emy, 35 år, som säger att ett 

lyckat projekt är ett projekt som har uppnått projektmålen så bra som möjligt och att beställaren är 

nöjd. Maria, 45 år, tillägger att målen ändå kan vara helt fel satta och då uppfyller det inte alls det 

uppdrag man skulle utföra ändå, och då kan det i sin tur vara ett misslyckat projekt. Men har man 
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ändå nått målen är projektet utifrån projektbiten lyckat, fortsätter Maria, 45 år. Björn, 50 år, säger 

också att ett projekt kan anses lyckat om man har lyckats hantera de problem som har uppstått under 

vägen, vilket i sin tur kan innebära att en sprängd budget eller tidplan ändå kan medföra ett lyckat 

projekt om man har kommit i mål och alla är nöjda. 

Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt är enligt Tomas, 40 år, tydliga avgränsningar och en tät dialog 

mellan projektledare och styrgrupp, vilket också stärks av teorin där en tät kontakt mellan dessa parter 

beskrivs som en av de största framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt (Shelde Andersen & Raae 

Söndergaard, 2013). Kim, 55 år, stärker detta genom att beskriva att ett projekts överlevnad är helt 

avhängigt styrgruppens täta inblandning. Allt ska enligt Kim, 55 år, förankras i styrgruppen, stort som 

smått! Även om det uppstår ändringar och problem under projektets gång, är en framgångsfaktor för 

projektet att hela tiden ha styrgruppen med på tåget och vid projektledarens sida, fortsätter Kim, 55 år. 

Detta anser även Tonnquist (2012) som menar att kommunikationen runt projektet är en av de viktigaste 

delarna för att undvika ett misslyckande. Kommunikationen går ut på att sprida och dela information och 

kunskap om projektet till projektmedlemmar och intressenter. Vidare skriver Tonnquist att en grupp som 

är heterogen bidrar till att projektet lyckats, då människorna tenderar att komplettera varandra med olika 

erfarenheter. Risken blir dock att konflikter kan uppstå på grund av skilda åsikter och värderingar.  

Ett gott gruppklimat är en förutsättning för goda arbetsresultat. Med det menar Hägerfors (1995) att 

gruppens öppenhet och respekt för varandra ligger i grund för effektivt arbete. Om stämningen är 

tråkig och negativ kan det leda till konflikter, bråk och irritation vilket kan medföra att arbetet blir 

lidande. Detta sa också alla våra respondenter. En bra projektgrupp ska ha en bra gruppkemi. 

Teorin pekar inte på att det finns någon enhetlig metod som garanterar att projektet kommer att bli 

lyckat. Eklund (2011) menar däremot att kontrollen är något av det viktigaste att ha genom hela 

projektet. Utan den så kan det gå hur som helst och oftast inte med bra resultat. Då blir resultatet med 

andra ord att projektet inte blir klart i tid, inom budgeten eller med en bra kvalité. The Standish Group 

(2013) styrker Görling i att man måste ta lärdom av projekten för att slippa ”smärtsamma” 

projektupplevelser. The Standish Group menar dock att uppföljning ofta inte görs eller sparas på ett sätt 

så att efterföljande projekt kan ta tillvara på erfarenheten. Detta är intressant då just uppföljning var 

något som inte togs upp nämnvärt av våra respondenter, mer än i delen då vi frågade vilka faser ett 

projekt består av. Ingen av respondenterna tyckte att uppföljning var värt att nämna när vi frågade om 

de viktigaste faserna i ett projekt och vilka framgångsfaktorer som finns för att lyckas med sitt projekt. 

Görling (2009) menar att det oftast inte är programmeringskoden i sig i som är felet och orsaken till 

att projektet misslyckats utan att det oftast är processen runt omkring själva kodningen. Görling listar 

tio konkreta fallgropar där it-projekt ofta misslyckas och de fallgroparna handlar om otydlighet, 

tidsbrist, dålig kommunikation/ överlämning och lik i garderoben (teknisk skuld) (noggrannare 

genomgång finns under teoridelen 2.1.2 Varför misslyckas projekt?). 

Även om ett projekt stämplas som misslyckat, betyder det inte att organisationen inte kommer att få 

nytta av de erfarenheter som kom med misslyckandet. (Norberg, 2008) 
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6. SLUTSATS 

De slutsatser baserade på analysen av empirin som vi har kommit fram till presenteras i denna del 

tillsammans med förslag och rekommendationer. 

6.1 PROJEKTHANTERING VIKTIGARE ÄN PROJEKTVERKTYG 

Vårt resultat visar att det inte finns ett recept för hur en projektmetod ska se ut för att ett it-projekt 

ska lyckas. Som konstaterat tidigare finns det en uppsjö av olika projektverktyg vars grund ligger i 

olika typer av arbetssätt och två har vi gått igenom i denna uppsats (sekventiell och iterativ). Det är 

projektledaren som väljer projektverktyg och inte projektet som styr vilket projektverktyg som 

används (även om det av våra respondenter framgick att agila metoder lämpar sig bättre på 

mjukvaruprojekt, eller helst inte it-projekt överhuvudtaget på grund av dess oförutsägbarhet för vad 

som kan hända och begränsningar för omtag). 

Dock är en förutsättning för att lyckas med sitt projekt en viss grundkunskap i projekthantering och 

projektmetodiker. Våra respondenter har varierande grad av erfarenhet av it-projektledning, men alla 

har en viss baskunskap inom projekthantering och hur man bedriver projekt. Både den med minst 

erfarenhet (Emy, 35 år) samt mest erfarenhet (Björn, 50 år) pratade om ungefär samma saker när vi 

frågade kring projekthantering och projektmetoder. 

Desto viktigare är projektledarens ledarskapsförmåga och organisatoriska förmåga, som vi 

återkommer till i nästa kapitel. Vårt förslag när det kommer till att bedriva it-projekt blir därför att 

skaffa sig grundkunskaper inom projekthantering samt att utveckla sin egen ledarskapsförmåga och 

fokusera på struktur. 

6.2 MJUKA OCH HÅRDA VÄRDEN 

Som nämnts i kapitlet ovan, är projektledarens ledarskapsförmåga och förmåga att strukturera och 

organisera viktigt. Enligt Cougar (1996) har it-specialister som blivit projektledare en dominerande 

vänster hjärnhalva och är därför sämre på att leda och motivera människor, men desto bättre på att 

strukturera och effektivisera och är disciplinerade. Denna kombination av både hårda och mjuka 

värden är svår att nå, men är inte omöjligt om man är medveten om det och övar upp de bitar som 

inte är så starka. 

Lyckas man att kombinera hårda värden som kommunikation, tydlighet och struktur tillsammans 

med mjuka värden som arbetsglädje, gemenskap, respekt och humor har man kommit en lång bit 

på vägen till ett lyckat projekt. Med andra ord finns det tydliga kommunikationsvägar för beslut 

och tydlig kommunikation mellan projektets deltagare samt en tydlig struktur kring projektet, har 

man halva inne. Finns dessutom en gemenskap och arbetsglädje inom projektgruppen med respekt 

för varandras kompetenser och tid, samtidigt som man har roligt när man arbetar med projektet, då 
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kan man vara säker på att alla förutsättningar från projektgruppens sida för att lyckas med sitt 

projekt finns där. 

6.3 TYDLIGA MÅL OCH FÖRANKRING 

Ytterligare en viktig faktor för att lyckas med sitt projekt handlar om själva projektmålet och 

förankringen till viktiga intressenter (oftast styrgruppen). 

Vi märkte att alla våra respondenter nämnde förankringen till styrgrupp, sponsorer, finansiärer eller 

andra typer av nyckelintressenter, som är de som styr över projektets existens, som en förutsättning för 

framgång för projektledaren och projektet. Även om det är viktigt att hålla kursen mot målet så noga 

det går, är det desto viktigare att hela tiden informera och stämma av med styrgruppen när 

avstickningar sker. En förändrad kurs behöver inte betyda misslyckande, även om tid, budget och mål 

(projekttriangeln) har förändrats, så länge de som bestämmer över projektet är med på förändringarna. 

I teorin hittade vi Karlsen m.fl. som även tog upp mjuka mål. Detta fann vi ingenstans i våra 

respondenters berättelser. Utan de fokuserade på mätbara mål och enligt Karlsen m.fl. också smala, 

kortsiktiga mål. 

Liksom teorin, rekommenderar vi att målen för projektet gås igenom så noggrant som möjligt, så 

tidigt som möjligt och mellan alla inblandade (särskilt mellan projektledare och nyckelintressenter, 

men även mellan övriga projektmedlemmar så att alla vet vad som gäller). Därefter ska varje 

avvikelse från projektplanen förankras med styrgruppen eller de som bestämmer över projektet. 

6.4 STARTEN VIKTIGAST  

Enligt vad vi har läst i teorin och enligt svaren från våra intervjuer, har vi kunnat konstatera att den 

första fasen, oavsett valet av projektverktyg, är viktigast för ett lyckat projektutfall. Detta stärktes 

mer av våra respondenter, än av teorin, som alla var överens om att början av projektet i någon form 

var det viktigaste för att projektet skulle bli så bra som möjligt. Det intressanta i våra intervjuer med 

respondenterna var att trots att de rankade inledande fasen som viktigast så beskrev de sin egen 

process med endast en inledande fas. Tomas, 40 år, och Björn, 50 år, som sa att helheten var viktigast 

hade själva två inledande faser i sina projektmetoder. 

Vår rekommendation är därför att projektledaren tar tid till att planera projektet innan själva 

genomförandet sätter igång. Det är bättre att ha stegen klara för sig och veta vad som ska göras och 

kunna motivera för viktiga nyckelintressenter hur det kommer att se ut för att enklare få med dessa på 

tåget (se stycket ovan). 
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6.5 EN SEKVENTIELL OCH AGIL METOD 

En sista slutsats vi har kommit fram till är att det i just it-projekt kan löna sig att använda sig av ett 

mer sekventiellt tänk kring projekthantering. Detta kan tyckas som ett bakåttänk, när just agila 

metoder har växt så mycket på senare år. Vi ställer oss frågan varför en så stor del av it-projekt 

misslyckas, om nu agila metoder är så effektiva och lönsamma? Självklart måste man ta hänsyn till 

vad som räknas som misslyckande och varför just it-projekt misslyckas så ofta (vilket denna 

uppsats inte har som huvudfokus) och om en generell ökning av it-projekt innebär fler misslyckade 

it-projekt? 

Baserat på våra respondenters svar, snarare än teorin, har vi kommit fram till att det är bättre att 

planera sitt projekt så utförligt som möjligt i ett så tidigt skede som möjligt och sedan hålla sig till 

den planen och även ha med alla inblandade i projektgruppen från starten. 

Om alla rekommendationer i denna slutsatsdel följs, det vill säga projektledaren skaffar sig 

grundkunskaper (om de inte redan finns) inom projekthantering, utvecklar sin ledarskapsförmåga 

likväl sin organisatoriska förmåga, projektets mål görs tydliga och förankras inom styrgrupp och 

övriga projektgruppen och alla stegen för projektet är noga planerade i ett tidigt skede minimeras 

risken för att målen inte kommer att hålla.  

Vi ser fördelarna med att arbeta i en iterativ process inom projektet men efter vår studie ser vi att 

det iterativa tänkande har inneburit att tänkandet runt projektet är att ”det alltid går att ändra”, 

vilket ofta leder till att nya saker skjuts in. Detta innebär att innehållet i projektet förändras och 

därmed måste projektet planeras om. Vårt förslag är att blanda ett sekventiellt tänkande med ett 

iterativt.  

Tar man sig mer tid i planeringsfasen och låser aktiviteterna som ingår i projektet, ger man projektet 

en större möjlighet att klara aktiviteterna inom de bestämda ramarna. På detta sätt undviker man 

också att fler aktiviteter tillkommer under projektets gång som försenar deadline. När planeringsfasen 

är genomförd och aktiviteterna är låsta, genomförs projektet iterativt för att sedan återigen arbeta 

sekventiellt med avslutningsfasen och driftsättningen. 

Detta tänk har vi illustrerat i modellen på nästa sida, där bokstäverna representerar de olika 

aktiviteterna som har bestämts ska utföras i början av projektet. Hänglåsen illustrerar att aktiviteterna 

låses när de är avklarade. 



56 

 

 

Figur 8 – Vårt förslag på arbetsprocess med iteration med sekventiellt inslag. 

 

6.6 SAMMANFATTNING 

 Skaffa grundkunskaper inom projekthantering samt utveckla den egna ledarskapsförmågan 

och fokusera på struktur. 

 Kombinera hårda värden som kommunikation, tydlighet och struktur tillsammans med mjuka 

värden som arbetsglädje, gemenskap, respekt och humor. 

 Gå igenom målen så noggrant som möjligt, så tidigt som möjligt och mellan alla inblandade. 

Förankra varje avvikelse med styrgrupp och beställare. 

 Planera projektet innan själva genomförandet sätter igång för att enklare kunna motivera alla 

om vad som gäller. 

 Använd ett sekventiellt tänk i början och slutet av projektet och iterera däremellan. 
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7. DISKUSSION 

I denna sista del beskriver och värderar vi varför vi har valt de metoder vi har använt oss av i denna 

studie, diskuterar begränsningar och ger förslag på fortsatt arbete. 

7.1 METODDISKUSSION 

Nedan diskuterar vi varför vi har utfört studien på det sätt vi har gjort. 

DEN DEDUKTIVA FORSKNINGSANSATSEN 

Vi har hittat information om det vi ville studera, alltså empirin. Till detta valde vi den deduktiva 

ansatsen, eftersom detta arbetssätt kunde hjälpa oss att relatera teori och empiri till varandra. Då vi 

utgick från redan befintlig teori är den deduktiva ansatsen det bästa alternativet, eftersom uppsatsen 

då inte nyanseras av våra egna uppfattningar. Hade vi utgått från till exempel en induktiv ansats 

skulle vi ha undersökt det vi vill undersöka utan att först ha förankrat det i en vedertagen teori. Sedan 

skulle vi utifrån empirin ha formulerat en teori. Nackdelen med denna ansats är att empirin baserar 

sig på det specifika fallet och då hade vi inte kunnat täcka in befintlig teori. (Patel & Davidson, 2011) 

EN KVALITATIV FORSKNINGSSTRATEGI 

I vår forskningsansats använder vi en kvalitativ forskningsansats då vi använder oss av mjuka data. 

Rent kvalitativ forskning kan inte verifieras kvantitativt och kan därför inte lika lätt generaliseras, 

vilket är enklare om man använder sig av en kvantitativ ansats. Samtidigt går inte kvalitativ 

forskning att upprepa eller resultatets rimlighet kontrollera. Men genom att genomföra intervjuerna 

så gav vi respondenten möjlighet att själva styra informationen, och därmed möjligheten att visa 

förhållanden som vi själva inte tänkt på. För att vi skulle kunna verifiera vår forsking så valde vi att 

spela in samtliga intervjuer så att vi kunde gå igenom vad som sades i efterhand och tillsammans 

analysera innehållet.  

Den motsatta forskningsstrategin är att bedriva en kvantitativ forskningsansats som innebär att man 

fokuserar på siffror och data som man kan ställa direkt bredvid varandra och jämföra. Oftast samlas 

kvantitativ data in via enkäter, mätningar eller slutna frågor med gradbeteckningar. Det positiva med 

att genomföra en sådan här ansats är att man kan hantera större mängd respondenter, men samtidigt 

så skapas ingen nyansering i svaren. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

FALLSTUDIE SOM METOD FÖR INSAMLANDE AV DATA 

Vi ville i vår studie utgå från ett helhetsperspektiv och försöka inhämta så täckande information som 

möjligt, varför fallstudien passade bra som metod.  

Vi har studerat vad fem olika personer tycker är framgångsfaktorer inom it-projektledning. Denna 

fallstudie har alltså utgått från en grupp individer som ett fall och som har resulterat i ett underlag 
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som vi med hjälp av har försökt besvara vilka framgångsfaktorer som leder till lyckade it-projekt. Vi 

har inte genomfört vare sig undersökning eller experiment då vi anser att vårt underlag från 

intervjuerna täcker det vi vill undersöka i denna studie. 

Det finns andra sätt att samla in data på som exempelvis endast välja en datainsamlingsenhet och 

göra en uttömmande studie om denna. Det är däremot svårt att motivera det valet av forskningsansats 

då en fallstudie på en enhet inte kan representera något annat än just vad den enskilda enheten är. Att 

dra slutsatser av det blir en stor utmaning. (Yin, 2011) 

URVALET 

I valet av respondenter valde vi ut personer som vi ansåg skulle ge oss så bred och varierad syn på 

vår frågeställning som möjligt. Detta innebar att vi gjorde ett avsiktligt urval av respondenter för att 

kunna nyttja fördelen med att använda oss av respondenter som på goda grunder antas ha riklig 

kunskap om området. Dessa personer reflekterar troligen över sin situation mer än andra. Däremot 

kan avsiktligt urvalet bidra till en risk att de kan ge förvrängda beskrivningar då de sitter på 

förtroendegivande positioner eftersom vi har en relation till dem. När vi tagit och vägt in risken med 

metoden så har vi ansett att valet med avsiktligt urval ändå är att föredra. 

Vid ett slumpmässigt urval som är ett alternativ till det avsiktliga hade vi troligen inte fått samma 

kompetens hos våra respondenter. Detta då vi vill ha experter och inte generalister. Däremot hade ett 

slumpmässigt urval gett oss fördelen att vi inte hade en personlig relation med respondenterna och 

det i sin tur kanske hade påverkat deras svar på något sätt. 

Att inkludera andra personer i projektet än it-projektledare (som då inte har projektledarerfarenheter)  

hade eventuellt kunnat ge projektet ett annat djup. Men då vi ville ha experter inom it-projekt så föll 

det naturligt på it-projektledare då dessa har ett helikopterperspektiv över projektet. Vi tog däremot 

och graderade oss emot en eventuell försämring av det empiriska materialet genom att genomföra en 

noggran litteraturstudie för att få med övriga projektmedlemmars och andra forskares erfarenheter 

om it-projekt.   

Då vi intervjuat ett fåtal projektledare sett mot totala antalet, är det svårt – om inte omöjligt! – att 

hävda att våra fynd går att generalisera för hela projektledningsyrket. Samtidigt känner vi att det ändå 

ger en bild om vilka faktorer som påverkar projektets framgång. 

I våra intervjuer med projektledare har vi valt att endast genomföra en kvalitativ intervju utan att ha 

någon observation över hur våra respondenter faktiskt arbetar idag med projektledning. Detta satte vi 

som en begränsning då vi kände att vi ville ha en generell överblick om deras erfarenheter samt att vi 

hade knapphändig tid att följa ett it-projekt, som oftast sträcker sig över en längre tid än vad vi hade 

för vår studie. 
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DATAINSAMLING 

Vi valde i vår datainsamling att arbeta efter Yins (2011) arbetssätt. Genom att följa Yins goda råd om 

hur vi ska gå till väga i vår datainsamling så har vi dels följt hans ordination om hur datainsamlingen 

ska gå till men också hur man samkoordinerar den data som man hittat för att se om den leder till 

samma resultat. 

Inom kvalitativ forskning kan datainsamling ske genom bland annat intervjuer och samtal, 

observationer, insamling och känslointryck (Yin, 2011). Typen av data blir då språk (muntligt och 

kroppsligt) vid intervjuer och samtal, människors gester, socialt samspel, scener och fysisk miljö vid 

observationer, innehållet i dokument och annat tryckt material och förnimmelser vid känslointryck. 

(Yin, 2011) Då vi ville veta vad våra respondenter tycker om det vi vill undresöka ville vi samla in 

språk som typ av data genom datainsamlingsmetoden intervju.  

INTERVJU SOM DATAINSAMLINGSMETOD 

Typen av intervju föll sig på den kvalitativa intervjun, som är en av tre vanliga sorters 

intervjumetoder enligt Jacobsen Krag (1993). Fördelar med denna metod är att den inte är så 

tidskrävande, då det går att förbereda frågor innan i motsats till Den informella forskningsintervjun, 

som också kallas för deltagande observation, och som går ut på att samla in anteckningar under 

längre tid. Den är dock inte lika styrd som den tredje intervjuformen, Den standardiserade 

forskningsintervjun, som styrs av mer eller mindre slutna frågor och i viss ordningsföljd. (Jacobsen 

Krag, 1993) Den kvalitativa intervjun kan genomföras utan förberedda intervjufrågor om man så vill. 

Intervjuaren, det vill säga den som genomför sin studie, har en specifik tankeram som relaterar till 

studien men de frågor som ställs kan variera med intervjuns kontext. (Yin, 2011) Den kvalitativa 

intervjun är inte heller lika beroende av de kvalifikationer den som intervjuar besitter och det går att 

intervjua fler personer än under den informella forskningsintervjun, vilket gör att det är enklare att få 

fram ett underlag som kan bearbetas och jämföras. (Jacobsen Krag, 1993) 

Genom att genomföra intervjuerna via besök och telefon fick vi möjlighet att direkt kommunicera med 

våra respondenter på deras villkor. Vi skulle kunnat skicka ut enkäter och bett om skriftliga svar vilket 

hade gett oss fördelen att få tid att analysera svaren och respondenten hade troligtvis tänkt igenom 

svaren mer noggrant under svarandet. Däremot så hade vi inte fått lika utvecklade svar eller chansen att 

se/höra nyanser i deras tonläge och kroppsspråk. (Torsten Eriksson & Wiedersheim-paul, 2011) 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Vi valde att genomföra en selektiv litteraturgenomgång i stället för en fullständig. Den selektiva 

genomgången passade vår typ av studie bättre eftersom vi i början ville skärpa de preliminära 

funderingarna vi hade kring vårt ämne, vår metod och datakälla. Vi ville också hitta lösa trådar och 

kunna fylla på luckor i ämnet med vår studie. 
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En fullständig litteraturgenomgången däremot, går ut på att anlägga ett bredare perspektiv och 

redovisa vad som är känt inom ett ämne. Eftersom vi ville göra en ny studie är denna typ av 

litteraturgenomgång irrelevant för vår del. (Yin, 2011, s. 67) 

ANALYS AV INSAMLAD DATA 

Vi har samlat in en mängd data som vi har analyserat enligt Yin’s (2011) rekommendationer. De 

olika faserna i bearbetningen av data som sedan lett till vår analys har bestått i att vi först började 

med att sammanställa och sortera den insamlade data från våra intervjuer, sedan demonterade vi den i 

mindre beståndsdelar för att återigen remontera och omorganisera data i nya konstellationer. Till sist 

gjorde vi en tolkning av data och drog slutsatser från hela vår studie. 

Vi hade kunnat göra på ett annat sätt som exempelvis ”Grounded Theory” där man först analyserar 

verkligheten och kopplar iakttagelserna till teorier först i slutet. Tillvägagångssättet är i huvudsak 

induktivt. Det hade gett oss fördelen att opåverkat kunna analysera verkligheten utan att vara 

påverkade av teorierna. Samtidigt hade det varit svårt att genomföra studien om vi inte hade ett 

teoretiskt underlag att utgå ifrån. 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

När vi verifierade den inre validiteten i våra intervjufrågor så utgick vi ifrån vårt syfte och vår 

problemställning. Den yttre validiteten säkrade vi genom att genomföra fallstudien på flera olika 

projektledare i olika företag och livssituationer (ålder, erfarenheter och kön).  

Det vi hade kunnat göra ytterligare för att förstärka validiteten var att intervjua flera projektledare 

men vi kände under de första intervjuerna att våra respondenter svarade likt varandra på många 

frågor vilket fick oss känna oss trygga med att vårt val av antal skulle vara tillfredställande för att få 

en tillfredställande validitet i vår studie. 

Reliabiliteten i vår studie skapades genom att dokumentera hur vi genomförde vår datainsamling 

samt genom att vi transkriberade våra intervjuer för att kunna gå tillbaka och gå igenom vad våra 

respondenter berättade.  

För att förstärka reliabiliteten ytterligare skulle vi kunna spara våra inspelningar och göra dessa 

tillgängliga till andra än oss författare utanför studien. Däremot så hade detta eventuellt skapat 

reservation hos våra respondenter i deras svar. I värsta fall hade deltagandet sjunkit och därmed 

validiteten blivit påverkad. 

7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

Efter att ha intervjuat våra respondenter och läst litteratur i ämnet projekthantering har vi funnit att 

den största skillnaden mellan ett it-projekt och andra projekt är just it-delen. Då ställer vi oss 

frågande hur det kommer sig att så mycket som 85 % av alla it-projekt misslyckas (med hänvisning 
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till den studie som Decuria gjort) och vi inte har funnit någon information att övriga projekt, alltså 

projekt som inte är it-projekt, har samma misslyckandegrad. Därför anser vi att det vore intressant att 

ta upp tråden kring varför just it-projekt misslyckas i så stor grad jämfört med andra projekt. 

Vi fann också i vår studie att projektledare har sina egna metoder och val för hur de leder it-projekt. 

Det fick oss att ställa frågan om en anpassning till verksamheten och typ av projekt görs eller om det 

är projektledaren som bestämmer hur projektet ska bedrivas? En undersökning kring detta skulle vara 

intressant enligt oss. 

Känslan vi också fick under studiens gång är att it-projekt ofta är svåra för resten av organisationen 

att förstå och greppa. Därav så skulle det kunna påverka förståelsen för den kostnad och tid som 

utvecklingen av nya lösningar tar eller varför en nylansering kommer innebära “offline tid” för 

befintliga produkter. 

Tills sist upptäckte vi att projektmetoden som våra projektledare (respondenter) använde sig av var 

uteslutande sekventiella för samtliga projekt, även om vissa anpassningar kunde göras där delar av 

agila metoder applicerades på den sekventiella grundmetoden. Finns det en poäng med att göra 

ytterligare uppdelningar på projekttyperna och att ha mjukvaru-/ hårdvaruprojekt och använda olika 

metoder att bedriva dessa? Vi fann att det inte alltid är fördelaktigt att använda en iterativ metod. 

Skulle det finnas en vinst med att “gå tillbaka” till att arbeta sekventiellt och skulle då till och med 

misslyckandegraden sjunka för it-projekt? 
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BILAGOR 

Intervjufrågor 

Denna intervju är till för att hjälpa till att besvara på vilka faktorer som bidrar till att ett it-projekt blir 

lyckat i vårt uppsatsarbete. För att kunna svara på frågan behöver vi er hjälp genom att dela med dig 

av din erfarenhet så hoppas vi kunna definiera vilka faktorer som kan öka chanserna för att projekten 

skall lyckas. För att vi ska lättare kunna ta tillvara på informationen som du kommer ge oss så 

kommer vi att spela in intervjun. Denna inspelning kommer endast att behandlas av oss författare och 

kommer att raderas när uppsatsen är publicerad. Uppgifter som skulle kunna identifiera dig som 

person kommer att uteslutas ur uppsatsen eller maskeras så det inte går att härleda till dig. 

Inledning 

1. Vad är din titel? 

2. Hur stor erfarenhet har du av att leda it-projekt? 

3. Har du certifieringar inom projektmetoder och i så fall vilken/vilka? 

 

Personfrågor 

4. Vilka egenskaper är viktiga hos en projektledare? 

a. Som ledare? 

b. Som medlem? 

5. Vilka egenskaper har den idealiska projektgruppen? 

 

Projekthantering 

6. Vad är ett projekt för dig? 

7. Vad är syftet med att genomföra ett projekt? Istället för att inkludera uppgiften i dagliga 

verksamheten. 

8. Vilka definierade roller finns det i projektgruppen? 

a. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan rollerna? 

b. Finns det några externa roller som projektgruppen är beroende av? 

i. Vilka? 

9. Finns det bestämda kommunikationsvägar för beslut? 

10. Hur definierar du att ett projekt har blivit lyckat? 

a. Finns vissa mål som är viktigare än andra? 
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Projektmetodik 

11. Arbetar du enligt någon specifik projektmetod/-modell? 

a. Ja: Vad heter den/de? 

b. Nej: Hur går du till väga? 

12. Följer du samma projektmetod varje gång du leder ett projekt? 

a. Ja: Hur ser processen ut? 

b. Nej: Varför? 

i. Hur kan processerna se ut? 

13. Vilka processer och faser anser du vara extra viktiga i ett projekt? 

14. Vad i det rutinmässiga projektarbetet är viktigt för projektets framgång? 

15. Används mål eller grindar i projektarbetet? 

 

Övrigt 

16. Finns det uppenbara skillnader mellan att leda it-projekt och andra projekt? 

17. Vad upplever du som framgångsfaktorer för ett lyckat projekt? 

18. Vilka fallgropar ska man undvika i ett it-projekt? 

 


