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Abstrakt: 

Mobila enheter med större pekskärmar och mer användarvänligt användargränssnitt har blivit en 

vanligare syn nuförtiden. Det är mest privatpersoner som har dragit nytta av de möjligheter som 

mobila enheter för med sig. Dessa möjligheter är stora och företag bör se dessa för att kunna 

optimera sin verksamhet. I denna studie har vi undersökt projektledares inställning till mobila enheter 

och huruvida dessa skulle kunna hjälpa dem i deras vardagliga arbete. Med hjälp av två tidigare 

teorier, TTF och TAM, har vi skapat en undersökningsmodell som legat som grund för vår studie. 

Undersökningen har genomförts som intervjuer med en efterföljande enkät. Det som har framkommit 

i denna studie är att det finns ett stort intresse för mobila enheter bland projektledare. Dock tror de 

inte att de skulle kunna hjälpa dem i någon större utsträckning i nuläget. De menar att det 

fortfarande finns ett stort motstånd till införandet och att utvecklingen av mobila enheter måste 

överkomma den användaracceptans som finns. Utan konkreta exempel på vad mobila enheter kan 

hjälpa till med tror de att konkurrensen med redan existerande IT-stöd blir för svårt och att de istället 

kommer att bli ett slags komplement. 

 

Nyckelord: 

Mobilitet, mobila arbetsstyrkan, Task-Technology Fit, Technology Acceptance Model, projektledare.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med intåget av den nya tidens mobiltelefoner, de så kallade smartphones (Puder & Yoon, 

2010) såsom exempelvis Apples iPhone och Googles androidtelefoner, har privatpersoner mer 

och mer börjat skaffar sig dessa (Palenchar 2010). De syns på pendeltåget, på bussen till 

jobbet, ute på staden och inte minst i skolor. En intressant fråga är vad dessa smartphones 

används till och varför de har blivit så populära. Palenchar (2010) tar upp statistik som visar 

att privatpersoners användning av smartphones riktar sig till att lyssna på musik, spela spel, 

surfa på nätet med hjälp av telefonens tillgång till internet och då främst på sociala nätverk 

som bloggar och andra fora, samt för SMS och nedladdning av applikationer. Dessa 

applikationer kan vara allt från små tillägg som livar upp mobiltelefonen, till applikationer 

som kan hjälpa till i vardagen, till exempel GPS eller nummerupplysning (Apple, 2010; 

Google, 2010). Utifrån denna statistik kan slutsatser dras att privatpersoner använder 

smartphones mest i underhållningssyfte, kanske för att fördriva tiden på en resa eller hålla 

kontakten med vänner. Dock använder de dem även för att få hjälp i vardagen, till exempel 

för att hitta en bra restaurang eller leta upp adresser. Med hjälp av applikationerna finns det 

möjligheter att utveckla hjälpmedel till både privatpersoner och företag. Det är främst 

privatpersoner som har tagit till sig mobila enheter och de företag som år 2008 hade utnyttjat 

teknologin använde den främst som mobila mailklienter (Nickerson, 2008). En fråga som 

dyker upp är: Hur kan mobila enheter användas i företag och vilka positiva effekter kan de 

ge? 

 

QlikTech, ett företag som skapar Business Intelligence applikationer, har lanserat en 

gratisversion av sin programvara till flera mobila plattformar, bland annat iPhone och Android 

mobiler, där beslutsfattare som är på resande fot ska kunna ha snabb och lätt tillgång till 

beslutsstöd (QlikTech, 2010).  Även taxiföretag och företag inom tjänstesektorn har börjat 

använda sig av mobila applikationer för att minska på tidskrävande kommunikations-

processer. I många fall är det företag där anställda jobbar på distans och behöver information 

som finns på kontoret. I dessa företag kan mobila enheter skapa möjligheter att förbättra 

verksamheten. (Heijden & Valiente, 2002) Hur ser det då ut på företag som redan har mobilt 

IT-stöd i form av bärbara datorer som kan koppla upp sig på ett lokalt nätverk på den plats där 

de ska utföra ett arbete? Exempel på en sådan verksamhet är konsultbolag där en kund hyr in 

konsulter för att tillsammans eller på egen hand genomföra ett projekt. Dessa projekt kräver 

att det finns en projektledare som kan styra och leda projektet till ett väntat resultat. 

Macheridis (2005) menar att en projektledare är den person i ett projekt som ska ha det 

yttersta ansvaret för projektets fortlöpande. För att kunna axla detta ansvar krävs det att 

projektledaren har tillgång till stora mängder information. Uppgifter som en projektledare 

ställs inför är allt från att planera projektet tillsammans med en styrgrupp från start till slut, till 

att vara uppdaterad på projektmedlemmarnas arbete så att det inte uppkommer problem som 

kan riskera att projektet går under. För att en projektledare ska kunna fungera på ett bra och 

professionellt sätt krävs det att denne behärskar planering, ledning, styrning, motivering, 

kontroll och kommunikation. (Macheridis 2005) Frågan är: Kan dessa uppgifter underlättas 
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med hjälp av ett mobilt stöd? Uppkommer det exempelvis ett oväntat problem i en oväntad 

situation då projektledaren inte har tillgång till sin arbetsstation kan denne med hjälp av den 

mobila enheten snabbt och lätt få tillgång till nödvändig information för att kommunicera 

denna till sina projektmedarbetare eller till styrgruppen. Fördelen med en mobil enhet är att 

den är lätt att ha med sig och inte kräver någon större plats för att användas. Forskning på 

detta område har i de flesta fall syftat att evaluera införandet av mobila enheter i verksamheter 

som inte sedan tidigare har haft det (se avsnitt 2.7). Forskning rörande införandet av mobila 

enheter i en verksamhet som redan har IT-stöd i form av bärbara datorer är dock begränsad. 

Motiverat av tidigare utlägg ämnar vi besvara de problemställningar som presenteras i 

nästkommande avsnitt. 

1.2 Problemställningar 

 I vilken omfattning kan projektledares uppgifter stödjas av mobila enheter? 

 Hur kan projektledare dra nytta av mobila enheter och vilka uppgifter som 

projektledare står inför är lämpliga mål för överföring till mobila enheter? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida projektledare kan använda mobila enheter som 

en del av deras dagliga arbete. Då projektledare är de som är spindeln i nätet i projekt och har 

ansvar för olika projekts fortlöpande, medför det att en projektledare har en rad olika 

arbetsuppgifter. Detta medför även att det lämpligen bör finnas ett relevant IT-stöd till dessa. 

Om mobila enheter kan bidra till arbetet anser vi att det är ett bra resonemang för att 

undersöka ovanstående problemställningar. Resultatet av studien kan komma att vara 

användbart för utvecklare av applikationer till mobila enheter, men även studenter och 

organisationer som vill få en bättre förståelse för hur mobila enheter kan motiveras i 

verksamheter. 

1.4 Avgränsningar 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på de mobila enheter som har möjlighet att ta emot 

och ringa samtal, har en stor pekskärm, möjlighet att installera och köra mobila applikationer 

samt tillgång till internetuppkoppling med både 3G och trådlösa nätverk. Anledningen till att 

vi har valt att fokusera på organisationens projektledare och inte övriga projektmedlemmar är 

att projektledarna är de som har ansvar och översikten i ett projekt. Utifrån detta bedömer vi 

att en projektledare är den som behöver det främsta IT-stödet i ett projekt.  

 

  



 9 

2. Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som vi använder i denna undersökning behandlar mobilitet, mobil arbetsstyrka 

samt vilka egenskaper mobila enheter har. Avsnitten om mobilitet och mobil arbetsstyrka ska 

ge klarhet om de premisser som råder kring mobilt arbete. För att därefter förstå vad mobila 

applikationer kan tillföra i samband med mobilt arbete kommer vi även att ta upp teorier kring 

mobila applikationers egenskaper. Teorierna kring dessa egenskaper kommer inledningsvis 

vara av beskrivande karaktär men i ett senare skede kommer de även att användas för att 

utforma de mätverktyg som ska användas för att besvara våra problemformuleringar. 

Eftersom vår kunskap om projektledare är begränsad, kommer vi genomföra en öppen 

intervju med en arbetsverksam projektledare för att ge klarhet i hur de arbetar. För att därefter 

kunna undersöka vilka egenskaper i mobila applikationer som bäst stämmer överens med de 

behov som projektledare har i samband med sitt arbete, kommer vi att använda oss av Task-

Technology Fit (TTF). Slutligen kommer vi att undersöka projektledarnas åsikter om i vilken 

grad mobila enheter kan bistå dem i deras arbete. Därmed finner vi Technolgy Acceptance 

Model (TAM) som en relevant teori kring acceptans samt användarbeteende. De nämnda 

teorierna kommer att bistå genom att ge oss en förståelse för problemområdet samt att hjälpa 

oss att utforma en relevant undersökningsmodell för att uppnå syftet med uppsatsen. 

 

2.1 Mobilitet  

Mobilitet har flera gånger påpekats som en svår term att definiera (Kristoffersen & Ljungberg, 

2000; Weilenmann, 2003). Vi är alla mobila eftersom vi alla förflyttar oss i världen, oavsett 

om det innebär att vi går till affären för att handla eller åker på en resa till ett främmande land 

(Kristoffersen & Ljungberg, 2000). Weilenmann (2003) särskiljer dock förflyttning och 

mobilitet. Förflyttning är när en individ eller artefakt förflyttar sig i den fysiska världen från 

en plats till en annan. Mobilitet däremot, är den sociala dimensionen av förflyttning i samband 

med användandet av mobil teknologi (ibid.). Samma synsätt på mobilitet och förflyttning har 

diskuterats av Lelah och Grein-Cochard (2004) där de menar att mobilitet innebär förmågan 

att under en resa vara tillgänglig för personer som befinner sig på en annan plats. Mobilitet 

förutsätter dock inte att man kontinuerligt är på resande fot, utan man kan lika gärna vara 

stillasittande. Det huvudsakliga som mobilitet innebär är att personer använder mobila enheter 

för att vara tillgängliga när som helst, var som helst. (Heijden & Valiente, 2002; Weilenmann, 

2003) Detta resonemang kan även föras i arbetsrelaterade situationer när distansarbetare 

förflyttar sig för att utföra ett arbete och använder mobila enheter för att stödja 

arbetsuppgiften samt kommunicera. Kristoffersen och Ljungberg (2000) beskriver mobilitet 

genom att dela in det i tre olika perspektiv, resande, besökande och strövande. En närmare 

förklaring av dessa begrepp följer nedan. 
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Resande mobilitet: Innebär att en eller flera personer förflyttar sig från en plats till en annan. 

Exempelvis kan det vara när en person åker bil, tåg eller buss mellan hemmet och sin 

arbetsplats, eller en familj som är på semester och reser till sitt semestermål. Den resande 

personen kan antingen köra eller vara passagerare i fordonet, vilket möjliggör eller begränsar 

användandet av olika typer av teknik. (Kristoffersen & Ljungberg, 2000) 

  

Besökande mobilitet: Innebär att man spenderar tid på en plats under en viss tidsperiod, 

innan man förflyttar sig till en annan plats. Exempel på detta kan vara en konsult som besöker 

en kundorganisation eller en elektriker som kopplar in en ny diskmaskin hemma hos en kund. 

Den besökande personen kan antingen ta med sig IT eller använda IT som finns på platsen 

som denna besöker. (Kristoffersen & Ljungberg, 2000) 

 

Strövande mobilitet: Innebär att man går omkring på ett begränsat område, exempelvis i en 

byggnad. Som exempel kan nämnas museivakter som patrullerar byggnaden för att se till att 

allt står rätt till. Den typ av IT som används vid detta perspektiv är sådan som är lätt att bära 

med sig. (Kristoffersen & Ljungberg, 2000)  

 

Beroende på vilken typ av mobilitet det rör sig om passar olika typer av teknologi bättre eller 

sämre. Om det rör sig om strövande mobilitet är det fördelaktigt att teknologi, som inte tar för 

mycket plats och inte är för tung, används, då personen ifråga måste kunna vara rörlig och 

samtidigt använda teknologin. De personer som jobbar som strövande arbetare använder sig 

oftast av mobiltelefoner eller PDA:s. För den resande arbetaren finns det möjlighet att även 

använda sig av bärbara datorer då denna typ av teknologi tillåter en viss form av rörlighet. 

Dock är dessa för stora och tunga för att användas av en strövande arbetare. Besökande 

personer behöver inte ha med sig egen teknologi utan kan använda teknologin som finns att 

tillgå på den plats de besöker. Alltså kan de även använda sig av stationära datorer även om 

dessa i sig inte är mobila i den bemärkelsen att det är teknologi som personer tar med sig. 

(Kristoffersen & Ljungberg, 2000) Nedan visas tabell 2.1 som beskriver de olika perspektiven 

av mobilitet i samband med användningen av teknologi. 

  

Tabell 2.1 Modaliteter och teknologi 

 

 

 

 

 
(Kristoffersen & Ljungberg, 2000) 
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2.2 Den Mobila Arbetsstyrkan 

Dagens växande och alltmer konkurrensutsatta globala marknad kräver att företag har 

anställda som kan vara på de platser där deras kunder och arbetspartners är för att kunna agera 

snabbt när det uppstår möjligheter eller problem. Som ett resultat av detta har dagens företag 

ett behov av en mobil arbetsstyrka som kan leva upp till dessa mål. (Chen och Nath, 2005) 

Vad är det då som har möjliggjort att företag är kapabla att bygga ut sin mobila arbetsstyrka? 

Det finns många olika faktorer som påverkar det ökande antalet personer som numera arbetar 

mobilt. I Making a world of difference; IT in a Global Context (2001) tar Walsham upp att 

världen krymper på grund av IT och att man numera inte är lika beroende av tid- och 

platsdimensionen. Detta innebär att personer inte längre behöver vara på den plats där en 

arbetsuppgift ska utföras. Anledningen är att den ökade tillväxten av IT, inte minst mobila 

enheter, har möjliggjort att personer kan hålla kontakten eller utföra uppgifter var som helst 

och när som helst. Alltså har de blivit så kallade mobila arbetare (Vartainen, 2006). En mobil 

arbetare kan generellt definieras som en person som i sitt arbete jobbar mer än 20 procent 

utanför hemmet eller kontoret, som har ett jobb utan ett skrivbord eller kontor, eller som 

måste genomföra arbete som kräver mobil kommunikation. (Yuan och Zheng, 2005) 

Vartainen (2006) definierar en mobil arbetare som en anställd som arbetar och förflyttar sig 

mellan olika arbetsplatser. Han skriver vidare att det finns två dimensioner av mobilt arbete. 

Den ena dimensionen syftar till de dokument och uppgifter som flyttas omkring antingen 

elektroniskt eller fysiskt och den andra syftar till det arbetet som utförs av mobila arbetare. 

Med hjälp av mobila enheter kan den mobila arbetaren utföra dessa uppgifter på ett effektivt 

sätt. Fördelarna med en mobil arbetsstyrka är många, inte minst att det finns pengar att spara 

då företag kan dra ner på resekostnader. Mobila arbetare kan bli uppdaterade via sina mobila 

enheter och slipper därmed resor till och från jobbet och arbetsplatsen där de är stationerade. 

Detta medför att företag kan bli mer flexibla, arbeta på ett effektivare och mer innovativt sätt 

vilket bidrar till att de blir attraktiva på marknaden. (Vartainen, 2006) Dock finns det även en 

baksida med att vara mobil. Förutom att arbetet kräver tillgång till mobila enheter krävs det 

även nya kompetenser och färdigheter både hos de anställda mobila arbetarna och deras 

chefer. Den sociala sammanhållningen i organisationen kan drabbas av stora luckor när de 

anställda är utspridda på olika geografiska platser. Detta kan leda till att 

kompetensutvecklingen minskas då denna ofta sker mellan anställda inom organisationen. 

Chefers sätt att leda kan försvåras då mobilitet kräver nya organisationsstrukturer. Dock kan 

övervakningen av de anställda ökas med hjälp av de mobila enheterna vilket kan ha både 

positiva och negativa konsekvenser. För chefer medför det att de kan granska hur de anställda 

sköter sig och på så sätt få en inblick i hur det går för företaget. (ibid) Mobila enheter kan 

även leda till att de anställda blir missnöjda då de kan känna att deras chefer inte litar på dem 

utan måste granska varje steg de tar (Walsham, 2001). 

  

För att minska på nackdelarna och ta vara på fördelarna med en mobil arbetsstyrka skriver 

Vartainen (2006) att det krävs en implementering av högpresterande arbetsprocesser. Alltså 

processer som är effektiva men på samma gång lämpliga för ändamålet. Det är alltså viktigt 

att de applikationer som finns att tillgå för de anställda är utformade på ett sådant sätt att de är 

effektiva och lämpade för den uppgift som de är ämnade att lösa. 
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2.3 Mobila Enheter 

2.3.1 Egenskaperna hos mobila enheter och applikationer 

Mobila enheter har övergått från att ha haft liten display med små knappar och krångliga 

användargränssnitt till att ha fått större displayer, mer användarvänligt utformade gränssnitt 

och lättare inmatningsmetoder. De nya enheterna drar nytta av applikationer som både kan 

vara riktade till privatpersoner och till verksamheter. Termen M-Commerce refererar till den 

samling av just sådana applikationer och tjänster som är tillgängliga för mobila enheter via 

internet (Sadeh, 2002). Egenskaperna inom M-Commerce har beskrivits i flera rapporter 

(Siau, et. al, 2001; Thanh, 2000) och Junglas och Watson (2001) sammanställde de generella 

egenskaperna i mobila enheter som: 

 

Bärbarhet: Bärbarhet innebär möjligheten att bära med mobila enheter till olika platser. Det 

innebär även att användaren har tillgång till inneboende funktionaliteter i mobila enheter 

oavsett vilken plats denne befinner sig på. 

 

Nåbarhet: Nåbarhet refererar till att användare av mobila enheter är möjliga att nå oavsett 

plats och tid. Denna egenskap baseras på att användaren kan motta SMS och MMS eller vara 

kontaktbar via mail eller röstsamtal med sin mobiltelefon.  

 

Åtkomlighet: Då nåbarhet riktar sig mot hur omvärlden kan nå användaren, refererar 

åtkomlighet till hur användaren kan komma åt omvärlden. Med omvärlden menas mobila 

nätverk, internet och personer.  

 

Lokalisering: Mobila enheter möjliggör lokalisering av användaren. Det innebär även att 

användaren kan lokalisera andra användare av mobil teknologi.  

 

Identifiering: Mobila enheter som använder SIM-kort kan användas för att identifiera 

användare. Utöver det kan applikationer som använder inloggning eller cookies användas för 

identifiering.  

 

De egenskaper som karaktäriserar mobila enheter medför att det finns en uppdelning av 

applikationstyper. Liang och Wei (2004) identifierar dessa som: 

 

Tidsavgörande applikationer och tjänster: Dessa applikationer utnyttjar möjligheten att få 

tillgång till information oberoende av tid och plats. Ett exempel är SMS-baserade varningar 

vid, till exempel, ändrade flygtider eller inbrottslarm. Alltså är det mobila enheters egenskaper 

nåbarhet samt åtkomlighet som bidrar till dessa applikationer. (Liang & Wei, 2004) 
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Platsmedvetna applikationer och tjänster: Denna typ av tjänster kan identifiera en 

användares geografiska plats med hjälp av inbyggda GPS-mottagare. Dessa tjänster kan 

användas för att spåra lastbilar, stulna bilar, barn och andra rörliga mål. Dessa applikationer 

kan även användas av resenärer för information om sevärdheter, vägförhållanden och 

vägbeskrivningar. (Liang & Wei, 2004) Denna applikationstyps mest karaktäriserande 

egenskap är lokalisering. I vissa fall kombineras den även med identifiering (Junglas & 

Watson, 2001).  

 

Identitetsstyrkande applikationer och tjänster: Mobila applikationer kan användas för att 

identifiera användare. Eftersom en mobil enhet i form av en mobiltelefon i de flesta fall 

endast har en registrerad användare innebär det att applikationer kan skapas för att låta 

användaren dra nytta av betalningstjänster (Liang & Wei, 2004; Senn, 2000). Denna typ av 

tjänster kan även skapa möjligheter att skicka riktad marknadsföring till specifika användare 

(ibid.). Denna typ av applikationer kombinerar egenskaperna identifiering och åtkomlighet 

samt eventuellt nåbarhet (Junglas & Watson, 2001). 

 

Kommunikationsstödjande applikationer och Content Delivery Services: Mobila enheter 

stödjer kommunikation överallt och när som helst. Dessutom har de nya mobila enheterna 

större datorkraft och bandbredd vilket leder till att de kan bearbeta större mängder och mer 

komplex data. Detta innebär att man kan tillgå tjänster såsom Video-on-Demand, interaktiva 

onlinespel och internetbaserad utbildning. (Liang & Wei, 2004) Dessa applikationer påverkas 

alltså av egenskapen åtkomlighet (Junglas & Watson, 2001). 

 

Strömlinjeformning av verksamhetsprocesserna: Mobila tjänster kan höja effektiviteten i 

verksamhetsprocesser genom att kombinera platsmedvetna och tidsavgörande aktiviteter och 

på så sätt öka kvaliteten på arbetet. Mobila enheter har implementerats i 

försäkringssammanhang, som vanligtvis är tidsödande och ineffektiva, genom att låta 

försäkringsagenter fotografera en skada för att placera dem i en centraldatabas för att snabba 

på ärendet. (Liang & Wei, 2004) 

 

Mobila kontor: Mobila kontor innebär att den mobila arbetsstyrkan kan få tillgång till 

information som stödjer deras arbete från ett centraliserat datorsystem. Utöver det kan mobila 

kontor innebära applikationer med data- och ordbehandling, möjlighet att arbetsdelegera samt 

schemaläggning. (Liang & Wei, 2004) Dessa applikationer kan karaktäriseras av en mängd 

olika egenskaper men de mest framträdande är åtkomlighet och nåbarhet. (Junglas & Watson, 

2001) 
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2.4 Projektledaren 

I detta avsnitt kommer vi att behandla projektledarrollen och dess olika arbetsuppgifter. 

Avsnittet grundar sig på Macheridis (2005) samt ett expertutlåtande från Jimmie Brohlin, 

projektledare på Sigma.  

Enligt Macheridis (2005) är en projektledare den person som har det yttersta ansvaret för ett 

projekts framgång. För att detta ska vara möjligt ställs projektledaren inför en rad olika 

uppgifter. Förutom att vara en bra ledare som kan motivera och engagera sina 

projektmedarbetare krävs det även att projektledaren besitter den kompetens som krävs för att 

genomföra ett projekt. Enligt Macheridis (2005) måste en projektledare klara av att planera, 

organisera, styra, motivera och följa upp ett projekt. Dessa uppgifter är övergripande delar i 

ett projektsammanhang och innehåller alla underliggande uppgifter som bidrar till helheten 

(ibid.). 

För att vi skulle få en bättre bild av projektledarens arbetsuppgifter samt kunna styrka tidigare 

nämnda teorier beslöt vi oss för att ta kontakt med en arbetsverksam projektledare. I samtal 

med Jimmie Brohlin fick vi ytterligare information angående en projektledares uppgifter. De 

uppgifter han lade till var: informering, ändringshantering, aktivitetskontroll, 

tidsrapportering, problemhantering och resursallokering. Med informering menade han att 

projektledaren måste rapportera om projektets fortlöpande både till en styrgrupp, beställaren 

men även till projektmedarbetarna. Ändringshantering är ett sätt att ta tillvara på idéer om 

ändringar som kan stärka eller förbättra projektet. För att ett projekt ska bli färdigt i tid måste 

en projektledare ha översikt över de olika aktiviteterna som ingår i projektet och vilken tid det 

tar att genomföra dessa. Anledningen till att detta är en viktig uppgift är att det inte ska 

uppkomma oväntad tidsåtgång. Tidsrapportering innefattar både att tidsrapportera 

projekttiden till chefer men även att ta del av tidsrapportering från medarbetare om hur olika 

moment fortlöper. 

En viktig uppgift som Jimmie tog upp var problemhantering, han beskrev det som uppgiften 

att hantera de problem som uppkommer. Även om dessa uppkommer under olägliga tillfällen 

måste projektledaren alltid vara beredd på att vidta åtgärder. Som en del i planeringsuppgiften 

ingår resursallokering vilket innebär att hitta de resurser som behövs för att genomföra ett 

projekt. Det kan röra sig om att hitta den tekniska utrustning eller de personer som ska ingå i 

projektet.  
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2.5 Task-Technology Fit 

Task-Technology Fit (TTF, se figur 2.1) är en modell som Goodhue och Thompson (1995) 

tog fram för att mäta hur passningen mellan en arbetsuppgift och IT kan höja individuella 

prestationer i en verksamhetsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTF har anpassats och utökats av andra forskare för att fungera på både gruppnivå (Zigurs & 

Buckland, 1998) och organisationsnivå (Tjan, 2001). Modellen har även utökats för att passa 

ihop med Technology Acceptance Model (TAM, se figur 2.2) för att bättre förstå acceptansen 

av informationssystem i samband med användandet av informationssystem (Dishaw & 

Strong, 1998). TTF kopplar samman egenskaper hos både uppgift, teknologier och individer 

för att se till vilken grad dessa faktorer påverkar användande av teknologin och prestationen i 

en verksamhetsprocess. TTF ser uppgifter som handlingar utförda av individer i ett 

organisatoriskt sammanhang. Teknologier är de verktyg som används för att utföra dessa 

uppgifter. Inom forskning av informationssystem anses dessa vara datorsystem som 

innefattar både mjukvara, hårdvara och data. Nyttjande av tekniken refererar till individers 

tendens att acceptera tekniken och använda den för att slutföra en uppgift. 

Prestationspåverkan avser en blandning av effekter på ändamålsenlighet, effektivitet och 

kvalitet.(Goodhue & Thompson, 1995) 

  

2.5.1. Teknologins egenskaper 

TTF tittar på vilka huvudsakliga egenskaper inom en specifik teknologi som kan bidra till 

prestationsökningar i samband med användandet av den vid lösandet av en specifik uppgift. 

Eftersom teknologins egenskaper är unika för varje enskilt system oberoende av användare, 

innebär det att samma teknologi kan ge olika prestationspåverkan vid lösande av uppgifter 

med olika egenskaper. (Goodhue & Thompson, 1995) Eftersom TTF är en generell modell, 

går den även att tillämpa på mobil teknologi (Gebauer & Shaw, 2004; Nah, et. al, 2005). 

Givet de egenskaper mobila enheter har, innebär det att det finns uppgifter som kan dra nytta 

av teknologin bättre än andra. I en studie av Yuan et. al. (2010) användes funktioner för mobil 

notifiering, lokalisering och navigering samt mobil arbetsdelegering för att identifiera 

passformen mellan mobil teknologi och mobila arbetsuppgifter. 

 

Figur 2.1: Task Technology Fit (Goodhue & Thompson, 1995)  
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Liang och Wei (2004) skriver att mobil teknologi kan tillgodose tre informationsbehov; 

geografiskt orienterad, tidsavgörande och individanpassad. Om en användare har behov av 

sådan information kan införandet av mobil teknologi vara en hjälp för att lösa uppgiften.  

 

2.5.2 Uppgiftens Egenskaper 

Goodhue och Thompson (1995) mätte en uppgifts egenskaper i termer som hur strukturerade 

de är och i vilka beroendeförhållanden de står till andra organisatoriska enheter. Uppgifter 

som mobila arbetare ställs inför skiljer sig dock ofta från andras arbete. Yuan och Zheng 

(2005) menar att den forskning som tidigare gjorts endast utförts på stationärt arbete och att 

mobilt arbete fortfarande är ett oexploaterat område. Yuan et. al. (2010) beskrev mobila 

uppgifters egenskaper i termer som mobilitet, platsberoende och tidsberoende.  

  

2.6 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (Figur 2.2) utformades för att bättre kunna förutse och 

förklara användning och acceptans av informationssystem (Davis, 1986; Davis 1989). 

Modellen utformades utifrån Theory of Reasoned Action (TRA) med mål att kunna förklara 

användarbeteende och acceptans av datorsystem (Davis, Bagozzi & Warsaw, 1989). 

 

The goal of TAM is to provide an explanation of the determinants of computer 

acceptance that is general, capable of explaining user behavior across a broad 

range of end-user computing technologies and user populations, while at the same 

time being both parsimonious and theoretically justified. 

(Davis, Bagozzi & Warsaw, 1989, s. 985) 

 

TAM har genomgått prövningar, utvecklingar, sammanfogningar och jämförelser med andra 

modeller (Lee, Kozar & Larsen, 2003). Modellen har bland annat validerats i en studie där 

den användes i en rad olika applikationer såsom ordbehandlings- och mailprogram. (Adams, 

Nelson & Todd, 1992) Lee, et. al (2003) tar upp ett antal studier som har gjorts med TAM och 

sammanfattar de resultat som andra författare har fått. Bland annat framförs att TAM har 

empiriska fördelar mot Theory of Planned Behaviour (TPB) samtidigt som TAM är lättare att 

använda och är en kraftfullare modell att beskriva användares acceptans. Vidare beskrivs 

TAM som ett bättre alternativ även till Theory of Reasoned Action (TRA). (Lee, et. al., 2003) 

Dishaw och Strong (1999) sammanfogade TAM med TTF. De resonerade att TTF på ett 

rationellt sätt undersöker hur en uppgift kan lösas med hjälp av rätt teknologi, medan TAM 

syftar till att identifiera subjektiva värderingar som leder till användning av teknologin vid 

arbetet med uppgiften. Därmed medför en kombination av dessa modeller att olika perspektiv 

till hur användare väljer att nyttja IT kan undersökas. Vidare menar författarna att en 

kombination av modellerna kan bidra till en bättre förståelse av hur IT kan användas, jämfört 

med om båda modellerna används separat. (Dishaw och Strong, 1999) 
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Figur 2.2: Technology Acceptance Model (Davis, 1986) 

 

Följande beskrivning av TAMs beståndsdelar är hämtade från Davis (1986). Dessa 

beståndsdelar är: 

 

Perceived usefulness: Till vilken grad en användare uppfattar att systemet kan förbättra hans 

eller hennes prestation i ett organisatoriskt sammanhang. 

 

Perceived ease of use: Till vilken grad användare uppfattar att systemet kan användas utan 

ansträngning. 

 

Attitude toward using: Vilket känslotillstånd som associeras av användare vid användning 

av systemet. 

 

Actual system use: Till vilken grad användarna de facto använder systemet i sitt arbete. 

 

Davis (1986) skriver även att externa faktorer kan påverka användarna, exempelvis kan 

sociala och andra situationsbaserade faktorer inverka på hur en användare ställer sig till att 

använda ett system.  

2.7 Tidigare forskning kring användandet av mobila applikationer 

Det har genomförts flera fallstudier där mobil teknologi har införts i verksamheten, 

exempelvis på företag som introducerar mobilt IT-stöd till sina mobila arbetare (Heijden & 

Valiente, 2002). Sådana införanden har även gjorts i företag inom pappersindustrin (Kadyté, 

2005), försäkringsbranschen (Liang, et. al, 2007) och servicesektorn (Nah, et. al, 2005). Vid 

undersökningen av användningen av platsmedvetna applikationer i ett taxiföretag kom 

Heijden och Valiente (2002) fram till att verksamhetsprocesserna i företaget kan dra nytta av 

den mobila teknologin om det finns svårigheter att lokalisera och koordinera den mobila 

arbetsstyrkan. Kadyté (2005) kom dock fram till att mobila enheter i sig inte skapar bättre 

verksamhetsprocesser, man bör istället se på huruvida användningen av mobila enheter kan 

förbättra kvaliteten på tjänster som företag erbjuder. Kadyté (2005) upptäckte även att för att 

dra nytta av fördelarna med mobila enheter bör organisationen ha en bra teknisk infrastruktur 

som kan stödja överföring av data, förbättra kommunikation mellan anställda och förbättra 

informationsspridningen. Vid en undersökning av ett servicebolag som skulle införa mobila 

enheter, upptäckte Nah, et. al (2005) att de fundamentala målen vid införandet av mobila 

enheter var maximering av effektivitet, ändamålsenlighet, kundnöjdhet och 
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kostnadsminimering.  Liang et. al (2007) kom fram till att användandet av mobila enheter kan 

påverka organisationer på två sätt. Det ena är förbättra kommunikationen mellan anställda, 

kunder och leverantörer, det andra sättet är att förändra mönstren för hämtning av data. I en 

ny studie av Yuan et. al. (2010) utformades en modell (se figur 2.3) för att identifiera den 

ideala passningen mellan mobila enheter och uppgifter. Genom att sammanfoga TTF med 

TAM upptäckte de att mobila arbetsstyrkor drar nytta av mobila funktioner såsom mobil 

arbetsdelegering i realtid samt mobil notifiering. Deras modell användes inte på ett 

existerande system, utan utformades för att identifiera framtida mobila system i kontexten av 

mobilt arbete (Yuan, et. al., 2010). 

 

 

 
 

Figur 2.3: Yuans, et. al. Undersökningsmodell (Yuan et. al., 2010) 

 

Yuan et. al. (2010) använde egenskaper från mobila arbetsuppgifter samt stödfunktioner för 

mobilt arbete för att identifiera en passning mellan uppgift och teknologi. Deltagarna i 

undersökningen fick svara på en enkät i vilken det undersöktes deras uppfattade 

användbarhet, samt avsikt att använda mobila enheter. De menade att denna 

undersökningsmodell kan identifiera till vilken grad en mobil enhet kan passa i en mobil 

arbetsuppgift, samt i vilken grad användarna uppfattar att det mobila stödet är lämpligt. 

(Yuan, et. al, 2010) Utöver det identifierade de även, likt Heijden och Valiente (2002) att 

spårnings- och navigeringsfunktioner är användbara för mobila arbetare i vissa situationer. 

Slutligen identifierade de sistnämnda författarna att lokaliserings- och notifieringsfunktioner 

var användbara i situationer som var tidsavgörande. Majoriteten av den forskning som har 

nämnts i denna uppsats har varit gjord på existerande mobila enheter. I dessa fall har 

författarna undersökt införande av mobila enheter efter införandet. Undantaget är Yuan, et. al. 

(2010) som använder både TTF och TAM för att skapa en modell för att utvärdera till vilken 

grad framtida mobila system är lämpliga för mobilt arbete. Då perspektivet i deras 

undersökning riktar sig mot framtida införanden av mobila enheter beskrev vi deras 

undersökningsmodell då denna kan vara lämplig för vårt syfte.  
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2.8 Vår undersökningsmodell 

För att kunna uppfylla syftet med denna studie kommer vi utgå från två olika modeller som 

kommer att ligga till grund för vår undersökning. Dessa modeller, TTF och TAM, som vi 

beskriver i föregående kapitel har delar som kan vara användbara. Anledningen till att 

använda delar av TTF är att undersöka vilka uppgifter som används i arbetet samt avgöra 

huruvida mobil teknologi kan ligga som stöd i arbetet med dessa uppgifter. I TAM:s fall anser 

vi att det är relevant att undersöka om intervjupersonerna själva ser någon nytta med en mobil 

enhet i arbetet med en uppgift och huruvida de skulle använda sig av den. Vi kommer därför 

att hämta delarna perceived usefulness och intention to use från TAM. Denna 

undersökningsmodell som vi har utformat ska visa att sambandet mellan Fit, Uppfattad 

Användbarhet och Inställning till användande kan ge en indikation på vilka uppgifter som kan 

vara lämpliga att införa mobilt stöd för. Undersökningsmodellen avser att utreda två faktorer 

som är relevanta vid införandet av mobila enheter; Fit, samt målgruppens acceptans av 

användning av mobila enheter. Genom att undersöka i vilken grad en projektledares uppgift 

kan dra nytta av det stöd som mobila enheter tillför, kan en Fit identifieras. Denna Fit kan 

tolkas som en objektiv faktor som kan indikera lämpligheten av mobila enheter ur ett 

rationalistiskt perspektiv. Emellertid räcker inte enbart detta för att avgöra lämpligheten av 

införande av mobila enheter. Att förstå framtida användares åsikter kring mobila enheter är i 

högsta grad relevant. Genom att undersöka uppfattad användbarhet och inställning till 

användande kan det avgöras i vilken kontext de mobila enheterna kommer att användas samt 

vilken funktionalitet som är intressant ur målgruppens perspektiv. Då den vänstra delen ur ett 

högre perspektiv kommer identifiera en passning mellan uppgift och teknologi, avser den 

högra att gå in på djupet och undersöka målgruppens inställning. 

De delar från modellerna som vi valt att inte ta med i vår egenutformade 

undersökningsmodell är delar som ligger utanför ramen för vårt syfte. Dessutom är det 

faktorer som inte är mätbara då det inom ramen för detta arbete inte finns någon artefakt att 

utvärdera. De delar från modellerna som vi har valt att ta bort är: 

TTF: Performance impact och utilization. 

TAM: Perceived ease of use och actual system use. 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar har vi utformat nedanstående, generella 

undersökningsmodell. (Se Figur 2.4) 
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Figur 2.4: Beskrivning av undersökningsmodell 

 

Vi kommer ytterligare avgränsa oss i vår undersökning då vi inte kommer ta upp egenskapen 

identifiering.  De flesta tjänster som används idag, både arbetsrelaterade och privata, har 

någon slags inloggningsfunktionalitet. De identifieringsmöjligheter som SIM-kort och 

liknande medför kan visserligen användas även i arbetsrelaterade situationer, men i vår 

uppsats kommer vi inte att behandla den egenskapen i mobila enheter. 

En liknande modell har utformats av Yuan et. al. (2010) för att identifiera en ideal passning 

mellan teknologi och mobila arbetares uppgifter. Dock skiljer sig vår modell och deras modell 

ur flera avseenden. Vi har valt att se på andra egenskaper hos både uppgiften och mobila 

enheter. Dessutom kommer vi utforma förutbestämda uppgifter utifrån teorier om 

projektledares arbete. Anledningen till att vi valt att fördefiniera uppgifter är att om vi frågar 

varje intervjuperson om de vanligaste uppgifter de ställs inför kommer vi få olika svar från 

olika intervjupersoner. Dessutom kan det hända att olika personer har olika namn på samma 

uppgift vilket kommer leda till förvirring när vi ska tolka svaren.  I de förutbestämda 

uppgifter som vi utformat kommer varje uppgifts behov undersökas och utifrån dessa kommer 

vi att avgöra i vilken grad de är lämpade för en mobil plattform. Slutligen kommer vi 

undersöka intervjupersonernas syn på hur en mobil enhet skulle kunna vara till nytta för 

uppgiften och i vilken grad de skulle kunna tänka sig använda den.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod och ansats som vi har valt. Vi kommer att 

diskutera metoden och dess relevans för vår undersökning. 

3.1. Bakgrund 

Projektledare inom vissa branscher, exempelvis IT, arbetar till viss del inom det besökande 

perspektivet av mobilitet (se avsnitt 2.1). De besöker bland annat kunder för att identifiera 

vilka behov deras organisation har. I den situationen kan konsulter och projektledare behöva 

tillgång till externa resurser från konsultföretaget. (Albolino, Distratis, Schael, Sciarra, 2003) 

Albolino, et. al. (2003) menar även att den situationen i allra högsta grad är mobil. Eftersom 

undersökningen kommer att genomföras med hjälp av personer som är mobila i en del av sitt 

arbete, är teoridelen om mobilitet högst relevant. Projektledare som besöker kunder, 

projektmedarbetare, styrgrupp eller andra intressenter kan dra nytta av de egenskaper som 

mobila enheter har. I teoridelen av denna uppsats har vi även nämnt en del applikationstyper 

som mobila arbetare kan dra nytta av. För att kunna koppla dessa applikationstyper med de 

uppgifter som projektledare ställs inför har vi valt ut ett antal vedertagna uppgifter som 

projektledare ställs inför. Dessa uppgifter är hämtade från Macheridis (2005) samt den 

tidigare beskrivna expertintervjun. Med hjälp av TTF kommer vi kunna identifiera i vilken 

grad projektledare är mobila, vilken information de behöver för lösandet av en uppgift, samt 

koppla vilka mobila applikationer som kan vara användbara vid lösningen av olika uppgifter. 

Med andra ord kommer frågor kopplade till TTF kunna ge svar på om/hur mobil teknologi 

lämpar sig för de uppgifter vi undersöker. Vi kommer även att mäta i vilken grad 

projektledare anser sig behöva mobila enheter och dess applikationer som ett komplement till 

redan existerande IT-stöd. Till detta är TAM en lämplig modell att använda. Med hjälp av 

TAM kommer vi även att undersöka vilken subjektiv inställning intervjupersonerna har till 

användandet av mobil teknologi i de uppgifter de arbetar med. I detta kapitel kommer vi att 

motivera vår utformning av intervjufrågor, beskriva vårt tillvägagångssätt för insamling av 

empiri och analys för att skapa en trovärdighet och tydlighet i undersökningens utförande. 

 

3.2. Metodval 

Jacobsen (2002) beskriver deduktiv ansats som att gå från teori till empiri och induktiv ansats 

som att gå från empiri till teori. Den ansats som vi har valt för vår undersökning är i högsta 

grad deduktiv. Med det menas att man skaffar sig en föreställning om hur verkligheten ser ut 

och baserar sin undersökning på den föreställningen. Vi har studerat material kring olika 

teorier rörande vårt problemområde och har utifrån detta utformat vår undersökningsmodell. 

För att stödja syftet med denna uppsats i så stor utsträckning som möjligt har vi valt att 

genomföra undersökningen med kvalitativ metod med kvantitativa inslag. En kvalitativ 

undersökningsmetod syftar till att ge en rik beskrivning på en situation eller miljön kring en 

individ (Jacobsen, 2002). Alvesson & Deetz (2000) skriver att man kan få del av känslor, 

värderingar och föreställningar genom intervjuer. Eftersom vi i vår undersökningsmodell, (se 
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figur 2.4) ska undersöka uppfattad användbarhet och inställning till användandet av mobila 

enheter, lämpar sig en intervju om man utgår från tidigare resonemang. Vi har således valt att 

genomföra intervjuer med relevanta intervjupersoner för vårt syfte. Kvantitativa data, i form 

av siffror och tal, har även möjlighet att skapa förståelse för ett givet problemområde 

(Jacobsen, 2002). Vidare, skriver Jacobsen (2002), att det bakom varje siffra finns rikare 

information. Således kan man argumentera för att en enkät också kan tillföra information till 

vår undersökning. Vi valde att komplettera intervjun med en enkät (se avsnitt 3.1.2) som 

riktar sig till TTF-delen av vår undersökningsmodell (se figur 2.4). Denna enkät kommer ge 

oss en generell uppfattning om intervjupersonernas arbetssätt innehåller element som kan 

anpassas till mobila enheter. Undersökning är uppdelad i två delar, då vi anser att enbart en 

intervju eller enkät inte räcker till för att få den förståelse som behövs. Enkäten kan 

visserligen ge svar på om intervjupersonerna behöver och vill arbeta med mobila enheter, men 

en intervju ger oss djupare svar över hur en sådan applikation skulle kunna användas. Med 

hjälp av resultatet från intervjuerna kommer vi kunna granska intervjupersonernas inställning 

till användandet av mobil teknologi i arbetet av uppgiften, men även avgöra om det finns 

subjektiva motsättningar till användandet av mobila enheter. 

 

3.3. Motivering och utformning av intervjufrågor och enkät 

Med vår undersökningsmodell (se figur 2.4) som grund och den teoretiska genomgången som 

bakgrund har vi utformat frågor som ska hjälpa oss att uppfylla syftet med studien. 

Undersökningen är uppdelad i två delar, den första syftar till att ta reda på hur 

intervjupersonen arbetar med de olika arbetsuppgifter som vi har valt att ha med i 

undersökningen, samt om denne anser att en mobil enhet skulle underlätta arbetet. Denna del 

är utformad som en intervju med intervjufrågor och ämnar besvara den högra delen av vår 

undersökningsmodell (Figur 2.4). Anledningen till detta är att vi vill få en djupare förståelse 

för intervjupersonens arbete, samt klargöra dennes inställning till mobila enheter. Under dessa 

kan följdfrågor ställas för att klargöra eventuella oklarheter. Andra delen av undersökningen 

baseras på en enkät, vilken överlämnas efter intervjuns sista fråga. Enkäten innehåller frågor 

om flera olika mobila egenskaper och besvarar den vänstra delen av vår undersökningsmodell 

(Figur 2.4). Svaren på frågorna är graderade från 1 till 5, där 1 betyder inte alls och 5 väldigt 

mycket. I likhet med intervjufrågorna kommer denna enkät att utgå från de fördefinierade 

uppgifterna, men ge ett kvantitativt resultat. 

Nästkommande avsnitt kommer arbetet med utformningen av intervjufrågorna och 

enkätfrågorna att beskrivas. 
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3.3.1. Intervjufrågor och intervjuguide  

I samtal med en projektledare, samt utifrån teori har vi valt att ta med 4 olika arbetsuppgifter 

som en projektledare ställs inför. Dessa är planering, rapportering, styrning, samt 

problemhantering. Med förhoppningen om att få svar på hur de arbetar med ovanstående 

uppgifter utformade vi följande intervjuguide: 

 Beskriv ditt arbete som projektledare. 

o Reser du mycket i samband med ditt arbete?  

o Behöver du åtkomst till någon speciell information under resorna? 

o Saker vi letar efter:  

 Planering 

 Rapportering 

 Styrning 

 Problemhantering 

 Hur tror du att en mobil enhet skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete? 

o Vad skulle drömscenariot vara? 

 Skulle du vilja använda en mobil enhet i ditt arbete? 

Ovanstående frågor är utformade så att intervjupersonen ska kunna tala öppet inom ramen för 

frågorna. I samband med besvarandet av ovanstående frågor kommer vi att ställa följdfrågor 

som kan besvara eventuella oklarheter. Den första av de ovanstående frågorna ämnar ge en 

beskrivning av deras arbete. Att avgöra intervjupersonernas arbetskontext kan vara av 

relevans för att kunna avgöra graden av mobilitet och vilka uppgifter i deras arbete som kan 

vara intressanta för denna undersökning.  

Avsikten med den andra frågan är att besvara i vilken grad informanterna befinner sig på 

resande fot och i vilka sammanhang de oftast reser. Därtill kan frågan skapa en möjlighet att 

ställa följdfrågor som besvarar informantens behov av information i samband med resor. På så 

sätt skapas möjligheten att avgöra i vilken grad deras resande kräver egenskapen åtkomlighet.  

De sista frågorna ämnar besvara i vilken grad informanterna är villiga att använda en mobil 

enhet, samt om de har någon egen uppfattning om vilket användningsområde eller vilken 

nytta en mobil enhet skulle ge.  

Ovanstående intervjuguide kommer att ge en inblick i hur arbetet med uppgifterna går till, 

samt vilken attityd det finns till användandet av mobil teknologi. Med dessa frågor vill vi 

även besvara vilken kontext det mobila arbetet utförs i. För att få djupare information kring 

frågorna och sammanhanget kommer vi även att ställa följdfrågor.  

3.3.2. Enkätfrågor 

Enkäten ämnar, som tidigare nämnts, hitta en indikation på vilka arbetsuppgifter 

informanterna anser skulle kunna vara mål för mobil teknologi. De inledande enkätfrågorna 

fokuserar på uppgifternas natur, i termer som mobilitet, nåbarhet, åtkomlighet och 

lokalisering. De avslutande frågorna berör uppfattad användbarhet samt avsikt att använda. 

Nedan följer våra enkätfrågor med deras respektive motiveringar. 
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Mobilitet: Inom ramen för denna uppsats är det relevant att få reda på hur mobila 

intervjupersonerna anser att de är i sitt arbete med uppgifterna. Huruvida de är i hjälpta av en 

mobil lösning kan indirekt avgöras baserat på resultatet av mobilitetsfrågorna.  Om 

uppgifterna i sig inte är mobila är det inte längre ett behov vi har identifierat utan snarare ett 

komplement till redan existerande IT-stöd.  

 MOB1: Till vilken grad arbetar du på olika platser? 

 MOB2: Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en specifik plats? 

 MOB3: Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken plats du vill arbeta? 

Ovanstående frågor syftar till att identifiera i vilken grad arbetsplatsen varierar, i vilken grad 

den är specifik samt i vilken grad den är flexibel. 

Nåbarhet: Med frågorna angående nåbarhet ämnar vi undersöka om det finns ett behov av att 

vara tillgänglig för andra i arbetet med uppgiften. Med hjälp av svaren kommer vi kunna 

avgöra vilka applikations typer som skulle passa in i en mobil enhet för att underlätta arbetet 

med uppgiften. 

 NÅB1: Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet med uppgiften? 

 NÅB2: Hur ofta kontaktas du av andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften? 

Av ovanstående frågor syftar första till att identifiera intervjupersonens subjektiva värdering 

kring vikten att vara nåbar i samband med arbetet med uppgiften. Den andra syftar till att 

identifiera i vilken frekvens personen kontaktas av andra personer i sitt arbete med uppgiften.  

Åtkomlighet: Till skillnad från nåbarhetsfrågorna ämnar dessa frågor ta reda på dels hur 

viktigt det är att intervjupersonen kan nå andra, dels hur viktigt det är att få åtkomst till viktigt 

information, exempelvis från en extern databas eller tjänst. 

 ÅTK1: Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet med uppgiften?  

 ÅTK2: Hur ofta kontaktar du andra människor i samband med arbetet med uppgiften? 

 ÅTK3: Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till information för att lösa 

uppgiften? 

 ÅTK4: Hur ofta behöver du tillgång till information för att lösa uppgiften? 

Ovanstående frågor ämnar besvara både vikten av att nå andra människor, vare sig det är 

medarbetare eller andra intressenter och att ha tillgång till information från andra tjänster.  
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Lokalisering: En av de framträdande egenskaperna hos mobil teknologi är lokalisering. För 

att en mobil arbetare ska använda sig av denna egenskap krävs det att användaren behöver den 

typen av information. Följande frågor ämnar besvara i vilken grad sådan information är 

relevant i arbetet med uppgiften. 

 LOK1: Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information rörande 

andra människors plats (projektmedarbetare eller kunder)? 

 LOK2: Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende på information om resor 

eller vägbeskrivningar? 

Ovanstående frågor syftar till att besvara för det första intervjupersonens behov av 

information rörande andras lokalisation. Eftersom mobila enheter även tillgodoser 

navigeringsfunktioner med hjälp av GPS vill vi för det andra få svar på huruvida denna 

funktionalitet är intressant för intervjupersonen.  

Uppfattad användbarhet: För att identifiera hur användbara intervjupersonen uppfattar att 

mobila enheter är i arbetet med uppgifterna, har vi utformat ett antal frågor som rör detta. 

 UA1: Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka effektivitet i arbetet med 

uppgiften? 

 UA2: Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka kvaliteten i arbetet med 

uppgiften. 

 UA3: Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är användbar i ditt arbete med 

uppgiften? 

Ovanstående frågor ämnar besvara hur intervjupersonen uppfattar att effektivitet och kvalitet 

kan påverkas av en mobil applikation. Med effektivitet menar vi hur snabbt en person kan 

utföra en uppgift, medan kvalitet refererar till kvaliteten på utfört arbete. Utöver det vill vi 

besvara hur intervjupersonen anser att mobila enheter kan vara användbara i samband med 

uppgiften.  

Uppfattad avsikt att använda: Denna kategori ämnar besvara i vilken utsträckning 

intervjupersonen är villig att använda mobila enheter i arbetet med uppgiften. Betoningen i 

denna kategori är mer subjektiv än föregående och kan ge en indikation på i vilken 

utsträckning eventuella framtida mobila enheter kan komma att användas av 

intervjupersonerna.  

 UAA1: Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil enhet i arbetet med 

uppgiften? 

 UAA2: Till vilken grad tycker du att en mobil enhet borde användas i arbetet med 

uppgiften? 

Generellt om frågorna: De intervjufrågor vi nu presenterat baseras delvis på tidigare 

forskning gjord av Yuan, et. al. (2010) där liknande frågor ställdes för att besvara både 

Mobilitet, Uppfattad användbarhet samt uppfattad avsikt att använda. Resterande frågor har 

utformats i liknande form i ett försök att uppnå så hög validitet som möjligt.  
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3.4. Urval 

Med ett av Jacobsens (2002) resonemang kring urval av intervjupersoner; att man kan välja 

intervjupersoner baserat på deras erfarenhet och kunskap inom det område som ska 

undersökas, valde vi att utföra intervjuer med projektledare. Då projektledning som generell 

yrkesbana innebär en spännvidd över en mängd olika branscher, valde vi att fokusera oss på 

projektledare inom IT-relaterade projekt. Intervjupersonernas erfarenhet var varierande och 

deras projektledarprofiler mångsidiga, vilket gav oss en bred grupp av informanter. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes med vår handledare på Sigma. I fyra av fallen arbetade 

intervjupersonerna på Sigma och i ett av fallen var intervjupersonen projektledare i ett företag 

som testar mjuk- och hårdvara. Det faktum att alla informanters erfarenhet varierade, bidrar 

till att vi får en bredare syn på problemområdet samt att detta urval kan ge ett mer 

representativt resultat för branschen. 

3.5. Datainsamling  

Denna undersökning krävde att vi hade tillgång till en stor mängd data från personer som är 

arbetsverksamma inom det område som vi undersöker. För att kunna stödja alla delar av den 

utformade undersökningsmodellen genomförde vi därför fem undersökande intervjuer med en 

efterföljande enkät. Samtliga intervjuer var av semistrukturerad karaktär och medförde därför 

att vi kunde fördjupa oss i de svar som vi fick. Fyra av intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonens arbetsplats, medan en genomfördes över telefon, då personen inte hade 

möjlighet att träffa oss. Alla intervjuer spelades in, för att senare transkriberas och därmed 

öka vår reliabilitet. Genom att använda olika teman kopplade till problemområdet, var det 

möjligt att avgöra i vilken grad intervjupersonen hade svarat på frågor rörande sina olika 

uppgifter. Genom att ställa frågor kring hur de subjektivt ställer sig inför användning av 

mobila enheter i sitt arbete, kunde vi få en övergripande bild över vilka hinder eller 

möjligheter som intervjupersonerna ser med mobila enheter. Detta kan associeras med TAM, 

då en del av modellen berör frågor kring acceptans och avsikt att använda specifik teknologi. 

Frågorna besvarar sambandet mellan viljan att använda, vilka möjligheter som de ser, samt 

vilka uppgifter som verkar lämpliga att införa mobila enheter i. Vi eftersträvade således att 

undersöka de nyckelfaktorer som är relevanta både för TTF och TAM och därmed även vår 

undersökningsmodell. Genom att därtill använda en enkät som besvarar generella frågor kring 

de uppgifter som har diskuterats i intervjun, kunde vi få en generell bild över de premisser 

som råder kring arbetet med deras uppgifter. Enbart en enkät hade inte räckt, då syftet med 

kvantitativa undersökningar är att få en generell uppfattning över fenomen i mätbara termer 

(Alvesson och Deetz, 2000). Dessutom hade inte mängden informanter räckt för en valid 

analys, om vi enbart hade gjort en kvantitativ undersökning. Kombinationen av enkät 

tillsammans med våra intervjuer skapar alltså en möjlighet att både på ett generellt, men även 

på ett mer djupgående sätt förstå kontexten av projektledares arbete, såväl som inställning till 

användningen av mobila enheter. Intervjuerna varade runt 30 minuter och var uppdelade i tre 

olika teman för att besvara olika delar av våra problemställningar. Vi hade kunnat genomföra 

intervjuerna på ett strukturerat sätt och be informanterna att besvara TTF-frågorna muntligt, 

men för att göra intervjuerna intressanta för informanterna valde vi att be dem komplettera 
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intervjun med en enkät. Eftersom frågeformuläret är utformat med likadana frågor för varje 

uppgift, hade en strukturerad intervju varit väldigt repeterande. 

3.5.1. Analysgenomförande 

Det material som insamlats med hjälp av intervjuer och enkäter kommer att analyseras på 

olika sätt. Jacobsen (2002) menar att analysen kan ske i tre faser; beskrivning, kategorisering, 

samt kombination. Dessa faser bidrar till en reducering av informationens mångfald, men 

även en omformulering av de fenomen som funnits, vilket skapar en rikare beskrivning. 

Genom kategorisering kan insikter kombineras så att ny information framgår ur de data som 

utvunnits. (Jacobsen, 2002) Genom att kategorisera den insamlade empirin utifrån tre teman; 

Arbetet som projektledare, rörlighet i arbetet, samt inställning till mobila enheter kan 

indikationer på lämpliga användningsområden identifieras. I analysen kommer en beskrivande 

del att belysa intervjupersonernas arbetssätt, samt i vilken grad de är rörliga i sitt arbete.  

Därefter kategoriseras deras inställning till mobila enheter i termer som vilka möjligheter eller 

hinder de anser finns. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kommer analysen att bidra till att 

de problemställningar som vi formulerat besvaras. Enkätens resultat kommer att bistå genom 

att komplettera intervjuernas svar. Genom att sammanställa intervjupersonernas enkätsvar till 

mätbara siffror kommer vi få en indikation på hur väl deras arbetssätt går att kombinera med 

mobila enheter.  

3.5.2. Validitet och Reliabilitet 

Jacobsen (2002) skriver om två begrepp; validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). 

Begreppet validitet innebär att empirin som införskaffats är giltig och relevant. Med det 

menas att mätverktyget undersöker det som eftersöks, samt att mätningarna uppfattas som 

relevanta för uppsatsen. Begreppet reliabilitet riktar sig däremot mot trovärdigheten i 

insamlade datat. Med det menas att undersökningen har genomförts på ett trovärdigt sätt och 

går att lita på. Reliabilitet innebär även att samma undersökning skall kunna genomföras på 

samma sätt vid ett annat tillfälle och då ska resultatet vara snarlikt resultatet som den 

ursprungliga undersökningen visade.  

För att uppnå en högre giltighet i vår undersökning har vi utformat våra mätverktyg utifrån 

tidigare forskning. Den forskning som har genomförts på liknande sätt, i huvudsak av Yuan, 

et. al. (2010), har genomgått egna valideringsprocesser och genom att använda en del av deras 

frågor för att besvara våra problemställningar kan vi stärka vår interna giltighet. Våra frågor 

är utformade på ett sätt som innebär neutralitet och kan överföras på en annan målgrupp eller 

domän, vilket leder till en högre extern giltighet. Med hjälp av ett expertutlåtande från en 

projektledare har vi även identifierat de arbetsuppgifter som är av relevans för 

undersökningen. Efter genomförandet av undersökningen kommer vi att transkribera 

intervjuerna och sammanställa enkätsvaren för att andra intressenter ska kunna ta del av det 

insamlade materialet. 

  



 28 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta det empiriska material som vi har samlat in både 

från intervjuer samt enkäter. Att sammanställa den insamlade empirin kan göras på flera sätt. 

Rienecker och Jörgensen (2008) nämner bland annat citatform och schematisk form, samt i 

vilken utsträckning den skall infogas i den löpande texten eller som bilagor. Samtliga 

informanter kommer att presenteras anonymt för att skydda deras integritet, samt de företag 

de är på uppdrag hos. Istället kommer vi referera till informanterna med bokstäver som 

representerar vilken ordning vi intervjuade dem. 

4.1. Informanternas arbetsuppgifter och rörlighet 

I intervjuerna framgick det att samtliga projektledare hade en bred variation av 

arbetsuppgifter som spände från kravinsamling till testledning och förvaltningsrelaterade 

projekt. Samtliga intervjupersoner hade även i uppgift att följa projektets framskridande vad 

gäller aktiviteter som genomförs, samt i vilken grad projektens aktivitetsschema följs. 

Rörligheten bland projektledarna var av varierande karaktär. I de flesta fall (A, B, D, E) 

skedde resor i samband med kundmöten, planeringsmöten eller andra möten. Det påpekades 

dock av flera intervjupersoner (A, B, D, E) att mängden resor kunde variera från projekt till 

projekt. Informant C, som arbetade med ett in-houseprojekt reste exempelvis inte alls, utan 

var bunden till sitt kontors lokaler. Informant D sade också att denne inte reste mycket i 

samband med arbetet, dock rör han sig lokalt i sitt arbete. I frågor rörande vilken information 

som behövs under resor varierade svaren. Exempelvis svarade informant A att det framför allt 

är tillgång till e-mail och Sigmas filservrar som är av intresse vid resor. Informant B svarade 

statusrapporter på olika aspekter rörande projektet, både från kund och internt var relevant för 

denne i samband med resor. B sade även att mail var av intresse då olika typer av dokument 

kunde mottas. Under resor nämnde informant D att information kring projektens fortlöpande 

var viktigt så att informanten kunde kontrollera att projekten inte stannade upp på grund av 

dennes frånvaro från kontoret. Även i detta fall användes företrädelsevis mail som 

kommunikationsmedel. Informant E nämnde att mail och andra dokument, som excel och 

presentationsunderlag var viktiga att ha tillgång till i samband med resor.  

Samtliga projektledare var med i planeringen av de projekt de arbetade i, dock varierade 

tillvägagångssätten mellan informanterna. Informant C fick relativt fria händer att lägga upp 

arbetet som de ville för att nå slutresultatet. Dock hölls det en öppen dialog med beställaren 

för att stämma av att arbetet fortgick inom tidsramen och att resultatet blev som det 

förväntades.  Andra projektledare var mer styrda av beställarens krav (B, D, E). I dessa fall 

satt de ner med representanter från de olika aktörerna för att tillsammans planera hur projektet 

skulle genomföras. Oavsett om planeringen utfördes tillsammans med beställaren eller på 

egen hand, skedde kommunikationen oftast med hjälp av olika möten. Två av projektledarna 

sade att de föredrog att planera med hjälp av möten (A, C), då detta medförde att information 

som förmedlades kunde behandlas snabbare, än om de var tvungna att vänta på svar via 

mailen.  
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Angående rapportering både uppåt i organisationen och nerifrån, till projektledaren skedde 

kommunikationen i samtliga fall med hjälp av mail och möten. Informant B sade att sättet 

som rapporteringen utfördes på varierade beroende på vilken projektmetodik och 

företagskultur som rådde inom de olika projekten. Informant A sade att rapporteringen som 

skedde via mail var enkelriktad mot projektledaren, men att den optimalt skulle kunna skickas 

ut till beställare och andra intressenter för projektet om rapporteringen skedde på regelbunden 

basis av alla projektmedarbetare. Samtliga informanter använde olika typer av dokument för 

att rapportera uppåt till beställare, styrgrupper eller chefer. I vissa fall var det Worddokument 

(C), exceldokument (D, E) eller presentationer (E). Samtliga intervjupersoner rapporterade 

även projektens fortlöpande uppåt mot någon slags styrgrupp eller chef. I samband med detta 

krävdes det i flera fall tillgång till information som var av intresse till styrgruppen. Denna 

information skickades i huvudsak via mail till de olika intressenterna och presenterades 

därefter i samband med ett möte. Samtliga projektledare hade även återkommande möten med 

kunder och andra intressenter för avstämning om projektens fortlöpande. Även i detta fall 

skedde spridningen av information via mail. Deras rörlighet i samband med rapportering var 

dock varierande. I vissa fall reste projektledarna till beställarna (A, B, D, E), i vissa fall 

skedde kommunikationen asynkront, via mail (C), och i vissa fall besökte beställarna 

projektledarnas kontor (A, C).  

I samband med problemhantering är större delen av informanterna (A, B, C) överens om att 

det varierar från projekt till projekt. Informant A som jobbar med olika projekt på olika 

företag säger att när det uppstå problem måste man bena ut dem och gå till grunden för att ta 

reda på vad det är som har hänt. Skulle problemet vara för omfattande meddelades beställare 

om att problem har uppstått. Därefter görs en bedömning om problemets omfattning och hur 

vida det kommer ta längre tid och därmed kosta mer pengar. För att kommunicera detta till 

berörda parter används mail, telefon och möten. Informant A säger att det är mycket viktigt att 

det genom hela förloppet finns en öppen dialog med beställaren.  

Informant B säger att hur man tacklar problemlösningen skiljer sig beroende på vilken 

projektmetodik som används. Med scrum till exempel, är det lättare att hindra problem innan 

de uppstår då det finns tydligare leveranser till skillnad från projekt där man använder klassisk 

vattenfallsmodell och arbetar med en hel design vilket gör att det blir mer komplicerat att 

upptäcka problem innan de uppstår. Informant B säger att de använder sig av 

redovisningshanteringsprogram, men trots detta IT-stöd, är de mycket beroende av de 

personer som arbetar i projektet.  

Jag skulle ändå säga att många gånger så är man väldigt personberoende i de 

här projekten, även om man har IT-stöd för att jobba med revisionshantering och 

så vidare när man programmerar eller uppdaterar och så vidare. Du är många 

gånger mer beroende av konsulter eller de personer som jobbar i projektet. Det är 

ändå de som har utvecklat koden och liksom ser helheten, hur allting hänger ihop. 

Informant B:s tankar kring problemhantering. 

I informant C:s fall använder de sig av en projektsite, i vilken de kan rapportera fel som alla i 

projektet kan ta del av. Detta underlättar när problemen ska lösas. Varje person i projektet kan 
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gå in och ta reda på vilka problem som finns för att ta sig an ett och försöka lösa det. När det 

uppkommer problem rapporteras det till projektchefen antingen via veckomöten eller via 

mail. Det faktum att det är ett inhouseprojekt underlättar kommunikationen med chefen då 

denne bara sitter ett rum bort.  

Informant D arbetar med att hindra uppkomsten av problem genom att använda sig av 

progresstrackingsystem och helpdesk. Om det ändå skulle uppkomma problem sker det en 

kommunikation med beställaren antingen via mail eller med möten om hur de ska lösa 

problemet och om det kommer resultera i en försening eller inte.  

Informant E, som jobbar med flera olika kunder anser att det är viktigt att upptäcka problemet 

innan det uppkommer. Detta görs genom att hålla en ständig dialog med utvecklarna samt att 

genom hela arbetet arbeta med riskbedömning. Genom att identifiera risker kan informant E 

vidta åtgärder för att dessa inte ska uppkomma och på så sätt undvika problem. Men trots 

detta uppstår det alltid problem. Dessa rapporteras in från utvecklare, beställare, kunder eller 

användare genom de traditionella kanalerna telefon, mail eller vanliga samtal. Problemen kan 

även uppkomma i alla faser i projektet. För att lösa dessa hålls en dialog med de inblandade 

parterna. Precis som informant A sade, gäller det att identifiera problemet, ta reda på orsaken 

till problemet och komma fram till ett lösningsförslag. Därefter utses en eller flera personer 

som ska lösa det.  

4.2.  Informanternas inställning till mobila enheter 

När informanterna besvarade frågan om hur mobila enheter skulle hjälpa dem i deras arbete 

fick vi varierande svar. Ofta nämndes den mobila enheten som ett komplement till redan 

existerande IT-stöd (B, C, D, E), som används till mail och åtkomst till dokument via olika 

portaler såsom Sharepoint eller andra projektsiter. Informant A anser dock att man bör utöka 

arbetet med mobila enheter. Dock ser denne även att det finns hinder i form av 

användaracceptans som bör övervinnas innan det blir ett effektivt verktyg. Alla informanter 

anser att mobila enheter kan användas för kommunikation till styrgrupper, projektmedarbetare 

eller beställare. Dock menar informanterna A, C och E att kommunikationen med mobila 

enheter blir begränsad. De anser att traditionella möten kan medföra ett större djup i 

informationen som utbyts bland annat på grund av kroppsspråk och andra faktorer. 

Exempelvis säger informant A: 

I ett e-mail, eller på en telefon så är det så lätt att man säger: ”hur långt har du 

kommit på det här?”, ”jag har kommit så långt”. Sitter du bredvid någon så ser 

du om de skruvar på sig och då vet du att, OK, han har nog inte kommit så långt 

som du har tänkt. Och får man bryta ner varför känner han behovet av att inte 

säga det rakt ut.  

De flesta informanter (A, B, C, D) ser möjligheter med att använda mobila enheter under 

resor eller utanför det egna kontoret. Saker som nämndes som kunde vara användbara var 

åtkomst till statusuppdateringar på aktiviteter eller andra aspekter i projektet, mail, olika 

projektsiter, kontakt med det egna kontoret och rapporteringsverktyg. Informant E var 
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återhållsam vad gäller möjligheterna med mobila enheter. Denne ansåg att möjligheten att bli 

mer nåbar var onödigt då denne ansåg sig vara tillräckligt nåbar som tjänsten kräver. Utöver 

detta ansåg informant E att kostnaderna för användning av mobila enheter utomlands skulle 

bli för höga i förhållande till nyttan. Informant B menade att trots möjligheten med att ha 

högre tillgänglighet, såg denne vissa risker med mobila enheter. Informanten ansåg att mobila 

enheter kan distrahera användare från arbetsuppgifter, föreläsningar eller presentationer. I 

vissa fall gav informanterna förslag på möjliga appliceringar av mobila enheter. Vissa var 

specifika för deras arbete, medan andra gav förslag till andra typer av projekt. Informant A sa 

att ett extremt intuitivt användargränssnitt och en mycket lång batteritid skulle krävas för att 

en mobil enhet över huvudtaget skulle kunna användas på dennes arbetsplats. Gränssnittet 

skulle i så fall vara jämförbart med att flytta papperslappar på en whiteboard från en plats till 

en annan. Om detta var tekniskt genomförbart ansåg informanten att man skulle kunna 

använda det till gemensamma kalendrar, uppföljning av projektaktiviteter, status och närvaro. 

Dock nämner informant A, som tidigare nämnts, att användaracceptansen är ett problem. 

Informant B ansåg att det skulle vara användbart med mobila enheter i andra typer av projekt 

med entreprenörer i fält, eller i projekt med geografiskt utspridda medarbetare. Därtill ansåg 

informant B att mobila enheter skulle kunna vara lämpliga i större projekt. I dessa projekt 

menade denne att man bör identifiera projektets tekniska behov och väga nyttan med 

kostnaderna. Informanten sa att tillgången till mobila enheter eventuellt skulle kunna vara 

varierande, vilket innebär inköp av nya enheter och ökade kostnaderna för projektet. Dessa 

enheter skulle i sådana fall hjälpa till med projektrapportering med leveransstatus och 

tidsrapportering, eller kommunikation kring risker och problem. Informanten ger ett exempel 

där en mobil enhet skulle hjälpa till att sprida information från och till projektmedarbetare och 

projektledaren. På detta sätt menade informanten att problemen skulle kunna lösas snabbare 

och effektivare. Vidare diskuterade informant B om mobila enheter som ett hjälpmedel för 

social kommunikation i projektgrupper. Informanten gav ett exempel på informell 

kommunikation via en gemensam portal för projektet. Syftet skulle i sådana fall vara att skapa 

en bättre sammanhållning i projektgruppen, även om de befinner sig på olika platser.  
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4.3. Enkätresultat 

I denna del av rapporten kommer enkätresultatet att presenteras. Vi har valt att sammanställa 

resultatet kring de olika egenskaperna hos mobila enheter, snarare än att behandla varje 

enkätfråga separat. Enkäten var utformad utefter en femgradig skala där 1 betydde inte alls 

och 5 betydde väldigt mycket.  

4.3.1. Planering 

Planering A B C D E Medel 

MOB1. Till vilken grad arbetar du på olika platser? 4 1 2 2 2 2,2 

MOB2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en 
specifik plats? 2 5 2 2 2 2,6 

MOB3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken 
plats du vill arbeta? 5 3 4 1 4 3,4 

NÅB1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet 
med uppgiften? 5 3 3 5 5 4,2 

NÅB2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i 
samband med arbetet med uppgiften? 5 3 4 3 5 4 

ÅTK1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet 5 4 5 5 5 4,8 

ÅTK2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband 
med arbetet med uppgiften? 4 3 3 4 5 3,8 

ÅTK3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till 
information för att lösa uppgiften? 4 5 5 5 5 4,8 

ÅTK4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att 
lösa uppgiften? 4 5 3 5 4 4,2 

LOK1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information rörande andra människors plats 
(Projektmedarbetare eller kunder)? 2 3 1 5 4 3 

LOK2 Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information om resor och vägbeskrivningar? 1 1 1 2 2 1,4 

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka effektiviteten i arbetet med uppgiften? 3 2 1 3 2 2,2 

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka kvaliteten i arbetet med uppgiften? 2 2 1 4 2 2,2 

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är 
användbar i ditt arbete med uppgiften? 3 1 1 4 3 2,4 

UAA1. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil 
enhet i arbetet med uppgiften? 4 2 2 4 2 2,8 

UAA2.  Till vilken grad tycker du att en mobil enhet bör 
användas i arbetet med uppgiften? 2 2 2 4 2 2,4 

 

Tabell 4.3.1.1: Enkätresultat kring uppgiften Planering 

Som kan utrönas ur tabellen ovan (se Tabell 4.3.1.1.) verkar dessa projektledare inte vara 

mobila i allt för hög utsträckning i samband med planeringen i ett projekt. Dock svarade 

majoriteten att de till hög grad kunde välja på vilken plats de ville arbeta. På frågorna kring 

nåbarhet och åtkomlighet blev utfallet lika med eller större än 3 hos samtliga projektledare. 

Rörande den mobila egenskapen lokalisering blev utfallet på LOK1 varierande, där svaren 

sträckte sig från 1 till 5. I fallet med LOK2 blev svaren mer entydiga och hamnade lågt på 

skalan. Resultatet på frågorna om uppfattad användbarhet påvisar att mobila enheter inte 

skulle kunna påverka effektivitet och kvaliteten i arbetet med planeringen i allt för hög 
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utsträckning, med ett undantag. Liknande resultat kan ses i frågan om uppfattad avsikt att 

använda. 

4.3.2. Rapportering 

Rapportering A B C D E Medel 

MOB1. Till vilken grad arbetar du på olika platser? 3 1 4 3 2 2,6 

MOB2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en 
specifik plats? 1 5 1 5 2 2,8 

MOB3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken 
plats du vill arbeta? 5 3 4 1 4 3,4 

NÅB1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet 
med uppgiften? 4 5 5 5 5 4,8 

NÅB2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i 
samband med arbetet med uppgiften? 2 4 4 5 5 4 

ÅTK1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet 4 4 5 5 5 4,6 

ÅTK2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband 
med arbetet med uppgiften? 4 4 4 3 5 4 

ÅTK3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till 
information för att lösa uppgiften? 4 5 5 5 5 4,8 

ÅTK4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att 
lösa uppgiften? 4 4 4 5 4 4,2 

LOK1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information rörande andra människors plats 
(Projektmedarbetare eller kunder) ? 1 2 1 5 4 2,6 

LOK2 Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information om resor och 
vägbeskrivningar? 1 1 1 1 2 1,2 

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka effektiviteten i arbetet med uppgiften? 3 3 3 2 2 2,6 

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka kvaliteten i arbetet med uppgiften? 2 3 1 2 2 2 

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är 
användbar i ditt arbete med uppgiften? 3 3 2 2 3 2,6 

UAA1. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil 
enhet i arbetet med uppgiften? 4 2 3 3 2 2,8 
UAA2.  Till vilken grad tycker du att en mobil enhet bör 
användas i arbetet med uppgiften? 3 2 2 3 2 2,4 

 

Figur 4.3.2.1. Enkätresultat kring uppgiften Rapportering 

I samband med rapportering varierar sig projektledarnas mobilitet i hög utsträckning. Vissa är 

begränsade till en specifik plats, medan andra jobbar på olika platser i högre utsträckning. I de 

flesta fall kan dock projektledarna välja var de vill arbeta. I frågorna kring nåbarhet och 

åtkomlighet blev resultatet högt på skalan. Även under rapporteringen svarade projektledarna 

varierat på LOK1. Samtliga projektledare svarare att information om resor och 

vägbeskrivningar inte var av vikt för uppgiften. I samband med uppgiften rapportering, 

uppfattades användbarheten av mobila enheter som låg, liksom uppfattad avsikt att använda. 
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4.3.3. Styrning 

Styrning A B C D E Medel 

MOB1. Till vilken grad arbetar du på olika platser? 4 1 2 1 2 2 

MOB2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en 
specifik plats? 3 5 2 3 2 3 

MOB3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken 
plats du vill arbeta? 3 3 4 1 4 3 

NÅB1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet 
med uppgiften? 4 5 1 5 5 4 

NÅB2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i 
samband med arbetet med uppgiften? 3 5 1 3 5 3,4 

ÅTK1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet 5 5 3 5 5 4,6 

ÅTK2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband 
med arbetet med uppgiften? 5 4 4 5 5 4,6 

ÅTK3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till 
information för att lösa uppgiften? 5 5 3 5 5 4,6 

ÅTK4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att 
lösa uppgiften? 5 4 4 5 4 4,4 

LOK1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information rörande andra människors plats 
(Projektmedarbetare eller kunder)? 5 3 1 4 4 3,4 

LOK2 Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information om resor och vägbeskrivningar? 1 1 1 3 2 1,6 

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka effektiviteten i arbetet med uppgiften? 2 4 2 3 2 2,6 

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka kvaliteten i arbetet med uppgiften? 2 4 1 2 2 2,2 

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är 
användbar i ditt arbete med uppgiften? 2 3 1 3 3 2,4 

UAA1. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil 
enhet i arbetet med uppgiften? 3 3 2 3 2 2,6 
UAA2.  Till vilken grad tycker du att en mobil enhet bör 
användas i arbetet med uppgiften? 2 3 1 3 2 2,2 

 

Figur 4.3.3.1. Enkätresultat kring uppgiften Styrning 

Vid arbetet med styrning av projekt verkar merparten av projektledarna arbeta på samma 

plats, med ett undantag. Dock kan de flesta i relativt hög grad bestämma på vilken plats de vill 

utföra uppgiften men även där med ett undantag. Likt de andra uppgifterna, är nåbarhet och 

åtkomlighet höga, bortsett från en svarande som svarar lägre på nåbarhet. I fallet med LOK1 

svarade alla utom en informant relativt högt på skalan. Kring frågorna om uppfattad 

användbarhet ligger de flesta svaren lågt på skalan, med ett undantag. Enligt resultatet hade 

samtliga projektledare svarat medel eller under medel på frågorna kring uppfattad avsikt att 

använda. 
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4.3.4 Problemhantering 

Problemhantering A B C D E Medel 

MOB1. Till vilken grad arbetar du på olika platser? 3 1 2 4 2 2,4 

MOB2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en 
specifik plats? 3 5 1 3 2 2,8 

MOB3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken 
plats du vill arbeta? 2 3 3 1 4 2,6 

NÅB1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet 
med uppgiften? 4 4 3 5 5 4,2 

NÅB2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i 
samband med arbetet med uppgiften? 3 4 3 5 5 4 

ÅTK1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet 4 5 4 5 5 4,6 
ÅTK2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband 
med arbetet med uppgiften? 4 5 4 5 5 4,6 

ÅTK3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till 
information för att lösa uppgiften? 4 5 4 5 5 4,6 

ÅTK4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att 
lösa uppgiften? 3 4 4 5 4 4 

LOK1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information rörande andra människors plats 
(Projektmedarbetare eller kunder) ? 1 1 1 4 4 2,2 

LOK2 Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften 
beroende av information om resor och vägbeskrivningar? 1 1 1 1 2 1,2 

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka effektiviteten i arbetet med uppgiften? 2 4 2 2 2 2,4 
UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan 
öka kvaliteten i arbetet med uppgiften? 1 4 1 1 2 1,8 

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är 
användbar i ditt arbete med uppgiften? 2 3 2 2 3 2,4 

UAA1. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil 
enhet i arbetet med uppgiften? 1 3 2 2 2 2 

UAA2.  Till vilken grad tycker du att en mobil enhet bör 
användas i arbetet med uppgiften? 1 3 1 2 2 1,8 

 

Figur 4.3.4.1. Enkätresultat kring uppgiften Problemhantering 

Precis som på övriga uppgifter var svaren spridda när det kom till mobilitet kring arbetet med 

problemhantering. Liknande resultat som på övriga uppgifter fick vi även här på nåbarhet och 

åtkomlighet, relativt höga. På frågan LOK1 blev svaret lågt i tre fall av fem och högt i 

resterande. Den uppfattade användbarheten var låg hos projektledarna, med ett undantagsfall. 

Resultatet påvisar även att den uppfattade avsikten att använda mobila enheter i samband med 

problemhantering är låg. 
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5. Analys och diskussion 

Det material vi har samlat in tyder på en bred variation mellan de olika informanternas 

inställning till mobila enheter. Därtill kan det även ses att arbetssättet skiljer sig beroende på 

typen av projekt. I detta kapitel kommer vi att koppla empirin till teorin, analysera materialet 

utifrån vår undersökningsmodell och diskutera kring resultatet. Då mängden insamlad data är 

knapp, begränsas möjligheterna till generalisering. Istället kommer vi uttrycka resultatet i 

form av tendenser till och indikationer på hur projektledare arbetar, samt om det finns ett 

lämpligt område för användning av mobila enheter. Vår utgångspunkt kommer att vara 

intervjuresultatet, men för att täcka hela vår undersökningsmodell kommer enkätresultatet 

ligga som ett komplement. 

5.1. Fit 

Eftersom resultatet från intervjuer och enkäter tyder på att informanterna till viss del är 

mobila, indikerar detta att mobila enheter kan vara ett komplement till deras existerande IT-

stöd i arbetet med samtliga uppgifter. Vad man kan se av vår undersökning, passar 

projektledarna in på de tre perspektiven av mobilitet (se kapitel 2.1). De projektledare vi 

intervjuade befann sig oftast inom det resande och besökande perspektivet av mobilitet när de 

väl var mobila. Dock fanns det även några projektledare som antydde att de var strövande i 

sin mobilitet (se kapitel 4.1). I de fall då projektledarna är strövande skulle en mobil enhet 

enligt teorierna i kapitel 2.1 vara fördelaktig. Även i de fall då de är resande skulle det vara 

lämpligt att använda mobila enheter. Teorin om mobilitet (se kapitel 2.1) pekar på att mobila 

enheter kan användas i samtliga perspektiv av mobilitet, men att det i det besökande 

perspektivet likväl kan användas bärbara och stationära enheter. 

Efter att ha diskuterat kring projektledarnas mobilitet kommer vi nu att avhandla varje 

arbetsuppgift i vår undersökning separat och analysera resultatet med TTF-delen av vår 

undersökningsmodell som utgångspunkt. 

5.1.1. Planering 

I samband med planeringen kan mobila enheter användas till viss del. Möjligheten att vara 

nåbar under resor till och från kunder verkar underlättande för informanterna. Detta stöds av 

teorier om mobilitet och i detta fall tyder det på att projektledarna både är besökande och 

resande i sin mobilitet. Dock verkar detta vara situationsbaserat, då vissa av informanterna 

inte reste i samband med det projekt som de deltog i. I de flesta fall bestod planeringen oftast 

av möten med olika intressenter och kommunikationen förmedlades face-to-face, vilket 

bidrog till en större förståelse för projektens natur. De mest framträdande egenskaper hos 

mobila enheter som var av relevans för uppgiften var nåbarhet och åtkomlighet, vilket tyder 

på att det är av vikt att kunna nås och nå andra i samband med planeringen. Dessa krav kan 

tas vara på av en mobil applikation såsom ett mobilt kontor, eller andra tidsavgörande och 

kommunikationsstödjande applikationer och tjänster, som nämns i kapitel 2.3. Därtill pekade 

resultatet även på att det i vissa fall var viktigt att veta vart andra människor befinner sig. 

Dock var variationen bred i denna fråga och pekar på att man bör studera varje enskild 

informant som ett eget fall.  
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5.1.2. Rapportering 

Även under rapporteringen verkar det finnas en indikation på en möjlig användning av mobila 

enheter. I samband med intervjuerna påpekade vissa av informanterna att vikten av att snabbt 

kunna uppdateras angående status kring utförda projektaktiviteter, kan medföra att 

projektledaren kan få tillgång till information kring projektets fortlöpande när som helst och 

var som helst. Skulle detta kopplas till någon applikationstyp som beskrivits i vår teori (se 

kapitel 2.3), skulle det förslagsvis vara mobilt kontor för att förbättra informationsspridningen 

och på så sätt strömlinjeforma verksamhetsprocesserna. Det är alltså rapportering från 

projektmedarbetare till projektledaren för att underlätta styrning och problemhantering som 

kan vara relevant. Även möjligheten att få information om var andra människor befinner sig 

var viktig, i vissa fall mer än i andra. Men likt svaren i frågorna om planeringen, är 

variationen bred och pekar på att det inte är generellt för de projektledare som vi intervjuat. 

5.1.3. Styrning 

I frågan om styrning pekar enkätresultatet på att de flesta projektledare är mindre mobila än i 

arbetet med rapportering. Resultatet kring frågor om nåbarhet och åtkomlighet skiljer sig inte 

från tidigare nämnda uppgifter. Dock antyder enkätresultatet att projektledarna är beroende av 

information kring var andra befinner sig i större utsträckning i arbetet med styrning än 

tidigare nämnda uppgifter.  

5.1.4. Problemhantering 

Utifrån enkätresultatet kan vi se att variationen och specificiteten hos alla projektledares 

arbetsplats under arbete med problemhantering är mycket varierad. Detta antyder att 

projektledarna arbetar på olika sätt vad avser graden av mobilitet. Graden av nåbarhet och 

åtkomlighet ligger på liknande nivåer som vid tidigare uppgifter. Behovet av information om 

andras plats är dock lägre än vid exempelvis styrning. 

I samtliga uppgifter fann vi att åtkomlighet och nåbarhet var viktiga faktorer i samband med 

arbetet med uppgifterna. Graden av mobilitet som påvisas av materialet, antyder att 

projektledare inte är mobila i hög utsträckning, men att de ändå kan räknas in som mobila 

arbetare, vilket stöds av vår teoridel eftersom de både är resande och besökande till viss del. 

Som tidigare beskrivits i kapitel 2.2, finns det två dimensioner av mobilt arbete. De 

projektledare som vi har intervjuat passade in på båda dimensionerna, då de både skickar 

dokument och uppgifter via bland annat mail, men även utför arbete mobilt. Den insamlade 

empirin påvisar även att projektledarna i allra högsta grad är beroende av tillgång till 

information såväl som nåbarhet för att kunna uppfylla sina arbetsuppgifter. Ytterligare en 

intressant iakttagelse är att projektledarna i högre grad behövde information kring var andra 

befinner sig i samband med styrning, än i andra arbetsuppgifter. Resultatet pekar även på att 

det inte fanns något behov av information om resor och vägbeskrivningar.  

5.2. Projektledarnas inställning till mobila enheter 

Resultatet från intervjuerna antyder att det finns ett intresse bland projektledarna för mobila 

enheter. De skulle gärna använda dem mer, men ser för tillfället att det inte finns något 

konkret sätt att använda dem på mer än till mail, telefonsamtal och tidsfördriv. Om vi 
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undersöker varje uppgift på enkäten närmare, ser vi att de har en relativt sval inställning till 

både avsikt att använda och den uppfattade användbarheten av mobila enheter i alla fallen. 

Ointresset kan bero på att de för tillfället inte ser möjligheterna med de mobila enheterna då 

de är vana att arbete på ett visst sätt och att de har sina bärbara datorer som de kan koppla upp 

sig med. Detta resonemang stärks av att en av informanterna säger: 

”Sen är det möjligt att i och med att man traditionellt alltid har jobbat så kanske 

inte ser riktigt möjligheterna att jobba på ett annat sätt.” 

Informant C:s syn på arbetet med mobila enheter. 

På frågan ”Skulle du vilja använda en mobil enhet i ditt arbete?” svarade informant C att 

denne inte kunde se hur den skulle hjälpa till. Om det däremot fanns ett konkret exempel på 

vad mobila enheten kunde göra så skulle det var intressant. Kanske skulle resultatet på frågor 

om uppfattad användbarhet sett annorlunda ut om vi hade haft faktiska mobila applikationer 

som skulle utvärderas. Genomförandet av studien innebar att informanterna skulle komma på 

egna idéer för olika användbara applikationer. Baserat på dessa svar kan vi tyda det som att 

det för tillfället finns ett visst motstånd till utveckling mot mobila enheter. Dock ger 

informanterna förslag på vad de tycker att mobila enheter kan användas till, vilket tyder på att 

de ser möjligheter för framtiden och vill vara med i utvecklingen av de mobila enheterna. Det 

som är återkommande i alla fallen är att de sprider information till projektintressenter via 

mail, projektsiter och möten. Enligt teorier i kapitel 2.3 kring mobila enheter skulle dessa 

kunna bistå i denna sortens informationsspridning då de är lättillgängliga och kan användas 

var som helst, när som helst. Kapitel 2.2 tar upp teorin om att personal som arbetar mobilt kan 

gå miste om den sociala sammanhållningen som finns på arbetes platser. En av informanterna 

anser att mobila enheter kan vara ett bra sätt att över komma den klyfta som kan uppstå. Med 

hjälp av mobila enheters möjlighet att koppla upp sig till internet (se kapitel 2.3) kan 

användaren få tillgång till gemensamma portaler och kan där dela med sig av sina 

erfarenheter, lärdomar och skapa en social gemenskap trots geografiska begränsningar. 

Samtidigt som informanterna anser att mobila enheter kan bidra till arbetet, anser de dock att 

en mobil enhet är ett sämre medium än exempelvis en bärbar dator, då mobila enheter saknar 

smidiga inmatningsalternativ, enligt informanterna. Informant A säger: 

”Alla IT-Stöd, […] de måste vara så extremt, extremt enkla för att folk ska välja 

att använda dem. Är det minsta lilla bekymmer, så skiter folk i det.” 

En del av Informant A:s svar på frågan om han vill använda mobila enheter i arbetet. 

Tolkningen av detta citat blir att om det ska finnas en framtid för mobila enheter krävs det att 

dessa utvecklas på ett mycket intuitivt och lättanvändlig sätt. Om de mobila enheterna blir för 

svåra att använda, kommer personer att hitta sätt att kringgå användandet av dessa och på så 

sätt förlorar de sitt syfte. Detta stöds av teorin som presenterades i kapitel 2.2 om att 

fördelarna med mobil arbetskraft lättast erhålls om IT-stödet är utformat på ett ändamålsenligt 

sätt. Utöver detta säger de flesta informanter att de föredrar personliga mötet framför mail och 

telefonsamtal då de vid dessa snabbt och lätt kan få en bekräftelse på att det som förmedlas 

har gått fram och att alla har förstått. Skulle det uppkomma frågetecken kan dessa redas ut på 
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plats. Med hjälp av dagens mobila enheter utrustade med stora skärmar och 

kommunikationsstödjande applikationer kan denna kommunikation genomföras med hjälp av 

till exempel videokonferenser.  

Så mobila enheter är bra, men jag tror väldigt mycket på att sitta ner, 

tillsammans. Förklara saker och gå igenom det. Och ofta kan man lösa det väldigt 

fort. Det är rätt mycket som går miste när man skickar mail. Än om man gör 

presentationer. 

Informant E:s syn på mobila enheter kontra möten och mail. 

 

5.3. Indikationer på lämplig användning 

Med vår tidigare analys och diskussion av fit och inställning till mobila enheter som grund, 

kommer vi i detta avsnitt att sammanställa resultatet och diskutera lämpligheten av införandet 

av mobila enheter för projektledare. I tabell 5.1 har vi sammanställt en kombination av 

enkätresultatet och intervjuerna. De värden som visas under uppfattad användbarhet och 

uppfattad avsikt att använda är baserade på medelvärden kring frågorna där medelvärde 0 - 

2,4 är låg, 2,5 – 3,4 är medel och 3,5 – 5 är hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1. Indikationer på lämpliga användningsområden för mobila enheter 

Resultatet indikerar på att det idag finns en fit mellan mobila enheter och vissa av 

projektledarnas uppgifter. Graden av mobilitet begränsar dock nyttan, då mobila enheters 

mest karaktäristiska drag är dess bärbarhet. Som vi nämnde i tidigare kapitel, skulle vår 
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undersökningsmodell (figur 2.4) hitta behov av mobila enheter framför allt i de situationer då 

projektledare är mobila. Dock tyder resultatet på att de projektledare som vi har intervjuat 

varierar i mobilitet. Med en så stor variation i arbetssätt och mobilitet, är det vara svårt att 

skapa en vedertagen uppfattning om nyttan med mobila enheter för projektledare i en sådan 

här liten studie. Det som dock framgick tydligt var att den uppfattade användbarheten var låg. 

I vissa fall var dock den uppfattade avsikten att använda högre än den uppfattade 

användbarheten. Detta antyder att det finns en vilja att använda mobila enheter mer, men de 

ser inte nyttan i arbetet såsom de arbetar idag. Istället verkar det mer som ett komplement till 

redan existerande IT-stöd. De flesta projektledarna såg den mobila enheten som ytterligare ett 

sätt att få tillgång till mail. De nämnde inte potentialen med egenutformade applikationer som 

var lämpade till projektledning. Enbart en av projektledarna nämnde någon slags 

översiktssystem då man kan få tillgång till en snabb översikt över projektets aktiviteter och 

dess hinder. Kanske kan detta bero på att de projektledare som vi intervjuade var vana med 

sitt arbetssätt och inte kunde se möjligheterna med sådana typer av applikationer. En annan 

möjlighet är att smartphones och dess applikationer inte har blivit accepterade av 

organisationer, utan används snarare mer av konsumenter för att få tillgång till information 

utefter individens behov. Ett alternativ till mail i mobila enheter tas inte upp, utan fokus ligger 

på just tillgången till mail var som helst, när som helst. Skulle innovativa lösningar för 

projektledare någon gång utvecklas till mobila enheter, anser vi att framför allt IT-branschen 

skulle kunna ta del av dessa fördelar.  

 

6. Slutsats 

I vår studie ämnade vi undersöka huruvida projektledare kan använda mobila enheter som en 

del av deras dagliga arbete. Den teoretiska genomgången beskrev olika aspekter av mobilitet, 

mobil arbetsstyrka samt teorier för acceptans av informationssystem och hur viss teknologi 

kan stödja arbetet med vissa uppgifter. Utifrån detta material utformade vi en 

undersökningsmodell. Denna undersökningsmodell bestod av två utvalda teorier som 

modifierades och sammanfogades för att passa vårt syfte. Utifrån denna modell utformade vi 

intervjufrågor som stödde syftet med undersökningen. Vi genomförde intervjuer med 

kompletterande enkäter för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Utifrån det insamlade materialet har vi kunnat slutleda att mobila enheter kan vara av nytta för 

projektledare, men i dagsläget bör det snarare ses som ett komplement än en grundläggande 

infrastruktur för utförandet av deras uppgifter. Ett intressant resultat var att information kring 

andras plats var av ett större behov för projektledarna just i arbetet med styrning, men vår 

undersökning lyckades inte identifiera varför. I ingen av uppgifterna var information om resor 

och vägbeskrivningar relevant i deras arbete. De tillfrågade projektledarna hade ett intresse 

för användning av mobila enheter mer i samband med arbetet, men detta varierade mellan 

informanterna. I samtliga uppgifter var nåbarhet och åtkomlighet de mest framträdande 

egenskaperna. I intervjuerna framgick det att det var mail som projektledarna huvudsakligen 

använde sina mobila enheter till. Då resultatet på undersökningen pekar på att projektledares 
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behov är väldigt situationsbaserade och varierar från projekt till projekt, kan vi inte 

generalisera våra empiriska fynd. Projektledarna kan vara ett bra mål eftersom de är vana vid 

att handskas med olika tekniska hjälpmedel, dock ser de i nuläget ingen nytta. Det bör även 

nämnas att tre av de projektledare som vi talade med ägde en iPhone och använde den i 

samband med arbetet för att läsa mail.  

Vår undersökning antyder att projektledare skulle kunna dra nytta av applikationstypen mobilt 

kontor, eftersom de i alla skeden av arbetet kräver hög grad av nåbarhet och åtkomlighet. De 

projektledare som vi intervjuade ville ha konkreta exempel på applikationer och deras 

användningsområden. För att öka den uppfattade användbarheten hos mobila enheter bland 

projektledare, bör utvecklingen av mobila applikationer fokusera på denna typ av applikation. 

Om projektledarna uppfattar användbarheten av denna applikationstyp som hög, kan de vara 

mer benägna att förmedla nyttan av mobila enheter till andra användare. Därmed kan de bidra 

de till att acceptansen kring mobila enheter blir högre och börjar användas i högre 

utsträckning.  

Vår undersökningsmodell skulle även kunna ses som ett bidrag till forskningsvärden. För vår 

del har den bidragit till att kunna fullfölja syftet studien. Vi fokuserade oss på projektledare, 

men vi anser att den även kan användas bland andra yrkesgrupper som också är mobila. 

Kanske bör den valideras från annat håll för att därefter kunna bli mer vedertagen. Vissa av 

elementen är visserligen hämtade ur sedan tidigare validerade teorier, men kombinationen av 

dem i samband med mobila egenskaper har ännu inte testats. Huruvida modellen kan 

användas i framtida forskning får läsarna avgöra. 

6.1 Reflektioner  

Genom arbetet med uppsatsen har vi noterat att det finns utrymme för reflektion. En sak vi har 

reflekterat över är att vi endast har en person som arbetar på en annan arbetsplats än Sigma. 

Ursprungligen var det meningen att vi endast skulle ha projektledare som var 

arbetsverksamma på Sigma, men på grund av tidsbrist och andra komplikationer ansåg vi att 

det var bättre att ha fem informanter, istället för fyra då detta kan göra stor skillnad för 

resultatet när det rör sig om en sådan liten mängd informanter. Visserligen skulle denna 

informant kunna räknas in som en referenspunkt för projektledare utanför Sigma, men det 

skulle krävts en hel grupp av projektledare för att jämförelsen skulle vara adekvat. Angående 

vår undersökningsmodell borde vi kanske ha tagit med i vilken grad projektledarna är mobila 

som någon slags procentsats för att kunna koppla det till teorier om mobil arbetsstyrka (se 

kapitel 2.2) 
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Bilagor 

Transkribering 1: Informant A  

 P Du kanske kan börja med att berätta lite om vad du sysslar med som 

projektledare? 

 A Ja, nu jobbar jag, idag då mot ett antal kunder bland annat här vi är 

idag. Och jag jobbar mer som förvaltningsledare än projektledare, 

egentligen. Vilket egentligen innebär att jag har hand om ett antal 

människor, och de har i sin tur hand om vad man skulle kalla den 

dagliga driften av system. Men det handlar inte om hårdvara och om 

patcha servrar, utan det handlar om systemfel och incidenter som 

inträffar i applikationer och sånt. Så om man pratar om ITIL så hamnar 

man på second or third line of support.  

 P Okej? 

 A Vilket third line är den mest tekniska nivån, är det något som smyger 

sig in i en applikation så är det vi som dyker ner i koden och försöker 

lista ut vad det är som har hänt. Det kanske blir en change request och 

man ändrar systemet för att någonting inte funkar som det är tänkt att 

göra, längre. Eller så bygger man en temporär work-around bara för att 

lösa det där, och då… så det blir då att de i mitt team gör det här och vi 

kör också mindre projekt när systemen finns ju, de har levt ett tag, och 

sen så dyker det fram behov då att, ja, vi skulle ha en modul där vi 

simulerar nånting eller ett gäng nya rapporter för att kunna titta på 

statistik kring det här och det här. Och då uppstår det mindre projekt 

och det kan vara allting från typ bara någon dag till 300 timmar, nånting 

sånt. Och det är ungefär den storleksordningen det blir. Så idag, om 

man summerar alla som är med i de olika teamen som jag har hand om 

så är det väl ungefär en, 15 personer. Mot tre olika kund setuper. Så det 

är det jag gör när vi är här. Så är det ju projekt enligt PROPS, som är 

ericsons gamla modell, som sony ericsson kör då. 

 P Det är projektmetodik då eller? 

 A Ja, precis. Själv, så har vi då en egen metodik och vi säljer leveransen, 

den färdiga grejen. Så vi behöver inte använda props om vi vill. Vissa 

beslutspunkter lånar vi in i alla fall för att det ska matcha ihop och de 

har projekt på insidan, och vi har ett på utsidan. Då behöver ju de ligga i 

linje någorlunda så då tar man liksom med vissa beslutspunkter. Och på 

andra ställen så är det andra metoder som gäller. Vissa är specifika för 

kunden och vi har använt scrum delvis också. Scrum är lite besvärligare 

när man har modeller som props och sånt i bakgrunden. Då mappar det 

inte ihop så väl med allt. 

 P Brukar du resa mycket, eller förflyttar du dig mellan olika platser, och 

så vidare, när du jobbar mot kunder eller med medarbetare. Eller hur 

gör ni när ni får reda på kraven och så vidare? 

 A Jaja, nä, alltså kraven brukar ju ofta uppstå när någon har en idé av 
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något slag och man träffas tillsammans med någon eller några 

representanter från kunden. Jag plus någon programmerare eller arkitekt 

eller någonting sådant som kan, i grova drag, vad det handlar om. Och 

sen bubblas det lite kring det här. Och när man… ja, är det här möjligt 

rent, sådär tekniskt och så vidare… och någonstans där så får man ta ett 

avstamp och säga såhär: ”okej, men nu vet vi så här mycket, kan du 

skriva ner i funktionella termer, liksom vad vill du att det här ska göra?” 

och sen så blir det någon form av specifikation då i funktionskrav. Sen 

brukar den då gå till oss. Vissa vill då att man bara gör hela 

utredningen, hela designen och alla estimat på en gång. Andra vill att 

man lämnar någonting väldigt grovt, och sen så startar man en förstudie 

och sen då så vet man allting på slutet. Men det här sker ju här, i det här 

huset, och det sker ju per telefon i vissa fall och ute hos andra kunder 

också sådär ibland kommer de till oss. Ibland så blir det workshops där 

vi håller på att jaga runt postit lappar på tavlor bland annat för att 

försöka rangordna och klustra funktioner och sånt.  

 P Kör ni mycket med projektkontor så att man har en tavla där man ser 

hela projektet och så? 

 A Nä, tyvärr är det så att det inte är så många som efterfrågar det. De 

flesta kunder är tyvärr inte så intresserade av… de är intresserade av 

leveransen och priset och att det ska vara så snabbt som möjligt och så 

billigt som möjligt. Och ofta blir det inte… Min personliga passion 

ligger kring lean och agile och jag vill gärna använda mig av väldigt 

selfempowering metoder för teamen. Men det är sällan 

omständigheterna tillåter att man gör det. Däremot när man kravställer 

och så kan man ju använda lite spännande metoder. För det går oftast 

snabbare helt enkelt, och då har man lite incitament till kunden. 

 P Behöver du åtkomst till någon specifik data när du är hos kunden till 

exempel, för att ta reda på något krav, eller något IT-stöd, använder du 

det? 

 A Ja, IT-stödet vi använder… jag har i princip alltid med mig min dator 

och den är från sigma. Sen har jag åtkomst till de olika kundnäten. 

Vissa via VPN direkt in, och sedan använder man deras intranät eller 

vad det nu kan vara. Andra så går det via Citrix. Det är i princip en 

webportal, man loggar på, man har en liten secureID som byter kod var 

20:e sekund. Så kommer man in där så har man lite olika ikoner då som 

man kan starta upp remote desktopsessioner eller hela applikationer 

som körs i webfönstret. Ja, jag använder ju kundernas befintliga 

infrastruktur och vårt intranät med sharepoint och så. Men, det är ju 

sällan… Det känns som du letar efter någon portal för att samla 

informationen eller nånting åt det hållet, och det gör vi inte för det finns 

väldigt få gemensamma punkter. Utan det finns ju projektsajter och 

teamsajter  på sharepointlösningen, men det blir ju oftast mest intressant 

när projektet är igång och man sitter i huset.  

 P Reser du mycket, generellt, i ditt arbete? 
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 A Jag är ju här två dagar i veckan och sen är jag i malmö tre dagar i 

veckan, så att det är ju Lund, Malmö… ja, de kunder jag jobbar mot 

finns ju där. Ja, om man tänker resande och stöd och så… typ på sony 

ericsson med en iphone, vilket är en helt fantastisk device. Men den dör 

jag ju utan, bokstavligen talat. Där har jag ju mail, kalender, globala 

kontakter via exchange och push. Jag sitter i princip i telefon alltid när 

jag kör bil. Så det blir väl ganska mycket telefonmöten och så. Så det är 

min centrala punkt. Jag har ju… rent tekniskt så kan jag ju koppla upp 

ett VPN från den in till sigma och surfa på vårt intranät också om jag 

vill. Det gör jag sällan för det tar för lång tid bara. 

 P Är det någon speciell information du behöver då när du reser i så fall? 

 A Alltså den mest använda informationen det är ju vad än jag har liggande 

i email. Skulle jag behöva någonting mer så skulle det vara tillgång till 

fileshares på sigmas nätverk. För där hamnar ju projektkalkyler i excel 

som ligger som vanliga filer där, eller dokument, offerter, 

orderbekräftelser och sånt. När vi pluggade och vi körde olika projekt 

där så använde vi projektplatsen.se på nåt sånt där studentkonto och det 

var en väldigt bra lösning sådär generellt med filareor och allting. 

Tyvärr så kostar den ju en mindre förmögenhet om man ska köra den i 

kommersiell skala liksom. Men det hade ju vart bra. Det hade vart… 

 P Skulle du vilja använda en mobil enhet mer, på något sätt i ditt arbete 

med projektledning? 

  Ja, det skule ju vara bra. Tyvärr så…jag hade ju kännt… jag var i USA 

för några veckor sedan och försökte hitta en iPad och få med mig hem. 

Helt onödig pryl med stora potentialer framöver. Problemet är ju det att, 

jag skulle gärna vilja använda mobila enheter mer. Men det kommer ju 

tillbaka till att det måste ju tjäna ett syfte, och vad är då det syftet? 

Antingen så ska det ju förbättra kommunikationen eller öka kundnyttan 

eller nånting. Och just nu så är det svårt. När vi har kört SCRUM till 

exempel, om ni känner till det? Alla IT-Stöd, ärendehanteringssystem 

blir… de måste vara så extremt, extremt enkla för att folk ska välja att 

använda dem. Är det minsta lilla bekymmer, så skiter folk i det. Och då 

kortsluter de alla processer över huvudtaget. Och det är det största 

hindret, för lägger man på ett IT-stöd som inte är super intiutivt och 

egentligen är som att flytta runt en postit lapp på en white-board, då 

använder folk det inte. Och det ser jag varje dag med alla teamen som 

ska registrera incidenter i ärendehanteringen. De ringer, de går bort, de 

fixar det ändå. Så det är lite problematiken runtomkring det som jag ser 

att det är fortfarande en teknologisk begränsning. Innan jag kan ha 

någonting liknande en iPad. Det ser ut som en whiteboard och jag kan 

bara stoppa fingret i skärmen och bara stryka över någonting, som att 

nu är det klart. Och den har en batteritid som gör att den kan vara igång 

i två veckor utan att laddas liksom, då kommer nog inte… min 

uppfattning är att då kommer inte folk använda de annat än 30-40 

procent och då kommer lite trilla där emellan. 

 P Men, om det nu skulle hittas ett syfte, inom vilken uppgift hos en 
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projektledare tror du det skulle passa bäst? 

 A Bra fråga…alltså, det som det används mest idag. Det är ju liksom dela 

ut tasks och uppgifter och följa upp det och att folk bockar för att det är 

klart. Och det använder jag också. Gemensamma kalendrar, events, 

status, närvaro, sådana bitar. Jag vet ju tyvärr… eller, min personliga 

erfarenhet är ju det att om man har återkommande rutiner som ska 

göras, jag skickar ut uppgifter, tasks i outlook, per mail som är 

återkommande som plingar upp. Och man gör och man kan trycka 

done, och jag får veta det. Så jag tror i 10-15 procent av fallen används 

den. Så jag får likt förbaskat gå och knacka på någon: ”du, har du gjort 

den här rapporten?” och sen så har de gjort den; ”ja, men ska du inte 

markera det där som vi sa?”, ”jo, men jag bara tryckte bort den” och så 

är den borta i alla fall då va och sen försvann statusen, så att…men det 

är fortfarande de typerna av uppgifter, för att skapa någon slags 

gemensam bild av hur långt har vi kommit med någonting. 

 P Det är lite rapportering och så, liksom? 

 A Ja, på nåt sätt… jag menar, man skulle vilja ha ett digitalt war-room-

liknande konstruktion, alltså som en jättevägg med tidslinjer, med 

uppdateringar av ”okej, vart står vi med den här uppgiften” och ”vem 

gör det”, ”vad är potentiella hot och hinder” och någon som bara:”ja, 

men det här hindret, här har vi liksom… om vi genomför den här grejen 

vid det tillfället, så skulle det…” vi behöver ju någonstans där folk kan 

mötas och se samma bild av verkligheten samtidigt. Och den ska vara 

tillgänglig, jätte ”på en gång”. 

 P Så du skulle vilja arbeta med en mobil enhet på det sättet i så fall? 

 A Jag skulle vilja arbeta med det på det sättet, men ska jag vara ärlig? Jag 

är väldigt sådär… jag spenderar alldeles för mycket pengar på 

teknikprylar… Men på något sätt så handlar det… det är fortfarande ett 

svagare medium än att ha folk i samma rum som vi sitter nu. Min utopi 

av en jobbsituation, det är alltså grupper om fem till nio personer som 

jobbar kring samma sak med stora öppna ytor, white-boards och skissar 

på tavlor och flyttar runt grejor med stand-up meetings på morgonen 

där fokuset hamnar på laget, gruppen och samarbetet. Där, som då är 

helst face-to-face och gärna i direkt anslutning, kunderna sitter två rum 

bort. Men det… kan jag inte få det så hade jag velat ha, det där istället. 

 AN Du sa att när du reser så sitter du ofta i telefon, är det ofta 

projektrelaterade samtal och så då? 

 A Det är sällan om pågående projekt, men det är ofta om öppna 

förfrågningar, någon har sagt: ”ja, men skulle ni kunna göra det här?”. 

Telefonsamtalen handlar mer om avstämningar och vem som skriver 

offerter och när vi skissar upp projekten och så, än vad det handlar om 

pågående projekt. De avstämningarna försöker jag oftast göra face-to-

face. I ett email, eller på en telefon så är det så lätt att man säger: ”hur 

långt har du kommit på det här?”, ”jag har kommit så långt”. Sitter du 

bredvid någon så ser du om de skruvar på sig och då vet du att, OK, han 
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har nog inte kommit så långt som du har tänkt. Och får man bryta ner 

varför känner han behovet av att inte säga det rakt ut. Och sen får man 

behandla det där. Därför så… alltså projektrelaterade grejor försöker 

man ta face-to-face, medan allt som egentligen är hårda fakta och… Det 

är oftast leveranschefer och konsultchefer och annat som jag sitter i 

telefon med. Och så har jag veckoavstämningar med kunder och sånt 

som jag kan i huvudet utan att jag behöver titta i några anteckningar. Så 

det är en bra tid att ta det medans man kör, annars så har man en 

halvtimme som man inte gör någonting med. 

 P Jobbar ni mot en styrgrupp också? 

 A De flesta större projekt har styrgrupper, men då börjar vi komma upp 

till 500 timmarplus. Så att de flesta projekt jag kör har inte styrgrupper i 

klassisk bemärkelse, utan det finns forum, CCB, change control boards. 

En slags styrgrupp för att besluta kring förändringarna. Och där sitter då 

jag och någon från teamet som håller på med systemet i fråga, den som 

äger systemet ute i verksamheten, den som faktiskt… det kan vara en 

liksom en avdelningschef, vars avdelning använder det här. Och sen så 

oftast en representant från IT som har han om… egentligen ska jag inte 

gå för långt i det här, men… har hand om vad än som görs, hänger ihop 

med planen om arkitektur och sådant som någon i verksamheten 

omöjligt kan hålla reda på… att man faktiskt tar höjd för att… vad gör 

vi i det här projektet? Vi kanske behöver öka mängden förvaltning eller 

nånting, har ni pengar till det och sånt? Så det är oftast i de forumen 

som jag kommer in, och det kan vara där som vi diskuterar de första 

idéerna till nya funktioner. Det är där vi möts igen för att ta beslut efter 

förstudien är klar eller så presenteras förstudien där så säger han ”bra, 

ja, skicka en offert på det här”, och sen så gör man det. Man kan se det 

som en styrgrupp. Men då blir det oftast så att då startar projektet där 

och sen löper det till checkpointen då att det så ut i då user acceptance 

tests. Och då… oftast ses man inte där emellan, när det är så pass små 

grejor. Det kanske handlar om två månader eller något sådant. 

 AN Under projektet, vem rapporterar du till då? 

 A Jag kör faktiskt helt solo och oftast där då att ja, vi vet ju ”ok, de här tio 

funktionerna ska vi bygga”. Då har jag löpande möten med utvecklarna 

under resan. Vissa beställare… det är upp till beställaren hur mycket 

rapportering de har. Till vissa så skickar jag kanske ett mail vid lunch 

varje fredag. OK, här står vi, det här är kvar, dessa problem har vi, det 

här behöver vi hjälp från er av. Eller, ibland så, blir det ju så att de går 

in: ”nä, vi vill göra så här istället för så här som vi sa” och då får man 

bryta ut det så får det bli en change request på det och då hamnar man 

ofta i ett möte då för att… ofta blir ju det de vill större än det var från 

början. Och då behöver de skjuta till mer pengar och där blir det ofta 

livliga diskussioner. För att de kan ju inte förstå hur det kan vara så 

besvärligt att göra vissa saker ibland. Så att ja, rapportering är oftast 

bara mail i stolpar. 

 AN Ja, till kunden då, eller beställaren? 



 47 

 A Ja 

 P Kan mobila enheter hjälpa dig i den situationen då? 

 A Jo, det skulle det absolut kunna göra. Om man tänker sig att man har 

alla aktiviteter i ett projekt i någon form av portal, och man verkligen 

får folk att uppdatera sin status på det här. Om man tänker sig termer av 

att… Ja, du hade hört talas om SCRUM. 

 P Litegrann 

 A Där kör man ju oftast att man… har en graf som… här har man säg 

antal mandagar och arbetsdagar eller nånting. Vi kan säga att det var en 

vi skulle göra, den var 80 mandagar och vi är åtta personer i… och här 

har vi tio dagar. Och sen så plottar man liksom hur mycket man har 

kvar neråt. Och det är egentligen baserat på hur många aktiviteter man 

har avslutat och hur stora de var. Så att, potentiellt… den här 

rapporteringen skulle kunna rulla ut automatiskt till beställaren, 

förutsatt att ja, folk har gått in och uppdaterat det här så att man har 

något underlag. 

 P Är det det stora problemet då? Användaracceptansen? 

 A Ja, det är ju det. Jag menar… vad ska man säga, saker måste bli väldigt 

inarbetade så att det är det mest naturliga att göra innan folk gör det av 

sig själva. Det har ju funnits portaler där folk ska registrera sina 

ärenden, ”nu är det fel här och där”. Och folk är inte benägna att göra 

det då, för då är det ett formulär och då känns det krångligt. Men om de 

däremot får möjligheten, vilket de skriver 100 om dagen i alla fall. Och 

bara skickar det någonstans, då är insteget mycket lägre, och då gör de 

det. Men det är ju fortfarande så att även… trots att folk har mailat i ett 

bra tag nu, så kommer 30 procent av ärendena in för att de skiter att 

emaila för att det är besvärligt att skriva, utan de går bort och rycker 

någon i armen och säger: ”men du…” och så känner de sig besvärliga 

då och pekar tillbaka dem till någon portal eller ett email, så man gör 

det ändå. Så att… att hela tiden hänvisa till en central punkt, det är bra. 

Men om någon säger ”var ligger vi med det här?”. ”Ja men det ligger i 

portalen”, ”Men jag frågar dig här och nu!” och sedan slutar med att 

folk står och pratar om det ändå. Men rapportering till kunder skulle 

funka. Det tror jag. 

 AN Problemhantering, hur ni hanterar, handskas ni med problem som 

uppkommer och så i dagsläget i projekten. Om det inte går som ni 

vill… hur handskas du med problemen? 

 A Projekten ser ju ganska olika ut, men ett vanligt problem är ju det att 

tidsuppskatta någonting. Det varierar väldigt mycket från person till 

person och egentligen måste du verkligen lära känna hur de du jobbar 

med är som person. Det vill säga dina första projektplaner med de här 

människorna. De smyger sig ofta om man inte har en metodik att hålla 

sig till. Och även om man gör det så slår det ganska högt och lågt på 

människor. Så det vanligaste är att man hamnar med ett problem att 
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någonting är underestimerat. ”Ja men det här borde ta tre dagar” säger 

någon och sen är det helt plötsligt sju dagar. För att man har 

underskattat problematiken eller så händer det att man måste koppla 

upp sig mot ett annat system och då visar det sig att ”ja, nämen vi 

behöver veta sånt här 30 dagar i förväg” säger något gäng då. Och då 

har man ett bekymmer. Och det här upptäcker man ju då antingen med 

att någon hör av sig och: ”OK, det här kommer inte gå, liksom”, säger 

någon och mår lite dåligt när de säger det. Och då får man ju ta det där 

och då och så få man bena ner ”vad handlade det här egentligen om?”. 

och oftast det man får göra då det är att krypa till korset bums. Och säga 

det till kunden att ”det var ju tänkt att vi skulle göra så här. Men nu 

förstod vi att den här datan fanns ju inte vår databas, utan den finns i 

den databasen. Det var inte så lätt att veta då, och vi borde ha vetat 

bättre, men det gjorde vi inte. Så vi behöver göra så här…”, och sedan 

kommer ett beslut. ”Är det här egentligen jobbigare?”, ”behöver vi 

egentligen ta mer betalt för det här?”. Men frågan kommer ju alltid ”blir 

det en försening?”, ”är den förseningen ok? det här datumet du har sagt 

att vi ska gå live med det här, är det på grund av att någonting annat 

händer?”, ”what if vi måste förskjuta det här i två veckor?” det är det 

vanligaste problemet. Sen ibland springer man ju på att saker ibland inte 

är tekniskt möjligt att göra. Det mesta vi utvecklar är ju i webformat, 

webbappar i olika slag och gemene användare, om man tar liksom 

administrativ IT. Saker där man rapporterar och sånt. Deras högsta 

dröm är en applikation som ser exakt ut som excel. Det är det allas våta 

dröm. Och det är ganska besvärligt att få att funka i webben, om man 

inte bara hänvisar dem till google docs. Så någonstans däremellan så 

ber folk ofta om väldigt responsiva interface, eller att de inte ska 

behöva posta om sidan för att nånting… och ibland funkar det här och 

ibland så har de för gammal teknikt som de vägrar att uppdatera och så 

går det inte riktigt att göra. Och då springer man på en nitlott att det här 

är inte tekniskt möjligt att göra och då får man ju också komma tillbaks 

och säga”OK, då har vi de här möjligheterna istället, hur vill man gå 

vidare?”. men det handlar ju oftast om att det dyker upp vid någon 

checkpoint när man sitter ner med folk och kollar på liksom, hur långt 

har ni kommit? Eller att någon kommer in… på något sätt så blir det 

ju… dialogen med kunden blir extremt viktig att man uttrycker sig på 

rätt sätt. Det börjar ju nånstans med att man stöter och blöter det här 

med de som höll på med det tills, ”ok, nu finns det nästan inga 

frågetecken kvar om vad det egentligen var som hade hänt”. För att man 

vill inte sitta med kunden och så uppdagas det någonting: ”men du 

lovade per ett email att det här skulle…” och då sitter man på pottan 

och det är inte så skoj. Men det blir ju liksom… det upptäcks 

någonstans och det blir ofta ett email eller ett telefonsamtal, det blir 

oftast ett face-to-face möte kring det här. Jag skulle ju kunna om man 

snackar mobila enheter, vet jag inte om det 

applicerar…videokonferencer som telepresence är ju någonting vi har 

på sigma på olika kontor. Och det skulle man ju kunna använda till 

sådana grejor ifall det inte bara är praktiskt, typ om kunden sitter i 

stockholm och vi är här, eller vad det kan vara. Sen är frågan då, kan 

man inte ha det på en ipad med en webbkamera? Ja, det skulle nog gå 
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också. Men ju större format desto mer personligt upplevs det. 

 AN Är du oftast närvarande här vid projekten, runt medarbetarna? 

 A Jag försöker vara det så mycket jag kan… Jag har alltid försökt ha det 

här inställningen till det… det handlar mer… jag är ju också utvecklare 

från början, men jag har inte utvecklat på två år, så jag skulle inte 

inbilla mig att jag vet bättre än dem. Utan jag försöker facilitera dem, 

det vill sägar vara en de behöver för att komma framåt. Det är det jag 

försöker ge dem. Så att…jag försöker finnas tillgänglig så mycket jag 

kan, men i övrigt  bara… ”ok, det här är avgränsningarna, vi får inte gå 

över det här i tid, vi får inte balla ut här” ungefär. Sen så försöker jag 

lämna det så. Men vad gäller projektet och de som är med där, så tycker 

jag att det är väldigt viktigt att hålla det väldigt personligt för att… min 

erfarenhet att folk vill ha det personligt, det betyder inte att man måste 

sitta och berätta om allt som händer i ens privatliv. Men det underlättar 

och stämningen blir bättre, oftast produktiviteten också. Samma sak 

gäller när man är med kunderna. Jag är en ganska pratglad typ. Men det 

är egentligen… ta sigma och ta våra konkurrenter. Det vi faktiskt gör 

och levererar när vi har gått hem för dagen det skiljer sig inte fantastiskt 

mycket, oftast. Utan hur upplevs det medans det görs och hur görs det? 

Därför lägger jag mycket av min energi på att liksom vara närvarande 

och lyhörd på vad de behöver eller var de har ont på olika ställen. Och 

det blir då oftast på plats… nära, ofta, liksom. 

 P Är det någonting mer som du vill säga så här på rak arm? 

 A Jag vet inte, jag hade ett annat projekt där jag tittade mycket på någon 

form av managementsystem för distribuerade projekt och 

teammedlemmar på olika platser och utvärderade en handfull. Och det 

var för SCRUM. Det är ju bara en metod, det är fortfarande projekt. 

Och sen så pratade med gamla kursare och sånt som har jobbat som det 

här länge. ”men vad har ni testat, vad var bra och varför var det bra?”. 

jag började liksom sparka på… vilken semibegåvad människa som helst 

kan bygga ett projekthanteringsverktyg som blir halvbra, men det 

intressanta är vad som gör det bättre än någonting annat. Och de hade 

testat sju olika stycken då i ett relativt stort löpande projekt som var på 

sex man och löpte över ett helt år. Det hade slutat med att de hade slutat 

med att de hade slängt all mjukvara i slutändan ändå, så hade de haft en 

stor jäkla tavla på väggen och fyllt den med lappar. För dem som inte 

var där, så hade de verkligen köpt in dyra videokonferensgrejor så de 

körde en projektor vid sidan av och en kamera. Och sedan så stod alla 

upp som ett sånt där stand up möte på morgonen, och sen så fick de där 

säga då ”amen, den här aktiviteten, du kan flytta den till klar nu för att 

vi gjorde det här och det här igår.” och det blev fortfarande det som 

förmedlade mest information. För att folk använde inte de där 

förbaskade verktygen. Även om vissa var rätt bra och man behövde inte 

posta om sidorna och vissa gick att köra i telefonen och sådär. 

 P Men det låter som de vill ha nån fast punkt att göra grejor på istället för 

att behöva göra det när som helst. 
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 A Ja, men jag menar, ta vilket grupparbete som helst som ni har i skolan. 

Ni kan maila runt ”du skriver den delen och du skriver den delen, vi ses 

där och vi syr ihop det” hur många gånger har det faktiskt fungerat? 

 P Mm? Hehe 

 A Inte lika många gånger som när man sätter sig i samma rum med två 

stolar emellan och man verkligen skriver och man har någon fråga bara 

”men, i vilken personform skriver du det här?” eller vad än som helst… 

så att… egentligen… mobila enheter och teknik för att facilitera 

någonting som kommer så nära känslan av att sitta bredvid någon och 

hålla i någonting. Det är det hållet man borde jobba på, men det är en 

väldigt personlig åsikt. 

 AN Ja… 

 P Men då tror jag att vi kan runda upp här… du ska få svara på en enkät 

också. 

Transkribering 2: Informant B 

 

 
 

P Vi tänkte börja lite med om du berättar om ditt arbete som projektledare 

 B Ja, dels så är jag projektledare, men jag är också konsult. Det är två roller som 

ibland förenas, men inte alltid för att en konsultroll är ju bredare än 

projektrollen, jag kan ju jobba som rådgivare inom grön IT till exempel, och det 

är ju också en typ av affärskonsult kan man säga. Men visst har jag renodlade 

projektledaruppdrag också, det är ju väldigt olika beroende på vad som 

efterfrågas. När jag hade jobbat i ett år ungefär för Y tidigare som projektledare 

för deras business intelligence projekt så hade jag en mer klassisk 

projektledarroll där det handlade om att ha koll på styrningen av projektet, 

budget, tidsplan, leveranser, att det höll rätt kvalitet, att man hade koll på sina 

resurser, beroenden mot andra projekt, beroenden mot aktiviteter som sker inom 

den löpande förvaltningen, jobbar med kommunikationen, styrgrupp, 

intressenter, projektuppföljningar, rapportering, uppdatera dokument, alltså 

väldigt klassiska projektledaraktiviteter. Sen har jag ju kört en del projekt internt 

också. Då är det ju mer affärsutvecklingsprojekt. Sist var jag ju inne i ett projekt 

där vi höll på att utveckla våra egna leveransprocesser, det vill säga när vi 

levererar projekt ut mot kund där vi tar ett helhetsansvar. Då måste vi själva ha 

koll på att vi gör rätt saker och håller rätt kvalitet. Det håller ihop med att vi är 

certifierade med ett ISO kvalitetssystem. Då krävs det att man har definierade 

roller, man har definierat liksom vilket ansvar som finns för varje roll och vilka 

kvalitetskontroller som ska ske och när det ska ske i projektcykeln och så 

vidare. Den rollen jag har som projektledare är liksom väldigt upp och ner 

beroende på vilket uppdrag som kommer in. Ibland kan det vara väldigt 

begränsat på hur man jobbar som projektledare och ibland kan det vara väldigt 

brett. Tidigare innan jag började på sigma jobbade jag på X i nästan 7-7,5 år och 

där hade jag också olika typer av projektledarroller. Det finns roller där man har 

jobbar 100% projektledare hela tiden, men jag har nog alltid haft lite 50/50. Jag 

har också alltid jobbat med lite kringaktiviteter, teamansvarig chef, 
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affärsutveckling, rådgivare, osv. runt omkring som då fyller upp så att det blir 

en fulltid. Men jag har erfarenhet av väldigt många olika typer av projekt, från 

applikationsprojekt till ren odlade infrastrukturprojekt. Det är kanske en fördel 

för den här studien. (4:23) 
 P Finns det några gemensamma drag som de har i de olika faserna, säg i 

planeringsfasen eller…(4:29) 
 B Nä, jag skulle vilja säga att det är en väldigt vid flora av projekt, även om man 

jobbar inom IT, man tror liksom att alla IT projekt funkar på samma sätt, men 

det är rätt stora kulturskillnader faktiskt, om man jobbar inom infrastruktur 

kontra om man jobbar med applikationsprojekt eller om man jobbar mer med 

managementprojekt det vill säga affärsrådgivning, business case, införsäljning, 

processutveckling och den typen… Och det gör också att du jobbar med olika 

typer av personer i organisationer, som i sin tur har olika bakgrund, utbildning, 

subkulturer inom olika företag, så man måste kunna anpassa sig. De snårigaste 

projekten tycker jag egentligen är applikationsprojekten. Det finns så himla 

mycket småsten man kan snubbla på hela, hela tiden. Du gör en analys, du gör 

en design, du utvecklar saker, sen så ska du testa de här sakerna. Det finns så 

många komplexa beroenden, det finns alltid en historik att ta hänsyn till, när 

system redan är i produktion och det finns småfixar till höger och vänster som 

ingen riktigt vet hur de funkar, mer än att de funkar.  Det kanske saknas 

dokumentation ibland, eller den personen som utvecklar den är inte kvar och 

jobbar där och så vidare. Så att du kan liksom aldrig egentligen andas ut riktigt i 

den typen av projekt förrän du är i mål på projektet, för när som helst, även om 

det har gått ut i produktion, så kan det dyka upp någonting och man märker, 

shit, nu funkar inte det här, vad beror det på? ”Ja det är väl den releasen vi 

implementerade för tre veckor sedan” och då har man inte använt just den här 

funktionen kanske på en månads tid, men den är väldigt kritisk när den väl 

används till exempel vid varje månads slut om den har med 

ekonomirapportering att göra. 
 P Hur hanterar ni de här problemen då som dyker upp? Har ni något IT-stöd då 

eller? 
 B Ja det har vi, men det är också väldigt olika från organisation till organisation, 

hur man jobbar med det. Vissa väljer ju att jobba mer agilt med korta och små 

leveranser hela tiden. SCRUM är ju en sådan metodik till exempel. Och det har 

ju sina fördelar på det sättet, att man snabbare upptäcker fel kanske, och man 

har mer tydliga leveranser hela tiden. Alternativet då eller motsatsen är klassiska 

vattenfallsprojekt där man liksom släpper en hel design och sen så jobbar man 

med hela implementeringsdelen och sen så testar man allting på slutet och 

implementerar. Där kan det ibland vara tuffare just när man ska felsöka efter att 

det gått ut i produktion eller senare. För att man har utvecklat under så lång tid 

så att det liksom är ett garnnystan man måste veckla ut det för att se var 

någonstans har vi bommat, programmering eller är det en databaskoppling 

kanske? Jag skulle ändå säga att många gånger så är man väldigt 

personberoende i de här projekten, även om man har IT-stöd för att jobba med 

revisionshantering och så vidare när man programmerar eller uppdaterar och så 

vidare. Du är många gånger mer beroende av konsulter eller de personer som 

jobbar i projektet. Det är ändå de som har utvecklat koden och liksom ser 

helheten, hur allting hänger ihop. Och sen, framför allt är det många gånger 

viktigt också att det är personer som har historik och som har jobbat i den här 

miljön tidigare så man kan känna igen till exempel symptom eller 
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felkompileringar eller felmeddelanden så att man kan härleda var det kommer 

ifrån. Men jag tror inte att det finns någon riktig best practice utan jag tror att 

olika företag jobbar på olika sätt beroende på hur stort det är och vilka man har 

inne och jobbar med det. 
 P Men tror du att just mobila enheter skulle kunna hjälpa till i problemhantering 

eller så? Att sprida kommunikation eller vad som helst? 
 B Ja, man skulle ju kunna ha det, men… Visst finns det hjälpmedel som man kan 

jobba med i utvecklingsprojekt eller i klassiska mjukvaruprojekt, som det här 

med att man jobbar med en gemensam blogg, wikis och så vidare. Att man har 

en aktiv dialog till exempel hela tiden med projektmedlemmar där man kan 

kasta ut om man stöter på problem, att andra sitter liksom och följer 

diskussionen och ger input och så vidare. Men de flesta som sitter och utvecklar 

idag sitter ju framför datorn liksom åtta timmar. Där fyller ju liksom då en mobil 

enhet inget direkt syfte. I sådana fall, mer efter de gått hem och det skulle dyka 

upp nånting och att de kanske på distans enkelt kan hantera eller svara eller ge 

någon input till att man kanske inte just då sitter vid en dator till exempel. Man 

kanske är iväg ute på ett ärende. På det sättet kan det ju skapa en ökad 

tillgänglighet kanske. 
 P Reser du mycket själv som projektledare? Mellan kunder och medarbetare 

och… 
 B Nej, inte speciellt mycket faktiskt. Inte de projekt jag kör som konsult, utan då 

har det vart rätt mycket att man sitter heltid ute hos kund. Men det finns säkert 

också situationer då man kanske alternerar tre olika projekt samtidigt hos tre 

olika kunder till exempel, och då är det klart, då rör man ju sig mer. Och har 

man en handenhet då kan man vara mer flexibel och stötta dem när man är 

borta. Men där är ju kruxet också att om en kund köper in dig som konsult, så 

vill de ofta inte att du gör annat jobb än det de betalar för, utan då vill de ju att 

du dedikerat bidrar till liksom det de vill ha hjälp med. Men där får man ju ha 

lite fingertoppskänsla också. Är det så att man kan svara på tio sekunder och det 

löser någonting i det andra projektet så är det klart man gör det, men det är inte 

så att man kan påbörja ett djupare analysarbete hos en annan kund, även om det 

är den första kunden som har problem till exempel 
 P Brukar ni ta med eget IT-stöd eller kunden har, så ni får använda deras IT? 
 B Så är det vanligtvis hos de stora kunderna, att de, på grund av 

säkerhetsregleringar och policies och så vidare så är det deras utrustning man 

jobbar med. Man får gästkonton eller vanliga konton hos dem när man är där 

och jobbar. Och då kan ju till exempel en handenhet till exempel från sigma kan 

ju då kanske underlätta att man ändå kan hålla kontakten mer med det egna 

kontoret här. Men även när man är ute hos kund är man involverad i 

nyförsäljning, det är nya offerter som ska tas fram eller man kanske är 

involverad i något internprojekt inne här på sigma till exempel samtidigt som 

man sitter hos kund. Och där kan det kanske komma till någon nytta. 
 P Jobbar du mot en styrgrupp och så när du är ute i projekt? 
 B Ja det är ju alltid en styrgrupp kopplad till projektet 
 P Men hur sköts den kommunikationen? 
 B Med styrgruppen? 
 P Ja 
 B Alltså det är… just styrgruppen är ofta rätt formellt faktiskt, för det är ofta med i 

ledet med rätt formella statusrapporter eller powerpointpresentationer där man 

beskriver på nåt sätt statusen i projektet men när det gäller pengar och 
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leveranser och prognosen framåt och så vidare, riskhantering och sådana saker. 

Så att, mail eller på möten skulle jag säga… alltså traditionella styrgruppsmöten, 

face-to-face, där man sitter och diskuterar och fattar beslut kring projektet. 
 P Tar du med den informationen… sammanställer du den själv då när du kommer 

till ett möte eller de har del av samma information och du ska bara presentera 

det? 
 B Ofta vill ju styrgruppen ha det man ska presentera några dagar innan så att de 

själva kan läsa in sig på status om det är frågor som ska dyka upp och så vidare 

så att de är förberedda. Så att alla har ju oftast samma material när man väl sitter 

på mötet och har haft det sedan tidigare. Och sedan efter mötet så är det ju ofta 

projektledaren som sammanställer protokoll som man skickar ut till styrgruppen 

för att få en kvittens att alla uppfattar det på samma sätt. Det blir ju på något sätt 

någon form av bevismaterial eller historik eller, här fattade vi de här besluten. 

Så det var att man fick mer pengar i budget till exempel eller styrgruppen 

godkände att man plockade bort en leverans i projektet och så vidare. Då är det 

viktigt att man har det dokumenterat. 
 P Hur fungerar det med rapportering i genomförandet av projekt så att säga? Hur 

fungerar kommunikationen från de som programmerar eller utvecklar uppåt i 

organisationen? 
 B Alltså, det är ju också väldigt olika på hur man jobbar. Jobbar du mer agilt, som 

med scrum, så försöker du få en bättre dialog direkt, mellan utvecklarna själva 

och den som sitter som produktägare i verksamheten, alltså den som beställer 

funktionalitet. Men är det mer klassiska projekt så är det mer det traditionella, 

att kommunikationen går ju ofta från utvecklare eller projektresurserna till 

projektledare och att det är projektledare som sen i sin tur hanterar dialogen med 

beställare eller styrgrupp eller olika intressenter eller med de som sitter ute i 

affären. Sen i vissa faser av projektet så kan det ju självklart vara så att 

utvecklare själva har en direktkontakt med slutanvändarna. Det kan ju handla 

om användargränssnitt till exempel eller få förståelse för vilka siffror eller vilka 

uppgifter det är ni verkligen vill få ut ur en databas. Det kan vara färgval och 

sådana saker, eller om man ska ha profilfärger. X har ju mycket rött, Y har ju 

mycket grönt till exempel och så vidare. Så där vill man få en direktdialog där 

också, men där är det mer arbetsrelaterat. Så fort det är mer formell 

kommunikation så är det ju också ofta att projektledarna är noden som en 

sambandscentral mellan alla involverade. 
 P Är det positivt eller negativt att det är så formellt ni möts och så? 
 B Det beros helt på vilken företagskultur du har. Vissa företag är det ibland nästan 

viktigare med den formella formalian runtomkring projektet än egentligen själva 

leveransen. Man vill ha en bra spårbarhet när det gäller vilka beslut som har 

fattats, hur beslutet har kommunicerats, man vill ha full kontroll på dokument, 

versionshantering, hela den här biten, styrgruppsprotokoll och så vidare. Och det 

är ju svårt att upprätthålla den typen av kontrollordning och reda om det är en 

platt organisation. Sen, i andra organisationer där man kanske inte är så formell, 

där är det kanske mer fokus på att man hela tiden vill se resultat. Men samtidigt 

så kanske man då tar större risk också att det blir fel i leveranserna kanske, att 

man inte har samma spårbarhet om någonting skulle gå fel eller om någonting 

skulle försvinna eller vad som helst. Så det är ju liksom hela tiden att hitta 

balansen, att hitta en projektkultur som funkar beroende på vad det är för 

uppdrag man har och beroende på vilken kund man jobbar hos. Och det är 

väldigt olika hur kulturen är på olika företag. Vissa lägger mer fokus på det 
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formalian och andra lägger mindre fokus på det kanske och. Men tar då också 

liten större risk kanske som kan dyka upp senare i projektet. 
 P Om man då ser det på hur en mobil enhet skulle kunna hjälpa sprida 

informationen så att man kanske kan skära ner på de formella mötena? Skulle 

det vara ett alternativ då? 
 B Alltså jag upplever väl att när det gäller den dag till dag kommunikationen inom 

projektet så skulle man kunna använda det. Men det beros ju också helt och 

hållet på om projektet från början sitter hyfsat samlat i samma lokaler, man 

sitter väldigt datornära så är beroendet, eller behovet mindre. Däremot om man 

kör IT-projekt som kanske mer... utrullningsprojekt där du har olika personer 

som är i olika fastigheter eller på olika orter, att man jobbar mer geografiskt 

spritt till exempel. Där fyller det kanske större funktion att alla ändar kan hålla 

sig uppdaterade på vad som händer på de olika ställena och få en överblicksbild 

om man själv ligger rätt på det när det gäller ens egna åtaganden som man har. 

För vi hade ju själva till exempel sådana utrullningsprojekt på X där man skulle 

rulla ut nya standardklienter till alla anställda. Alla skulle få ny hårdvara, nytt 

operativsystem, nya applikationer och så vidare. Och där var det ju väldigt 

mycket personer som jobbade på väldigt olika lokaler och så vidare. Och där 

skulle jag kunna tänka mig som projektledare skulle kunna fylla en funktion. 

Men samtidigt är det ju… Alltså jag ser det som att det kan ju vara ett 

komplement många gånger, men om alla projektdeltagare har en mobiltelefon 

och alla projektdeltagare har en dator eller i alla fall ett konto där de kommer åt 

sin webmail och så vidare, så täcker man väldigt mycket av sin kommunikation 

bara genom de hjälpmedlen. Sen är det möjligt att i och med att man traditionellt 

alltid har jobbat så kanske inte ser riktigt möjligheterna med att jobba på ett 

annat sätt. Att man är liksom lite låst tunnelseende. Men i de projekt som jag har 

jobbat så upplever jag nog att det täcker de mesta behoven. Sen om det är så att 

någon vill kolla sin webmail via iphonen till exempel, ja, det är inga problem 

om de vill göra det, liksom. Framför TV:n eller istället för att gå och sätta sig 

vid sin datorn till exempel eller ha sin bärbara dator i knäet liksom. Det är väl 

bara det att vi får en ökad mångfald istället där man kan välja vilken kanal man 

vill jobba igenom för att både få information, men även ge information. 
 P Mm, reser du mycket när du jobbar? 
 B Nä, inte jättemycket. Jag kan ju resa lite här i sydvästra hörnet i skåne, men 

majoriteten av våra kunder sitter ju liksom malmö, helsingborg, lund liksom, så 

det är inte jätteresor. 
 P Ok, brukar du kommunicera på nåt sätt med kontor eller kunder eller 

medarbetare? 
 B Ja, det är ju mest via vårt intranät som man själv liksom loggar på. Sen är det ju 

vår webmail som vi har, där har man ju dialoger med de som sitter på kontoret 

eller andra kunder och så vidare. Sen mobiltelefon. 
 P Vilken information är det du behöver när du reser i så fall? Vad är det liksom 

för slags information som överförs så att säga 
 B Det är egentligen mer att man blir uppdaterad. Status kring olika grejor, status 

kring olika affärer vi är involverade, status kring olika leveranser som man 

jobbar med. Antingen internt eller ute hos kunder. Sen ibland kan det ju också 

vara kanske dokument som man behöver som man vill att någon ska skicka till 

en på mailen och såna saker 
 P Kör du bil då eller åker buss eller? 
 B Det är lite olika, men vanligtvis har jag väl egen bil. 
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 P Skulle du vilja använda en mobil enhet i ditt arbete? 
 B Ja, det skulle jag väl vilja, och det… Men jag ser det nog mer som ett 

komplement till mobiltelefonen än ett komplement till min dator, om jag ska 

vara ärlig. 
 P mm. 
 B Man blir ju ändå mer flexibel alltså på det sättet. Det påminner ju om en vanlig 

mobiltelefon. Visst kan du surfa ut och läsa nyheterna på aftonbladet och så 

vidare. Du sitter ju inte direkt och jobbar med det. Om du har andra typer av 

communities som du är involverad i, om det är linked in eller facebook och så 

vidare. Har du dötid så är det ju perfekt många gånger att uppdatera sig liksom 

vad som händer eller har check liksom om det är något nytt som har trillat in, 

mail och så vidare. Och det kan du ju göra på en iphone, det finns ju bra 

applikationer kopplade till detta, till exempel. Och då är den med dig på ett 

annat sätt också. Jag vet inom grön IT till exempel, som jag jobbar med. Där 

tittar man väldigt mycket på olika applikationer i en iphone som ska hjälpa till 

att man kan styra saker på distans till exempel. Så att du kan styra din 

elförbrukning i hemmet, du kan styra din belysning och så vidare, även om du 

inte är hemma. Det kan vara mot inbrottstjuvar eller att det ska vara mysigt när 

du kommer hem, eller: ”oj då nu åker vi iväg i en vecka, men oj vilket fint väder 

det blir, då behöver jag liksom inte ha full speta på värmepumpen, kan jag sänka 

ner den”. Och det är klart, har du det tillgängligt då hela tiden, så kanske det då 

blir av att du gör det då också.  
 P Mm 
 B Och det finns ju också där applikationer som är framtagna för att ge råd till 

exempel om du vill handla ekologiskt, eller hitta var kan jag handla 

närproducerat, så kan du få fram den informationen mycket lättare och då 

kanske du också gör det. Att du direkt bara kan klicka på applikationen för att få 

fram informationen. Du slipper liksom en ledtid, att du måste hitta en dator, du 

ska kanske sätta på den om den har varit avstängd och så vidare. Så att där ser 

jag helt klart att den fyller mer funktion en nytta. Men det är ju fortfarande en 

utmaning hur det ska, just i projekt ge ett affärsvärde. Det är väl i sådana fall att 

om man vänder på det. Det är ju väldigt mycket information som skickas ut till 

folk via mailen där man förutsätter att folk läser igenom det som skickas ut till 

dem, vilket de inte alltid gör för att det är tidsbrist eller de glömmer det och så 

vidare. Om de då kan läsa samma sak i sin iphone när de sitter på bussen eller 

på tåget eller frugan kör bilen och man själv sitter passiv i bredvid liksom på 

vägen hem. Då kanske man snabbt skulle kunna ta upp det där, om det är 

webmail någonting annat. Så att..Nej det är väl mer för att få en ökad flexibilitet 

i projektet kanske, men det får samtidigt inte gå ut över kvaliteten i projektet 

och  det kan jag nog se en risk med att… man ser att folk jobbar mer och mer 

simultant, med tio bollar samtidigt, hela tiden. De får ett mail, de läser det men 

de förstår inte innebörden för de är så stressade för att de redan är på väg att 

liksom titta på börskursen samtidigt, eller liksom, ”åå, jag har fått ett mail från 

en polare”, vilket leder då successivt till att man får en sämre kvalitet i projektet 

till exempel eller man får en sämre dialog med någon som jobbar i projektet. 

Och det är väl närmare där jag ser en fara ibland liksom. För det ser man ju 

också till exempel om man har kurser eller håller föreläsningar eller något 

sådant där, att det är ju fler och fler som samtidigt sitter och rattar med sina 

sådana här handenheter hela tiden, vilket jag känner att då fokuserar de inte på 

det de är där för. Att..Men det är mer en kulturfråga och en policyfråga kanske 
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generellt inom företaget eller inom projektet, vad som är accepterat och inte 

accepterat. Det är inte själva den mobila enhetens fel att folk liksom kanske 

använder den felaktigt. 
 P Är det någon specifik uppgift du känner att det här skulle en mobil enhet passa 

perfekt för, eller så? 
 B Jag kan mer se det i en annan typ av projekt, alltså det vi var inne på till en 

början med lite alltså entreprenörer som jobbar ute i fält till exempel mycket. 

Eller om man har projekt där man jobbar väldigt spritt och så vidare men man 

ändå behöver en fungerande projektrapportering. Både när leveranser är 

avklarade eller hur mycket tid man har lagt ner en viss dag på vissa aktiviteter, 

eller om man har identifierat några nya risker eller nya show stoppers liksom för 

projektet och så vidare att man kan då kommunicera in det så snabbt som 

möjligt till projektledaren till exempel, eller projektgruppen. Och att man då 

enkelt kanske om man har en frågeställning enkelt kan skicka ut det och man vet 

att de flesta kan få den här frågan och se den i sin handenhet och enkelt, liksom 

snabbt svara tillbaka, så att man löser problemen effektivare. Men det är mer i 

projekt där man sitter väldigt spritt, för sitter man i projekt väldigt samlat, så 

löser det mesta sig ändå, i och med man sitter och fikar, man äter lunch 

tillsammans och alla sitter vid sina datorer ändå åtta timmar om dygnet liksom 

eller tio eller tolv. 
 P Hur tror du att en mobil enhet skulle hjälpa dig i ditt arbete? 
 B Ja…? 
 P Drömscenariot? 
 B Nä, men det är väl att man kan nyttja tiden effektivare, att man kan vara mer 

tillgänglig och svara snabbare, eventuellt det i och med man har den mer på sig 

hela tiden. Och när man har dödstunder, eller en kafferast eller väntar på 

någonting, så kan man liksom titta över den kanske snabbt ge ett besked. Och 

sen så tror jag väl i och för sig också när det gäller det här med att visualisera 

alltså, nyckeltal och sådana här grejor, målstyrningar, så… olika typer av 

dashboards eller cockpit eller vad man nu kallar det, att man… Ibland då som 

projektledare hela tiden kan känna sig trygg och man kan granska och titta på de 

här graferna, siffrorna och känna att man liksom är rätt på det. Man kan ju 

liksom dra sina slutsatser eller göra sina analyser oberoende egentligen av tid 

och rum. För att man har det liksom tillgängligt i någon applikation i sin 

handenhet. 
 P Som en översikt över projektet? 
 B Ja, precis. 
 P Ja…mm. 
 B Ja, men alltså helt klart alltså, jag tycker att om man kör ett större projekt så ska 

man ju alltid försöka identifiera vad är för typ av tekniklösning och 

applikationer för att kunna leverera ett så bra resultat som möjligt, och där är ju 

då mobila enheter kanske en lösning. Men där får man ju från case till case 

diskutera har alla till exempel några, eller innebär det vi i sådana fall måste köpa 

in till alla i projektet, och den merkostnaden får vi ett ökat värde utav det kontra 

att folk får logga in på sin egna dator och hitta det här via ja, vår projektsajt eller 

via mail eller via vårt intranät istället. Så att det är ju inte så per automatik att 

jag liksom tycker att det är självklart fyller ett syfte eller funktion i alla projekt, 

utan det får man ju helt enkelt ta fram till att börja vilka verktyg vi behöver för 

att kunna göra ett bra jobb. 
 P Mm, det låter som att ni har väldigt spridda, olika projekt och att det är svårt att 
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säga, liksom att här skulle det jämt kunna funka. 
 B Jag jobbar ju med rätt, vad man ska säga… jag har ju rätt senior profil, vilket 

gör att man kan halka in de flesta olika typer av projekt och som projektledare 

så har jag egentligen mest fokus på styrning och ledning av projekt egentligen. 

Jag kan tänka mig att det finns en mängd, uppsjö av olika projektledarprofiler, 

att vissa jobbar kanske med mjukvaruprojekt hela, hela tiden, 100 procent, och 

då kanske man snabbare också kan se behovet av när vi då har nytta av den här 

typen av funktion. Så att det skiljer sig nog väldigt mycket beroende på vilka 

projektledare ni pratar med, tror jag. Projektlederi som yrkesbana är väldigt 

olika beroende på var du jobbar, och vilken typ av projekt du jobbar med och 

vilken typ av företag, om du är konsult, om du är inhouse och så vidare. 
 P Vi har ju delat upp den här intervjun i olika teman och vi har identifierat fyra 

generella uppgifter; planering, styrning, rapportering och problemhantering. Är 

det någon av dessa som du känner… hur jobbar du med planeringen till 

exempel? 
 B Alltså, det är ju också olika, vissa kunder vill ju att man ska jobba i deras 

verktyg när det gäller projektplanering till exempel. Man kanske har sådana här 

MS Project Enterprise verktyg, så ska man in i det och jobba. I andra har man 

tagit fram mallar i excel som de vill att man ska använda och ibland är det helt 

fritt att du får liksom planera helt själv. Planeringen kan också variera, ibland är 

det väldigt tungt dokumentmässigt, att det är olika typer av styrdokument som 

du ska beskriva och dokumentera. Ibland är det kanske mer fokus bara på att 

man ska ha en tydlig tidsplan och en aktivitetslista och så vidare. Så att, det 

skiljer sig rätt mycket faktiskt. Det är egentligen kunden eller beställaren som 

bestämmer nivån och omfattningen ..sen har vi ju en best practice internt internt 

när vi jobbar med det om det är egna projekt vi driver eller om vi tar på oss ett 

åtagande mot kund så att säga där projektet ingår. Men vanligtvis skiljer det rätt 

mycket. En grej som jag kom på här nu, det är ju faktiskt att när det gäller 

arbetsklimatet och det sociala inom projekt så kan ju sådana här typer av mobila 

enheter fylla en funktion när det gäller mer spontan kommunikation, mer 

facebook inom projekt och så vidare. Att ha en mer levande dialog liksom, var 

ska vi luncha? Eller är det någon som har plumpat och gjort något kul eller hur 

är dagsformen idag. Men det är också lite beroende på lite hur man sitter. Men 

om man sitter kanske i samma sal, men i tre olika lokaler till exempel, kan det ju 

ändå vara ett kul sätt att ändå hålla liksom dialogen levande och att många 

gånger är det bättre att kommunicera mera, än att inte kommunicera alls inom 

projektet. Även om det börjar som, ja, lite mer kaffesnack så är det ofta det ändå 

trillar in till liksom någon jobbfråga efter ett tag. Har du den senaste versionen 

av detta? Eller har du jobbat med detta tidigare, och så vidare. Ju mer man kan 

främja kommunikation mellan projektmedlemmarna i ett projekt, desto bättre. 

Och där kanske en sådan här kan vara som en katalysator, om alla använder det 

och jobbar med det. 
 A Som kunskapsspridning liksom, helt enkelt? 
 B Ja, lite kunskapsspridning, men mer egentligen på den sociala arenan. Att alla 

känner sig delaktiga. Att man tycker det är kul projekt att jobba i och att alla tar 

ansvar för att man ska ha roligt samtidigt som man kör projektet. 

Omvärldsbevakning om någon märker att ”oj nu är kunden sur”, liksom. Fråga 

ut projektgruppen, någon som vet vad det här beror på? Eller är det någon som 

har plumpat nåt, eller har vi gjort någon leverans som är felaktig och… så vet 

alla om det. Och där är ju smileys och eller olika symboler väldigt effektiva 
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många gånger. Så där kan jag nog känna att det kan fylla en funktion. Men det 

krävs ju också att alla är liksom, bekväma att jobba med det, och det är ju lite en 

generationsfråga också. 
 P Mm. Sen hade vi den sista då. Problemhantering också. Hur jobbar du med 

problemhantering, om det nu uppstår… Hur förmedlas kommunikationen till de 

olika aktörerna inom ett projekt? 
 B Alltså, traditionellt i de projekt jag har jobbat med så är det väldigt mycket som 

hanteras via mail. Faktiskt. För då har man också… alltså då finns det 

dokumenterat liksom. Att alla kan se det, alla kan följa dialoger som sker, och så 

vidare. Sen är ju på ett sätt mail väldigt enkelriktat för att… om man jämför med 

diskussionsverktyg där man har flervägskommunikation…eller blogg eller något 

sådant, kan ju alla mer aktivt kommunicera, alla ser vad alla har svarat och så 

vidare, direkt i realtid. Återigen, om alla har liksom såna iphones, så skulle det 

inte vara nåt problem att skicka ut eller att folk kan få det tillgängligt där, lika 

väl som via datorn liksom. Det är ofta inte liksom varken eller, utan mer både 

och, egentligen. Det är mer att var och en får välja själv vilken kanal de vill 

liksom nå den här informationen och hur de själva vill liksom vara med i chatten 

eller kommunicera. Men ofta är det mail. Men sen, samtidigt, som projektledare 

så är det många gånger man får ett problem som man förstorar upp många 

gånger via mail och min uppfattning är att väldigt många tror att mail är, så att 

säga, det effektivaste som finns, men det är så mycket tolkningar många gånger 

när man läser mail och man tolkar det som är skrivet på olika sätt och när man 

skriver ett mail så kanske man underförstått tror att den som läser det vet mer än 

den egentligen vet, och så misstolkar de och så vidare. Ibland när man har 

problem med projekt, så är det bättre att man samlar projektgruppen och 

diskuterar igenom det eller ringer till vissa specifika personer och verkligen 

liksom förklarar och ger en rikare kommunikation till vad är problemet och hur 

ska vi lösa det och så vidare. Men är det så att det är någonting som alla i 

projektgruppen ska liksom få reda på att det här är viktigt liksom, så vanligtvis 

är det ju mail. Och är det så då att de inte sitter vid en dator, men får det via sin 

iphone istället och direkt kan få upp det där liksom, så är det klart att man får en 

ökad hastighet i kommunikationen. Men jag har inte upplevt det som något 

problem som har gjort att jag tidigare i projektet har gått in och sagt att nu måste 

alla ha en iphone för vi måste stå på tårna hela tiden. 
 

Transkribering 3: Informant C 

 

 

 

P Du kan ju börja med att berätta vad du jobbar med som projektledare  

 C Ja, bara så att ni vet det så sa jag till björn att jag gärna ställer upp men att jag 

inte har varit projektledare så länge. 

 P Ok 

 C Alltså jag är ju väldigt junior projektledare. 

 P Men det gör inget. Bra att vi får din, vi har ju haft en senior och en väldigt 

tekniskt lagd projektledare, så det gör absolut ingenting.  

 C Ja, absolut jag sitter i ett projekt där vi gör åt en kund så utvecklar vi ett 

webbaserat system. kunden har haft ett system innan, desktop, gammalt som de 

ville ha att det skulle va fungera likadant fast bättre och lite nyheter och så ville 
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de ha det på webben. Så det är det vi gör i vårt projekt nu 

 P Mm. 

 C Och kunden har i sig ingen IT avdelning alls så de har inte styrt vårt arbete alls 

mycket, utan vi har haft ganska fria händer på hur vi vill lägga upp projektet och 

sådär. Så självklart har vi haft en dialog med dem och checkat av att det vi gör, 

att de håller med om det och så. Men vi har helt fått använda egen 

projektmetodik och utvecklingsmetodik så som vi vill gör här. Och min eh.... ni 

får ju säga till om det blir lite osammanhängande här. 

 P Nej det är ingen fara, bara prata på  

 C Jag kan ta lite om min roll först, när jag började i projektet så var jag  inte 

projektledare utan då hade jag ansvar för krav, vilka krav en kund hade, jag 

hade också ansvar för att utveckla testprocessen och de testfall de som vi kör, så 

hjälpte jag även till mycket med dem här mjuka projektlednings delarna 

tillsammans med projektledaren, jag hjälpte han mycket med det som skulle 

göras och det var ju mycket förbättring av de processer som vi hade eftersom vi 

körde projektet internt så fick vi som jag sa använda det vi ville alltså jobba på 

det sättet som vi själva ville och det visade sig att vi inte hade så jätte mycket 

processer färdiga, processer för hur man hanterar dokument, hur man hanterar 

krav, hur man hanterar test och allt det där. Så vi kunde själva utveckla så att de 

passade in till just det här projektet. 

 P Mm. 

 C Då har vi ju såklart inte uppfunnit hjulet på nytt utan vi har ju frågat runt vår 

kollegor hur dem har jobbat förr och så har vi tagit det och anpassat det lite så, 

men det  hjälpte jag till också mycket med. Sen gick ju projektledaren på 

pappaledighet så tog jag över den rollen och blev ännu mer, fick jag ännu mer 

av de uppgifterna att eh.., att sköta om det med att rapportera tid eller se till att 

de timmarna läses in och så där. 

 P Mm. 

 C Eh.. och det jag gör nu mer konkret i projektet som projektledare är ju att jag 

har... jag styr upp det, dels det övergripande jobbet  och det dagliga så att jag har 

koll på vad som, hur vi ligger till, vad som ska göras eh... jag sköter fortfarande 

mycket med test, skriva testfall och eh.. sköter om testprocessen jag eh jag 

rapporterar jag är med på sådana här vi har sådana här avstämningsmöten med 

den interna styrgruppen här på företaget så jag rapporterar som sagt uppåt.    

 P Mm.  

 C Jag har kontakt med kunden när det är något speciellt eh.. man ska boka möten 

med dem eller kolla av om det är något som inte stämmer och så där. Vi har, jag 

ansvara för, vi har ett veckomöte internet inom projektgruppen där vi, där vi 

pratar om allt, vi brukar köra lite projektstatus hur vi ligger till om det är några 

showstoppers eller så. Eh.. och ja så hjälper jag till mycket med sådan här 

interna pretests, jag sitter och testar systemet rent…fysiskt också innan vi ska 

köra dem viktiga systemtesterna också så att man hittar mycket buggar och så. 

eh.. och ja så jag är ju jag jobbar ju inte alls med de tekniska bitarna ingen 

programmering och sånt där. Men jag sitter ju ändå med gruppen tillsammans 

med dem så jag är ju oftast med i det snacket hela tiden och jag kan väl inte 

komma med så mycket råd men om det är något problem så kan mera. 

 P Mm. Vi eh.. rör du dig mycket när du jobbar vi, var jobbar du liksom när du 

jobbar med de här olika såhär planering, styrning och dem här. 

 C Eh.. Ja, jag har ju min, jag har ju min egen plats liksom, eh.. skrivbord. Vi har, 

vi hela, vi i projektet, just nu är vi 5, 5 stycken, vi har satt oss i ett hörn där vi 
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har ett skrivbord var, som vi har samma skrivbord och det mesta är ju där vi 

jobbar men sen har vi ju möten och veckomöten har vi ju i en stor 

konferenslokal. De här avstämningsmötena jag har brukar vara här eller i något 

mindre rum och sen om vi har, om det är något speciellt som vi måste diskutera 

inom gruppen som ja om man har något problem och sen vill man inte störa de 

andra som jobbar runt omkring så går vi också in i ett konferensrum så det är ju 

mest det. 

 P Men det är oftast här i huset då? 

 C Det är det, ja.  

 P Ja, ok. 

 A Men jag vet inte om vi uppfattade det men, projektet det var internprojekt eller 

var det. 

 C Ja just det  ja, det är ett interntprojekt fast en extern kund   

 P Ja ok, ja, ja 

 C Så att det  

 P Ja med det är inhouse IT liksom 

 C Precis, vi sitter bara inhouse och eh.. det är inte så jätte vanligt idag och ofta 

eller inte för oss här på "företaget" och ofta är man ju borta hos kunden när man 

gör ett  projekt. Men vi har ju fått ett helhetsåtagande här utan det är ju inte så 

att vi gör en viss del utan vi går ju verkligen allt så har vi också fått sitta här 

då… 

 P Mm, mm emm j, hur jobba du med problemhantering, om det uppstår probelm i 

arbetet? 

 C Eh... ja det beror ju lite på situationen vad det är för typ av problem som det 

uppstår eh.. om det är allmänna problem att vi hittar tillexempel eh.. mycket 

buggar och sånt där som måste fixas rent tekniskt, som programmering då har vi 

en, vi har en ju en portal , sharepoint. Känner ni till kanske? 

 P, A Ja 

 C Då har vi en projektsite där har vi en lista där vi rapporterar in allt sånt där 

löpande så att programmerarna kan se vad som är gjort och inte är gjort och då 

kan man ta en puck då och fixa den, sen bockar man av det så. Den typen av 

problem använder jag sharepoint till vår projektsite. sen om det uppstår problem 

med kommunikation inom gruppen så där om det är nått man, man tycker att 

man har varit otydlig eller ja att det inte liksom, att det man, att man har trott att 

man har pratat med saker och ändå märker man att folk inte har fatta vad man 

har sagt och så får man lösa det på olika sätt. Gäller det nån, vill man prata 

enskilt med nån då tar man ju det i ett enskilt rum eh... men om det kan vara nått 

som berör gruppen ändå då kan man ta det tillexempel på  ett veckomöte och 

diskutera det man tycker är problematiskt om man vill att andra ska ge sina 

åsikter eller om det kan finnas input från alla håll så är det ett bra forum så. 

Mindre problem kan man också lösa via mailen om det är något vi har problem 

med någon server någonstans som står då kan man maila supporten eller att 

man, det är nått man vill diskutera med sin chef uppåt då kan man ta det också 

via mail. Men det är ju som sagt väldigt, det är ju på många sätt man löser 

sådana problem. Jag tycker mycket om det personliga mötet och våra chefer 

sitter inte så långt bort så att det är bara att knacka på liksom, och kan vi prata i 

fem minuter.  

 P Mm. Hur eh.. om du ska kommunicera uppåt är det alltid på såna här 

veckomöten och så till en styrgrupp tillexempel.   

 C Eh... jag, nej på dem veckomöten vi har dem kör i utanför och det är internt med 
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projektet. Fast man kan ju kalla de här avstämningsmötena är ju också veckovis 

men då är ju inte hela gruppen, utan då är det jag och min chef eller en som, 

chef över det här projektet kan man säga  

 P Ja. 

 C Eh.. ja och då.... jag vad var fråga föresten? 

 P Hur sker kommunikationen. 

 C Ja, just det precis då är det med henne är det ju mycket mail eller att vi träffas på 

de här mötena veckovis och ibland kommer hon förbi om hon vill någonting 

eller ibland går jag in till henne så om det är något som man vill ta som går fort. 

Men är det nått som man, om det är nån fråga som man vill ha svar på eller man 

vill bara liksom meddela henne nått som inte är akut så då räcker det oftast med 

ett mail. 

 P Mm. 

 C Och vill man ha ett svar fort och man inte vet vart hon är och man inte får svar 

på mailen då är det klart jag ringer till henne också. 

 P Mm. eh.. och sen jag vet inte om vi tog upp det, all rapportering på hur projektet 

fortlöper det sker via sharepoint då eller. 

 C Nej, alltså eh... nej utan eh... men där kan man ju få en viss bild av hur projektet 

går absolut. Men det är inte lätt att få den här, en snabb blick utan det är liksom 

eh.. den här övergripande blicken och hur man ligger till i projektet det har jag 

ju mycket i mitt huvud och det rapporterar jag veckovis till, uppåt då till min 

chef, till den projektchefen. 

 P Ok. 

 C Eh... och eh... och eh.. jag det är ett muntligt och sen får hon ett papper med 

olika procentsatser ungefär på hur man ligger till med olika uppgifter så att säga. 

Nu har vi gjort 50% av detta eller 85% eller sådär.  

 P Mm. Reser du mycket i ditt arbetet?  

 C Nej, det har jag inte gjort alls, inte just i det här uppdraget här  

 P Nej. 

 C Har jag inte behövt gör det i och med att vi sitter inhouse och sen när vi har 

kund, när vi måste träffa kunden då kommer dem hit istället vi behöver aldrig 

åka till dem så jag har inte haft så mycket reser.  

 P Nej, ok. Skulle du vilja använda en mobil enhet i ditt arbete med 

projektledning? 

 C Eh... nja det beror på alltså om man, så här på rak arm vet jag inte, kan jag inte 

säga ja för jag vet inte vad man skulle få för nytta av den att på vilket sätt den 

skulle kunna hjälpa mig. Men om jag har, om jag fick något konkretet exempel 

på att det här mobila enheten skulle du kunna göra det här och det här och det 

här på.  

 P Ja. 

 C Och om nått som föll mig i smaken där då absolut men eh... just nu funkar ju 

mobilen bra liksom  

 P Mm. 

 C Och sen har jag ju en bärbar dator så att när jag är hemma eller sådär och 

behöver kolla mailen och så gör jag ju inte det på telefonen men då öppnar jag 

upp min dator så istället.   

 P Mm... och om akuta problem skulle hända då, då ringer de oftast då eller? 

 C Eh... ja är det jätte akut så brukar man, ja då ringer man heller om man är på 

bygget kan man ju ta det så men annars så, det är mest kan man också skicka via 
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mailen också  

 P, A Mm. ehm... men vad skulle drömsceneriet vara tror du om man skulle använda, 

vad skulle då va det bästa som skulle kunna, mobila enheter skulle kunna tillföra 

dig?   

 A Vi kanske ska definiera mobila enheter?  

 P Ja, typ en android telefon. 

 C Ja, just det. 

 P Eller en iPhone eller iPad tillexempel. Någon slags applikation på den. 

 C Ja eh... jag vet inte om det finns kanske men eh... det skulle kanske vart skönt att 

ha en, om man kanske kom åt sin sharepoint site med ett sjyst mobilt gränssnitt, 

alltså utan att behöva zooma in så här liksom, utan att det var anpassat för en sån 

enhet. Så det kanske, det vore ju. 

 P Mm. I vilka sammanhang skulle du använda den i så fall? 

 C Ja men kanske dem fallen som man kanske inte är här men utan man har, man 

är,  man har av någon anledning jobbat en kortare dag fast man finns tillgänglig 

så och sen vill man kolla något snabbt på projektsiten fast utan att behöva ta 

fram sin laptop liksom . 

 P Mm, mm... 

 C Eh... det vore, kanske skulle nog underlätta en del ibland kanske.  

 P Mm... 

 C Eh.. ja som sagt jag har ju inte det här behovet att vara så där jätte mobil. 

 P Nej 

 C Eftersom jag sitter här så men eh.. ja just kan jag tänka mig, om det var ett 

arbete där jag reste mycket, hade mycket restid så skulle jag nog ha en bättre 

telefon där jag kunde kolla mailen och så på ett bättre sätt i telefonen då och om 

man ändå kan kolla det då vore det ju sjyst att kunna kolla även annat också så 

att säga i den. 

 P Mm... 

 C Men det är ju främst projektetsiten som går bra att komma åt mobilt va. 

 P Mm... övergripande blick över eller? 

 C Ja de här listorna där vi tillexempel rapporterar om de här smågrejorna, 

småbuggarna och allt det där. För att komma åt den listan kanske och göra andra 

typer av listor. Vi har ju alla våra, de här testfallen vi gör och allt sånt där, allt 

rapporteras via projektsiten.  

 P Mm... 

 C Så att den är ju ganska central när det gäller eh.. information om och för 

projektet. 

 P Mm... Har du nått.... 

 A Ehh.... ja rapporteringen tillexempel, när du rapporterar till din chef. 

 C Mm... 

 A Så där kanske man skulle kunna använda sig av en mobil enhet just bara för att 

uppdatera sig. Nu sitter ni ju här. 

 C Ja, just det. 

 A Men säg att man skulle var ute på, hos kunden liksom för att rapportera in till. 

 C Mm.. eh... ja alltså nu rapporterar vi mycket med hjälp av vanliga word 

dokument och så där man fyller i någon tabell, men hade man nått eh... system 

som var anpassat för mobila enheter där man alltså ett rapporterings verktyg av 

något slag då vore det ju ännu enklare det tror jag absolut. Eh...  om man kunde 

för definiera visa grejor som man rapporterar och sen på ett enkelt sätt bara fylla 
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i en progress på den. Så det tror jag absolut det, vore enkelt, smidigt.  

 P Mm... Vi pratade ju med en annan intervjuperson. 

 C Ja 

 P Han jobbar ju väldigt tekniskt och han är ju med i tekniska projekt med buggar 

och allt möjligt. Han pratade väldigt mycket om just det här överskikten över 

projektet kanske.  

 C Mm. 

 P Och liksom att man ser alla aktiviteter och hur de fortlöper och så.  

 C Ja. 

 P Vad tror du om något sådant? 

 C Ja, precis vi har ju ett övergripande, vi har ju ett verktyg också som, MS projekt, 

där vi.   

 P Mm. 

 C Där vi fyller i övergripande aktiviteter vi gör och där vi rapporterar in, eller inte 

vi men jag gör det hur mycket timmar vi har lagt på olika saker och där kan man 

se lite progress och eller i en tidslinje som ser hur man ligger till. Eh... ja det är 

ju klart att man i vissa situationer, kanske som han som, han åker ju, han är ju 

mycket liksom på olika ställen att det går ju bra att ha det då. Men just i mitt fall 

när jag sitter allra mest på min plats här eller tar med min dator hem då just den, 

nej det har, jag känner inget behov där direkt men nej.  

 P Mm... Vi har ju gått igenom, vi utformar ju denna intervju efter så här planering, 

styrning, rapportering och problemhantering. 

 C Mm. 

 P Och det är just vi har tänkt att ställa frågor om just de här. 

 C Ja just det. 

 P Så är det nått mer du vill tillägga kring hur du jobbar med dem och kanske var, 

hur kommunikationen kan främjas. Jag vet att du bara jobbar inhouse nu. 

 C Ja, eh... 

 A Det var ditt först projekt som. 

 C Som projektledare precis.  

 C Eh.... ja jag tänkte lite gran på det där planering som du sa att det eh... det här 

projektet är ju också lite speciellt för det kan ju, ibland kan det ju var så att det 

kommer och går projektmedlemmar ganska snabbt alltså att rotationen kan vara 

ganska stor om de behövs på annat, mer på ett annat projekt nån annanstans. 

Eh... och den rotationen bestäms ju i sin tur inte av mig, det är inte jag som kan 

säga att den här personen måste jag ha eller den här kan vi. Utan det är ju våra 

chefer, konsultcheferna som bestämmer det. Eh... och kommunikationen där är 

inte alltid varit jätte bra utan det kanske dem har bestämt nått. Sen vet man inte 

om det att den och den personen är på väg in eller ut och sen sitter men och 

planerar sin egen tid framöver. 

 P Mm. 

 C Eller du, projektets tid, hur långtid det ska ta, att amen vi tar ner  den här 

utvecklingen av av dem funktionerna sak ta si och så många dagar eller veckor. 

Sen kan vi börja med ett test kanske när vi kommit dit. OCh sen kommer dem 

nån dag senare amen nu ska personen jobba här istället, jaha okej. då måste jag 

ju tänka om och säga, jag har ju kanske redan sagt till vissa att amen vi planerar 

att vi ska börja testa då måste jag ju på nytt planera om och meddela att, nej 

testet blir inte färdigt om si och så många veckor. eh... så då om det fanns något 

smidigt verktyg där man lätt kunde se liksom hur konsultcheferna tillexempel 
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har planerat tider och konsulter. Och jag som projektledar hade tillgång till det 

på ett enkelt sätt alltså en liksom så att säga en upp to date lista som en live lista 

kan man säga, så här är läget just nu. 

 P Vem som jobbar vart i ett projekt och när 

 C Ja precis, och hur de är tänkt att de personerna ska jobba någon vecka fram över. 

Det skulle kanske, det skulle underlätta lite gran i så fall. Det är ju ingen sån där 

avgörande sak som liksom, men det skulle absolut underlätta planeringsstadiet. 

just när man planerar med tiden och kunden undrar när kan vi köra nästa test 

och lite sånt där, då skulle man kunna haft lite mer exakta. 

 P Är det, menar du generellt då eller just mobilt, eller det spelar ingen roll?  

 C Eh... nej det är ju, nej det är generellt då men om det fanns mobilt då också då 

som sagt. Det är ju klart att det skulle underlätta att ha något övergripande 

liksom, verktyg mobilt för just rapportering eller nått stöd för planering det tror 

jag. Det vore inte fel att ha.   

 P Mm. 

 C Jag vet inte om, jag tänkte på det kanske är nått ni ville att jag utvecklar ännu 

mer av det jag har sagt om det andra, styrning och...  

 P Eh... jag vet inte riktigt eh...  

 A Jag tror att vi har fått med det mesta, mesta tror jag det har vi det har vi absolut. 

 P Vi vet inte riktigt vad det är vi sak fråga när det är inhouse. Vi var ju inte riktigt 

beredda på det. 

 C Nej, okej, okej. 

 A Men det är bra att vi får med det också, verkligen bra.  

 C Ja. 

 P Ehm...  

 C Nej för jag tror att inhouse projekt är, alltså vi sitter ju mycket med, vi har ju 

mycket uppdrag inhouse här. Men just att vi har ett helhets projekt här det är ju 

inte jätte vanligt hos oss i alla fall. Men jag tror ju säker att det förekommer hos 

andra kunder eller företag jag vet inte, Logica eller Cybercom. Dem kanske 

sitter mer med sådana stora. 

 P Vad menar du med helhets projekt? 

 C Alltså att vi, helhetsuppdrag att vi får allting det är ju, oftast så kan det vara att, 

det kan vara ett motsvarande projekt fast vi säger att en kund vill ha ett nytt 

system.  

 P Mm. 

 C Eh... men kunden ska göra det hos sig och dem har utvecklare och dem har 

testare men dem behöver en projektledare. 

 P Okej. 

 C Så då hjälper man till med den biten. 

 P Mm. 

 C Eller tvärt om dem har en projektledare men de har inga utvecklare, då hjälper 

vi till med utvecklingen så att vi styrs av deras projektledare. 

 P Mm. 

 C Men nu har vi ju fått liksom, har vi verkligen allting här.  

 P OK. 

 C Det ända som kunden gör är att dem eh.. vi har ju en dialog såklart men dem har 

ju kommit fram med sina krav och sina önskemål. Med jämna mellan rum så har 

dem ju sina acceptanstest där de testar av systemet allt efter som för att se att det 

uppfyller kraven de har ställt.  
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 P Ok. 

 C Men allt annat har vi och det är vi som bestämt på vilket sätt vi vill projektleda 

och på vilket sätt vi gör testerna, på vilket sätt vi utvecklar. 

 P Mm... projektmetodik och alltting  

 C Allting precis. 

 P Ja, ja, men jag tror faktiskt att i har fått allting. Om du inte vill säga nånting så 

här på rak arm. 

 C Ja, nej jag tror jag fick med det mesta. 

 P Ja, det var ju gött. 
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Transkribering 4: Informant D 

 

 P Berätta lite om ditt arbete som projektledare 

  Som projektledare så ansvarar jag för både lokala och internationella team som 

utför projekt antingen på heltid eller deltidsbasis för våra kunder inom 

mjukvarutestindustrin. 

 P Så det är inom mjukvarutestning du arbetar då? 

 D Ja, och till viss del hårdvarutestning också, men allra mest mjukvara. 

 P Var jobbar du oftast? Har du ett lokalt kontor, eller brukar du befinna dig på olika 

platser? 

 D Jag har ett lokalt kontor där jag allt som oftast jobbar och ibland på konsultbasis 

hos kund också. Men oftast på ett lokalt kontor.  

 P Vad har du för generella uppgifter i ditt arbete då? 

   

 D Att… det är jobbigt att snacka om det här på svenska det… kontrollera att buggar 

håller en jämn kvalitet, kontrollera mina medarbetares tider, vilka som jobbar, hur 

mycket de jobbar, att de får… att all testning är on-schedule, alltså följer schemat, 

att inget hamnar efter. Att lösningen av andra problem är redan utförda och… 

också sköta utbetalningar till våra testare av löner om de är deltidsarbetare. 

 P Ok? Har ni något IT-stöd till det här också? 

 D Ja, vi har ju vår IT-avdelning som står för stöd. 

 P Mm, men ni använder liksom mjukvaror och sånt för att genomföra de här 

uppgifterna liksom? 

 D Ja, vi använder ju SAP som… för att som de, mina testare loggar timmar under 

och liknande. Och vissa remote mobile solutions för att man ska kunna testa olika 

mobila enheter på distans, och så vidare. Så… och sen är ju vanliga officepaketet 

som vi använder allra mest givetvis med… fylla i spreadsheets och så vidare. 

 P Är du med och planerar och så när du jobbar, när ni planerar ett projekt till 

exempel? 

 D Ja, vi brukar planera tillsammans med kund baserat på vad man vill ha helt enkelt, 

vad som är realistiska tider för att ordna… kostnader, om det krävs shipping of 

devices, vad heter det, skeppande av telefoner och liknande till olika länder och 

så vidare. Så är jag med och planerar både scheman och hur vi utför testerna. 

 P Sker detta på distans då, eller är ni på plats hos en kund? 

 D Nä, både och. Både och. Oftast har vi ju större om vi ska påbörja ett projekt, eller 

om vi har nya projekt och så vidare, så är det ju oftast hos kund eller om de 

kommer till oss. Men annars som det är på en day-to-day basis när vi till exempel 

får ett nytt land vi ska testa i, hos en kund där vi har fortgående testning, då är det 

ju på distans, såklart. 

 P Jobbar ni mot en styrgrupp då också eller? I samband med projekt, generellt. 

 D Jag förstår inte frågan över huvudtaget, jag förstår inte vad en styrgrupp är alltså. 

Jag får be om ursäkt, jag har bara gymnasiekompetens så… 

 P Aa, okej, men rapporterar du uppåt någon gång? 

 D Ja, givetvis, jag har ju min manager som överser, som är min global project 

manager. 

 P Hur förmedlar kommunikation till honom, vad gäller hur projekten fortlöper och 

så vidare? 

 D Det är via, ja, givetvis både progresstrackers via excel och så vidare, det är den 
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allra mesta kommunikationen  som går via skickandet av excelark via mail då, 

givetvis. Och så går jag lokala möten då. Framför allt via mail. 

 P Och hur sker rapporteringen från dina projektmedarbetare till dig då, om hur 

projektet fortlöper? 

 D Via mail, nästan uteslutande. 

 P Okej? 

 D Eventuellt om vi har… det är ju baserat på projekt så i olika mjukvaror som vi 

använder för att loggar bugg och så vidare. Och sen så är det ju ofta upp till kund 

hur de vill ha sina buggar loggade. Det är test cases också, om ni känner till det. 

Det är alltså tester som man utför med olika trackers beroende på kund då också. 

Vissa använder ju bara excelark som de rapporterar både buggar och test cases i. 

Så hanterar man excelark internt. Andra har ju mer avancerade 

buggtrackingsystem som quality center, mercury quality center till exempel, eller 

microsoft product studio och så vidare. Så de använder ju det plus mail. 

 P Okej, sitter de på samma ställe som dig då eller kan de vara utspridda? 

 D Oftast har vi internationella team som jobbar i sitt hemland då… Men vi har 

också lokala testare som jag har idag lagt i olika team size beroende på vad för 

projekt vi har var, men generellt sett så sitter de inte lokalt med mig, utan på sina 

egna kontor eller sina egna hem eller hur de testar… 

 P Ok, om det uppstår problem eller förändringar i projektet, hur hanterar ni det i så 

fall? 

 D Det är ju via interna möten med kund helt enkelt. Vi jobbar ju… Mitt jobb är ju 

att se till att det inte sker problem i princip. Det är ju mest till största del tracking, 

progresstracking… Så… sen är det ju bara försöka hjälpa testarna komma runt 

det… via någon sorts helpdeskverksamhet kan man säga, på distans. Och sen 

kommunicera med kund, hur vi kan lösa det här, vad för fördröjning det kommer 

att orsaka och så vidare. 

 P Okej. Men den mesta kommunikationen sker med mail och excelark? 

 D Ja och telefonsamtal. Men mest är ju mail, för excelark skickas ju via mail också 

så… det är ju via mail nästan all kommunikation sker. Dagliga samtal också, 

såklart med alla kunder och… men inte så mycket med testarna. 99 procent av all 

kommunikation är ju via mail. 

 P Tror du att en mobil enhet skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete? 

 D Jag använder ju mobila enheter i mitt arbete, så det kan ju vara smidigt. Men när 

man jobbar i en kontorsmiljö, så är det ju smidigare att använda outlook på en 

dator än en mobil enhet, just på grund av tangentbord och så vidare. Det kan ju 

vara bra, beroende på omständigheterna lite grann. Du kan ju ha säkra lab, där du 

inte kan transportera riktiga datorer och hålla på. Om du ska flytta runt mycket så 

kan du inte… alltså det är ju smidigt att ha… och det använder vi ju inte på daglig 

basis kanske, men relativt ofta ändå. Så det hjälper ibland, men generellt sett är 

det ju smidigare med en riktig dator. Och lab på den då. 

 P OK, men det är det du använder din mobila enhet till i så fall? 

 D Jo, det är ju det man använder mest. Min personliga mobila enhet så klart … sen 

är det ju de vi testar på. De använder vi till allt som de är gjorda för, men 

generellt sett så är det när man flyttar runt eller när man har… vi har ju säkrade 

lab för olika enheter som skickas från våra kunder för att testas av oss. Och då 

kanske inte jag kan flytta in min dator dit hur som helst. Däremot kan jag använda 

mobil enhet som jag kan ha lite lättare… 

 P Reser du mycket när du jobbar?  

 D Nej, inte så mycket… det händer väl några… lite då och då.  Jag har väl rest en 
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fem gånger i år tror jag eller nåt sånt så… 

 P Vad är det för resor i så fall? 

 D Framför allt så kallade QBR, quarterly business reports. Möten och sånt, och sen 

om det är ett stort nytt projekt, eller en stor ändring på ett projekt, eller en större 

mängd nya locals som ska testas. Då är man ju, planeringsmöten inför det och 

så… 

 P Behöver du någon speciell information när du reser då? 

 D Ja, jag arbetar ju oftast på resande fot, att när jag fortfarande reser behöver jag 

hålla mig uppdaterad om hur det går med projektet så… det är inte så att allt står 

still bara för att jag är borta, utan då försöker jag mig hålla så uppdaterad så man 

nu kan… på resande fot. 

 P Okej, så det är statusuppdateringar och så? 

 D Precis, och sen även management, med hjälp av problem som uppstår hemma, 

eller kontoret… 

 P Vart tror du att du hade mest haft nytta, av en mobil enhet i ditt arbete? 

 D Ja, det är väl så som jag har det nu på resande fot kan det ju var smidigt fast det 

händer ju inte så ofta för mig eller när det händer så har jag ju en också, men 

framför allt är det inom kontoret när jag har tillgång till säkrare labb och så vidare 

så kan jag ha den lättare än att flytta min egen dator, när jag måste flytta runt 

mycket eller när jag har enheter på flera olika platser på kontoret och måste jobba 

inifrån det labbet tillexempel så.  

 P Mm men det är framför allt samtal som du använder den till då när du är på 

resande fot eller det är mail. 

 D NEJ! Det är mail, samtal använder jag väldigt sällan, utan det är att kolla mailen 

och skicka mail.  

 P Jaha ok. Ja Anders har du något att tillägga. 

 A Eh… Ja du, inte som jag kan se här nu vi har fått med det mesta. 

 P Ja, har du något att säga rent spontant som skulle kunna var av interesse för oss? 

 D Jag vet inte vad ni jobbar med så det blir svårt haha. Jag har förstått att det är nått 

med mobila enheter alltså. 

 A Vi håller på att kolla hur mobila enheter skulle kunna hjälpa projektledare i deras 

arbete.  

 D Men det är ju fantastiskt alltså överhuvudtaget, om du har större kontor som du 

måste röra dig runt på väldigt mycket, så om du måste jobba en dag på, i ett labb 

och så vidare är det rätt smidigt att ha. Antingen om du jobbar via mobiltelefon 

eller om du har en laptop eller iPod eller vad du nu har. Sen om du reser mycket 

är det ju helt fantastiskt för du, oftast är det ju på arbetstid som du reser och då 

förväntas du hålla dig uppdaterad någorlunda. Även utanför möten och sånt om 

du har follow up på ett möte tillexempel, om du har ett möte som börjar på 

förmiddagen och sen har du lunchpaus och så fortsätter det på eftermiddagen så 

är det ofta du måste kolla upp olika fakta däremellan. 

 P Mm. 

 D Så det är ju väldigt smidigt att ha, så det hjälper väldigt mycket att kunna kolla 

upp sånt på en gång utan att försöka hitta en data terminal eller koppla upp sig 

någonstans utan kan bara ta fram sin telefon och kolla upp. 

 P Mm. 

 A När du kommer ut till kunder och så där använder ni deras eh… IT struktur eller, 

hur fungerar det, hur ansluter du dig? 

 D Det beror ju på, om det typ är ett endags möte och så här och oftast om du 
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kommer fram till större kunder ,utan att nämna några namn för det skulle vara 

sekretes brott, men om du kommer till större kunder så har dem ju gästkonton på 

sitt nätverk eh… tillgängliga som just för sådana här möten så att du kan kolla din 

mail relativt säkert och då använder ju alla en VPN-tunnel tillexempel och så är 

det ju rätt smidigt om du har din laptop med dig. Men hos mindre kunder och när 

du inte riktigt har tid att slänga fram sånt här när du oftast sitter i möten  och sen 

kanske du har nått du måste kolla upp emellan då är det ju via en mobiltelefon 

eh… den fantastiska iPhonen som är världens bästa mobil haha kan man ju kolla 

på, nej HTC desire är faktiskt bätter. 

 A Ja. 

 D Det är smidigt att ha, det är ju framförallt det är ju statusuppdatering man vill ha 

på arbetet som utförs hemma men när man är på just möten, kortare möten då är 

det ju ovärderligt att kunna kolla upp saker mellan när man vet var stamtalet lutar 

så att säga, kan man ju alltid kolla upp lite fakta kring det. Det är ju jäkligt 

smidigt att ha.  

 p Mm. Ser du det som ett allmänt behov att, att liksom ha en mobil enhet i ditt 

arbete eller är det som ett komplement till redan existerande bärbara datorer etc.  

 D Ehhhh…. Alltså för att delvis på grund av att de laptop som vi har är så jävla 

skitiga så att jag inte tycker om att använda dem, så tycker jag att det blir ett 

behov att ha till viss del och det är så smidigt när man går runt på ett kontor att ha 

en mobil enhet som man kolla det där med uppdateras mailen hela tiden.   

 P Mm. 

 D Så det blir ju, man har gjort det till ett behov alltså man känner sig ju lost om man 

har glömt telefonen hemma eller har telefonen någonstans. Men, ja det är väl 

egentligen ett komplement som man har gjort till ett behov. 

 P Så om du hade haft en bra väl fungerande bärbardator så hade det räckt? 

 D Nej inte helt alltså men på en dag, day to day basis hade det väl räckt men på, det 

finns tillfällen då det verkligen är värt att ha en telefon.  

 P Lite situationsbaserat liksom? 

 D Ja, precis. 

 P Okej, ja  

 A Om, om, hur skulle du vilja använda en mobil enhet om du fick komma med 

några förslag på hur du skulle kunna tänka dig använda dig av en mobil enhet 

utöver det du gör idag, vad skulle det var då liksom? 

 D Jag kan inte tänka mig det överhuvudtaget, för det jag har idag, förutom ett vettigt 

tangentbord så gör man ju allt på en mobil enhet nästa som man gör idag som 

man kan göra från en osäkrad device så att säga. Det finns ju givetvis alltså såna 

här buggloggningssystem och sånt måste ju gå via en säker anslutning via en 

säkrad databas så det kan man ju inte ha på vad som helst, det har jag ju inte 

oftast på min laptop heller liksom. Men för allt som inte är så jätte särskilt har 

man ju mobilen till allt redan, man har ju excel på mobilen, man har ju word och 

allt det där man kan ju följa upp på allt i princip. Så jag vet ju inte riktigt vad man 

skulle kunna ha mer. 

 D För en del av de projektledare vi har talat med, de pratar om liksom mobila, typ 

mobila projektkontor så att man får en överskit över hur problemet… eh… 

projektet fortlöper liksom snabbt i varje uppgift hur man ser som en karta liksom. 

 P Hm… ja eh.. ja eh.. ja det finns ju faktiskt lite sådana saker det vore faktiskt rätt 

smidigt får jag säga, när ni säger när ni pratar, jo det vore faktiskt jäkligt smidigt 

faktiskt. 

 A  Ja. 



 70 

 P Men hade du, du ser det inte som ett behov just nu, utan ett…  

 D Eh… nej det är ju inte ett behov på det sättet just nu utan nu är det, det man 

verkligen behöva mobilen till, det man använder den hela tiden till är ju att kolla 

mail.   

 P Mm. 

 D Nästan hela tiden. Ja det är ju det man gör, det jag gör på jobbet så jäkla mycket i 

alla fall. 

 P, 

A 

Ja, mm 

 D Och sen när man, jag snittar ju nära 200 mails om dagen i inboxen och så skickar 

jag uppåt 100 om dagen och det är ju det man, på 8 timmar är det ju det man 

hinner med egentligen. 

 P Ja det kan jag tänka mig.  

 A  Ja men, vi har fått med det mesta. 

 P Ja det har vi. 

 

 

Transkribering 5: Informant E 

 

 P Ja, då kan du väl berätta lite om vad du jobbar med när du är projektledare? 

 E Okej. Jag är projektledare på Sigma. Och landar då på olika uppdrag hos Sigmas 

kunder, som projektledare. Jag är inte branschspecifik, utan jobbar utöver olika 

branscher, vad det nu må vara. Läkemedel ibland, här är det bank, innan har det 

varit dagligvaruhandeln, media och vad det må vara. Det handlar om att få ihop 

en leverans, ett projekt, inom given tid och budget. 

 P Vad har du för allmänna uppgifter inom dem då? När du jobbar inom projektet? 

 E Ja, men alltså ibland är man den som får göra fikan, och ibland är man den som 

får göra strategimöten.  Det är en enorm spännvidd inom det här. Men det handlar 

om att få ihop de resurser som man har. Personer, team, leverantörer, för att 

gemensamt lösa den här uppgiften. 

 P Reser du mycket i samband med… 

 E Det är helt beroende på uppdragen. Uppdragen är helt olika. 

 P Så det kan variera? 

 E Ja, just nu, på det här uppdraget så är det… en två dagar i veckan som jag reser. 

Men då är det här i närheten, så det är inga längre resor. 

 P Behöver du någon speciell information när du reser och så, eller är du helt 

frånkopplad från all verksamhet? 

 E Alltså, du behöver, jag behöver ju alltid dokument och mail, alltid när jag reser. 

 P Vad är det för dokument i så fall? 

 E Det kan vara allt möjligt, från presentationer till exceldokument… 

 P Men det är framför allt mailen du behöver tillgång till då? 

 E Nä, det är både och, det är både mail och dokument. 

 P Tror du en mobil enhet hade kunnat hjälpa dig ute när du reser då mellan olika 

kunder och medarbetare 

 E Alltså, jag har ju alltid en bärbar dator med mig. 

 P Mm? 

 E Och den hjälper mig. 
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 P Och i form av en hand… alltså en mobiltelefon, iPhone, eller android kanske? 

 E Ja… ok… eh… det hade inte hjälpt mig. Men jag tror det också är en vana. Vad 

man är van vid att jobba med.  

 P Du har ju en iPhone idag? 

 E Jag har ju det! 

 P, 

A 

hehe 

 E Och jag trivs fantastiskt bra med min lilla baby. Men de dokumenten jag jobbar 

med, väldigt mycket… är ju… det är svårt att hantera dem, här i denna.  

 P, 

A 

Okej… mm. 

 E Man skulle ju… mailen och sånt har vi ju där i ju. Och det är ok att… om man 

behöver något snabbt. Men att sitta och svara och sitta och jobba med 

dokumenten, det gör jag inte i denna, utan det gör jag via min dator. 

 P Är det just utformningen, med inmatningsmetoder och så, eller? 

 E Ja, både det och det är lite skärm. 

 P Mm, okej… mm? Hur använder du den just nu då, rent generellt, då? I arbetet? 

 E Mm, förutom att spela pac man menar du då? 

 P Ja, haha, precis. 

 E Eh.. det är mail, det är telefon… vad är det mer?... i jobbet… nä, men det är väl 

de stora sakerna. Ibland snabba anteckningar, om det bara är nåt man vill klottra 

ner… för att komma ihåg. 

 P Skulle du vilja använda den mer i ditt arbete? 

 E Nej, jag känner inte det. 

 P Du känner inte det? 

 E Nä. 

 P Men… om du skulle ha ett drömscenario där en mobil enhet skulle passa perfekt, 

finns det något sådant? 

 E Ja, det var ju en bra fråga ju. Det är väl oftast så att man har ett behov… men sen 

så kommer nya tjänster… och så förändras behovet.  

 P Mm? 

 E Men jag är väldigt nöjd med att ha det… eh, så som jag har det idag.  

 P Mm? 

 E Med väldigt mycket av informationen i… i datorn. För där kan jag också jobba 

med den. Men nåt man känner, det är att många pratar om molntjänster. Men att 

just göra informationen tillgänglig… jobba med min dator, men även ha den här 

[pekar på sin iphone] för att snabbt kunna titta på den, det kunde man inte 

tidigare. 

 P Nä. 

 E Och det är bra. 

 P Och det är just de? Mail, och den typen av information? 

 E Ja, både mail och dokument, men inte jobba med de här, men ändå kunna ta fram 

de om man skulle behöva det. 

 P Vi har ju utformat den här intervjun så vi går igenom lite planering, styrning, 

rapportering och problemhantering  som specifika generella… eller, generella 

uppgifter som är… 

 E  Ja, mm? 

 P Är det någon uppgift… någonting där som en mobil uppgift skulle kunna hjälpa 

dig? 
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 E Du får nog vara mer specifik, hur tänkte du? 

 P Till exempel om hur ni hanterar problem, om det skulle kunna hjälpa dig just i det 

sammanhanget? 

 E Mm, alltså, när du säger mobila enheter är det… iphone då? 

 P iPhone och android 

 E Ja, ok 

 A Smartphones… 

 E Alltså, ofta planer… ooooch… alltså de dokumenten man gör planer, budgetar, är 

ofta stora dokument. Både minnes-, och innehållsmässigt. Och jag skulle ju känna 

mig begränsad om jag skulle jobba med det här i [pekar på sin iphone]. Dels för 

att man inte har översikten på dokumenten… em… men det är då att det kanske 

skulle bli tungt att jobba med dem… med tanke på 3g nätet. 

 P Och du jobbar ju alltid mot en styrgrupp och så, antar jag? 

 E Ja? 

 P Hur sker kommunikationen med dem… idag? 

 E Ja, men idag sker det ju personligt med möten… men även per mail och telefon. 

 P Det är då veckovisa möten eller det varierar? 

 E Ja, alltså det varierar ju. Vad styrgruppen kräver. Veckovis eller månadsmöten, 

eller… 

 P mm. Tror du en mobil enhet skulle kunna hjälpa sprida kommunikationen till 

styrgruppen på något sätt då… över huvudtaget? 

 E Eh…. Nåt som vi jobbar med nu… ja…och tidigare också fast det har blivit 

bättre… det är ju olika projektplatser ju… att man har ju information, dokument 

på ett gemensamt ställe som alla når. Via sharepoint då till exempel. Så att det är 

tillgängligt för alla, med olika behörigheter då… beroende på vad man ska göra 

med dokumenten. Och där är det väl viktigt att ha en site. För styrgruppen då… 

Men om en mobil enhet hade kunnat hjälpa där… eh… nä, det är tveksamt alltså. 

 P Mm. Och.. hur sker då de som är under dig då som jobbar med utveckling och så 

vidare, hur rapporterar de till dig? 

 E Samma sätt… det är möten, det är telefon, det är mail. 

 P Brukar ni vara i samma lokaler då, eller det är också utspritt? 

 E Det är helt olika. Just här så är det i både i samma lokaler och ute hos 

leverantörer. 

 P mm. så att när problem uppstår så skickar de ett mail till dig? 

 E Ja. 

 P Får du tillgång till det direkt då eller? 

 E Ja, men alltså… Ja. Så snabbt jag vet… när ni tänker på mobila enheter… i er 

värld… 

 P Mm? 

 E Hur tänker ni att det ska hjälpa? 

 P Öka tillgängligheten …. Och…. till data och att man är mer kontaktbar ifall 

någonting ska hända och så vidare. Och att man kan få översikt över de dokument 

oberoende av plats och tid. Som de behöver… så det är lite så vi hade tänkt oss. 

 E Ja, det är en bra tanke. 

 P Och det är det vi försöker undersöka också 

 E Ja, hehe. Jag kan ju bara känna bara så spontant att… jag är så tillgänglig som jag 

vill vara.  

 P Mm? 

 E För det är ändå trots allt så att man går på mycket möten. Både regelbundna 
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möten som man har bokat upp med styrgrupper  och med olika andra intressenter. 

Och sen så kommer hela tiden till nya möten, som det här alltså… i projekten… 

och där emellan så ska man då hinna leverera nåt resultat och verkligen prestera 

nånting. Hmm… och man har bara begränsat med tid. Om man skulle vara mer 

tillgänglig, så skulle det också bli mer störningar. Jag kan ju inte ta emot samtal 

eller läsa av någonting här [pekar på iphone] när jag sitter på ett möte, för då 

måste jag koncentrera mig på det. Sen så har jag en tid när jag måste sammanfatta 

och själv leverera någonting. Och har jag mailen och har tid att gå in i mailen då 

gör jag det. Annars måste jag prestera någonting där. Jag vet inte riktigt om en 

mobil enhet skulle… om det är bra, om jag blir mer tillgänglig. Eller om det är 

mer ett störande moment.  

 P Men om man ser just tillgången till data på platser där du inte.. där du snabbt vill 

få tillgång till den… 

 E Du tänkte när man är ute på resa? 

 P Ja. 

 E Nä men där, där kan men väl säga, där tror jag att… det kanske finns olika nivåer 

på olika företag på vad man har. Jag tror att vi ligger väldigt långt framme på 

Sigma och här på det här företaget. Det är väldigt enkelt att ta sin företagsdator 

och koppla upp den, det är trådlöst och man kopplar upp sig mot vilket nät man 

vill. Och direkt, utan några problem så har man tillgång till sin mail och sina 

dokument. Och det är inte säkert att alla bolag har det så, men det är en 

förutsättning, det är det minsta kravet man kan ha. Och sen att man har det då i 

telefonen, för att kunna titta på, det är väldigt bra, men det… jag känner inte det 

som ett absolut kvar. 

 P Är det mer som ett komplement då eller? 

 E Ja, det är absolut ett mer komplement. 

 P Ja. Ok. Anders har du nåt? 

 A Du pratade om de här uppkopplingsmöjligheterna så när ni kommer ut till kund 

och så? Det varierar från kund till kund? Hur ni tar med egen utrustning eller 

använder kundens utrustning? 

 E Ja, precis. Ja, men det gör den, den varierar jättemycket, för det finns ju kunder, 

eller leverantörer som inte tillåter att man går ut på deras när. Och med 3g nätet 

nu så är det ju inga problem att ansluta sin egen dator. Via 3g, eller… så då har 

man i princip tillgång när som helst. Det som kluddar till det, det är när man reser 

utomlands. Om inte leverantören släpper in eller har något gästnät. 

 P Mm. 

 E Och förvånansvärt finns det fortfarande. Att kunderna då inte har de här 

gästnäten, att man inte kommer ut genom deras nätverk. Och där sitter man inte 

gärna på 3g nätet heller, och skickar data. 

 P Då blir inte sigma glada? 

 E Nä! Nä, hehe… så det innebär kvällsarbete på hotellet då… men det har ju med 

kunden och det… och sen så teleoperatörer.  

 A Om du ska få… eller, behöver du tillgång från liksom Sigma när du är ute hos 

kunden? Och hur får du då tillgång till den informationen? 

 E Ok… nä, jag kör två parallella datorer. Man kan ju också köra ett 

webgränssnitt… på mail, och på det man behöver från sigma.   

 P Vad är det för slags information du behöver från sigma då? 

 E Det mesta är mail och tidsredovisning. Tidsredovisning gör vi ju en gång i 

veckan. Så att sigma i sin tur ska kunna debitera kunderna för hur mycket vi har 

jobbat. 
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 P mm. 

 E Det kan jag lika gärna sitta och göra hemma, som sitta ute hos kunden. Så jag kan 

ha min dator hemma.  

 P Ja 

 E Ja, vi är ju administratörer själva på våra sigmadatorer och har lite andra verktyg 

för projektstyrning och projektuppföljning där, än vad vi har till exempel här på 

det här företaget. Därför jobbar jag väldigt lite med min sigmadator här och har 

med den och bär den. Men det är inte nödvändigt i de flesta fall. 

 A Grupper och så? Som du ska leda? Är det du som sätter ihop dem? Eller det beror 

helt och hållet på? 

 E Ja, det är också olika, faktiskt.  

 A Ja 

 E Man kan ju säga så som det här uppdraget det är ganska typiskt att jag kommer in 

som projektledare och ska lösa uppgift. Och så finns det massa olika personer 

som kan olika saker. Och jag får typ äska dem, alltså be om deras tid. Och sen så 

finns det då en styrgrupp och prioriteringsråd som bestämmer hur mycket tid jag 

får med de olika grupperna. 

 P Sker det jobbet på sigma då eller? 

 E Nä, sigma är helt borta. Sigma har bara kontrakt på hur mycket jag ska jobba och 

vad jag ska göra. Sen när jag kommer hit så har jag bara mig själv. Utan där är 

ju… jag är ju som anställd på det här företaget här. Det enda sigma är intresserat 

av är ju hur många timmar jag jobbar… ja, och såklart då att allting funkar bra. 

Men ändå själva uppgiften, projektet jag ska lösa har sigma ingenting med att 

göra, och där har jag ju sekretess mot sigma för det här företaget. 

 P Mm, okej. Vi tänkte mest på hur du får information om olika människors 

tillgänglighet för att vara med i ditt projekt. 

 E Ja, ok. Här är det excel.  

 P Det är excel? 

 E Ja. Vi äskar via excel och sen sitter här då i detta och avgör hur många timmar vi 

får. I andra uppdrag där jag har varit tidigare, där hade vi dedikerade team. Alltså 

i det här projektet är det dem teamen. 

 P Ja, ok. 

 E Men sen är det ju alltid så att ett projekt innebär nya, små uppgifter, eller små 

eller stora uppgifter som man ska lösa. Och då kan du ju behöva fler resurser och 

fler team.  Och det är alltid så att vi får äska och be om det. 

 A Det är utvecklingsuppdrag du har liksom, utveckla någonting till kunden? 

 E Nä, ganska lite. Alltså, hehe. Det är en mix av allt, jag har. Här är det… om du 

tänker en anställd som sitter och tar emot kunder, så jobbar hon på ett visst sätt, 

en process. Hon jobbar i olika system. Allt det som den anställda jobbar med, vad 

som händer bakom i företaget, hela maskineriet. Det är vårt företag som levererar 

det. 

 A Jaja, okej. 

 E Så i princip är vi företaget, men bara det att den anställda är ansiktet utåt. Och så 

är vårt företag på flera ställen. I mitt nuvarande uppdrag är det mycket som ska 

hända, det är ett 30-tal olika projekt, och då har jag hand om ett av de här 

projekten. Och har då ett tiotal projekt under mig. Jag jobbar väldigt mycket med 

systemen, hur vi då ska slå ihop dem.  Vi får ner varje grej och får ihop system 

och data och allting. Och i princip medför inte det här några stora förändringar, 

men det kan ju medföra förändringar på hur de jobbar. Men jag jobbar både då 
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med de tekniska delarna, och sen de mjuka delarna. 

 P Men för att återkomma till det här med resursallokering, eller vad man ska säga. 

Tror du att en mobil enhet hade hjälpt dig där? 

 E Inte annorlunda än det idag. Det tror jag inte. Utan… nä… till syvende sist 

handlar det om att människor ska mötas och komma överens om allting. Jag hade 

två uppdrag tidigare dels på företag1 och dels på företag2. Och väldigt typiskt på 

företag1 där vi hade då ett europeiskt projekt. Vi hade utvecklingsteam då i östra 

europa, som satt och jobbade. Vi hade då ett antal kravställare i verksamheten, 

och så satt då vi emellan och drev det här. Tog in kraven därifrån och såg till då 

så att det utvecklades och levererades. Och vi kunde sitta i telefonmöten med 

samma excellistor och samma attgöralistor med de som skulle utveckla och gå 

igenom ”det här ska ni göra” och sen så tittar man då på leveransen och sen så 

testar man och så skickar man tillbaka. Och det är väldigt svårt för dem… att 

även om de var duktiga på tekniken, få dem att förstå helheten. Men när vi satte 

oss ner i ett rum tillsammans, så som vi gör här och körde en presentation där och 

ritade och förklarade för dem. Då kunde de lösa det på fem minuter. 

 P Ok! 

 E Så mobila enheter är bra, men jag tror väldigt mycket på att sitta ner, tillsammans. 

Förklara saker och gå igenom det. Och ofta kan man lösa det väldigt fort. Det är 

rätt mycket som går miste när man skickar mail. Än om man gör presentationer. 

 P, 

A 

Mm, ok 

 E Men sen är ju det nödvändigt också ju. För man kan ju inte alltid träffas. 

 A Nä, men det låter bra ju, det tycker jag. Det var en bra avslutning där. 

 P Då stoppar jag. 
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Kompletterande svar via E-mail: 

P: 

Hur arbetar du med problem som uppkommer i samband med projekt... alltså, hur får du reda 

på problemen, hur gör du för att lösa problemen samt hur kommuniceras problemen nerifrån 

till dig och uppåt? 
 

E: 

Det bästa hade varit om jag upptäcker problemen innan de blir problem. Det gör jag genom att 

vara i ständig dialog med utvecklingsteamen och andra resurser, och att ständigt arbeta med 

riskbedömning. Genom att identifiera risker kan jag också åtgärda dem innan de blir problem. 

Låter enkelt, eller hur! 

  

Men i verkligheten uppstår alltid problem. Problemen kommer till mig från utvecklarna, 

leverantörerna, kunderna eller användarna genom de traditionella sätten telefon, email och 

samtal. Ibland innan de påverkar någon, ibland under utvecklingsfasen och ibland vid 

användning. 

  

Lösa problemen gör jag genom en dialog, ofta personlig dialog, med inblandade parter för att 

identifiera problemet och orsaken till problemet, spåna lösningsförslag och välja metod för 

lösning. Därefter utse vem, hur och när problemet skall lösas och hur vi skall följa upp det. 
 

 

  



Intervjuprotokol 

 

  Planering Styrning Rapportering Problemhantering 

Arbetet som projektledare.         

Mobilt?         

Kräver det någon av egenskaperna?         

          

Reser du mycket i ditt arbete och behöver du information under resorna?         

Vad för information är det i så fall         

          

Skulle du vilja använda en mobil enhet i ditt arbete?         

Någon specifik uppgift som verkligen hade hjälpts av mobila enheter?         

Varför/Varför inte?         

          

Hur tror du att en mobil enhet skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete?         

Något exempel?         
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Planering 

 
Lite   Medel   Mycket 

 
1 2 3 4 5 

Mobilitet 
           

Mob1. Till vilken grad arbetar du på olika platser?            

Mob2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en specifik plats?           

Mob3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken plats du vill 

arbeta?           

 
          

Nåbarhet 
           

Nåb1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet med uppgiften?           

Nåb2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

 
          

Åtkomlighet 
           

Åtk1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet med uppgiften?           

Åtk2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

Åtk3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till information för att 

lösa uppgiften?           

Åtk4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att lösa uppgiften?            
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Lokalisering 
           

Lok1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

rörande andra människors plats (projektmedarbetare eller kunder)?           

Lok2. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

om resor eller vägbeskrivningar?            

 

          

 

Uppfattad användbarhet 
           

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka effektiviteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka kvaliteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är användbar i ditt 

arbete med uppgiften?           

 

          

Uppfattad avsikt att använda           

 

          

UAA2. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil enhet i arbetet med 

uppgiften? 
          

UAA3. Till vilken grad tycker du att en mobil enhet borde användas i arbetet 

med uppgiften? 
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Rapportering 

 
Lite   Medel   Mycket 

 
1 2 3 4 5 

Mobilitet 
           

Mob1. Till vilken grad arbetar du på olika platser?            

Mob2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en specifik plats?           

Mob3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken plats du vill 

arbeta?           

 
          

Nåbarhet 
           

Nåb1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet med uppgiften?           

Nåb2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

 
          

Åtkomlighet 
           

Åtk1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet med uppgiften?           

Åtk2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

Åtk3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till information för att 

lösa uppgiften?           

Åtk4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att lösa uppgiften?            
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Lokalisering 
           

Lok1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

rörande andra människors plats (projektmedarbetare eller kunder)?           

Lok2. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

om resor eller vägbeskrivningar?            

 

          

 

Uppfattad användbarhet 
           

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka effektiviteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka kvaliteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är användbar i ditt 

arbete med uppgiften?           

 

          

Uppfattad avsikt att använda           

 

          

UAA2. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil enhet i arbetet med 

uppgiften? 
          

UAA3. Till vilken grad tycker du att en mobil enhet borde användas i arbetet 

med uppgiften? 
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Styrning 

 
Lite   Medel   Mycket 

 
1 2 3 4 5 

Mobilitet 
           

Mob1. Till vilken grad arbetar du på olika platser?            

Mob2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en specifik plats?           

Mob3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken plats du vill 

arbeta?           

 
          

Nåbarhet 
           

Nåb1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet med uppgiften?           

Nåb2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

 
          

Åtkomlighet 
           

Åtk1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet med uppgiften?           

Åtk2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

Åtk3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till information för att 

lösa uppgiften?           

Åtk4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att lösa uppgiften?            
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Lokalisering 
           

Lok1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

rörande andra människors plats (projektmedarbetare eller kunder)?           

Lok2. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

om resor eller vägbeskrivningar?            

 

          

 

Uppfattad användbarhet 
           

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka effektiviteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka kvaliteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är användbar i ditt 

arbete med uppgiften?           

 

          

Uppfattad avsikt att använda           

 

          

UAA2. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil enhet i arbetet med 

uppgiften? 
          

UAA3. Till vilken grad tycker du att en mobil enhet borde användas i arbetet 

med uppgiften? 
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Problemhantering 

 
Lite   Medel   Mycket 

 
1 2 3 4 5 

Mobilitet 
           

Mob1. Till vilken grad arbetar du på olika platser?            

Mob2. Till vilken grad är ditt arbete begränsat till en specifik plats?           

Mob3. Till vilken grad har du möjlighet att välja på vilken plats du vill 

arbeta?           

 
          

Nåbarhet 
           

Nåb1. Hur viktigt är det att du kan nås av andra i arbetet med uppgiften?           

Nåb2. Hur ofta kontaktas du av andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

 
          

Åtkomlighet 
           

Åtk1. Hur viktigt är det att du kan nå andra i arbetet med uppgiften?           

Åtk2. Hur ofta kontaktar du andra människor i samband med arbetet med 

uppgiften           

Åtk3. Till vilken grad är det viktigt att du får tillgång till information för att 

lösa uppgiften?           

Åtk4. Hur ofta behöver du tillgång till information för att lösa uppgiften?            
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Lokalisering 
           

Lok1. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

rörande andra människors plats (projektmedarbetare eller kunder)?           

Lok2. Till vilken grad är ditt arbete med uppgiften beroende av information 

om resor eller vägbeskrivningar?            

 

          

 

Uppfattad användbarhet 
           

UA1. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka effektiviteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA2. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet kan öka kvaliteten i 

arbetet med uppgiften?           

UA3. Till vilken grad uppfattar du att en mobil enhet är användbar i ditt 

arbete med uppgiften?           

 

          

Uppfattad avsikt att använda           

 

          

UAA2. Till vilken grad skulle du vilja använda en mobil enhet i arbetet med 

uppgiften? 
          

UAA3. Till vilken grad tycker du att en mobil enhet borde användas i arbetet 

med uppgiften? 
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