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Sammanfattning (Max. 200 ord):   

Denna uppsats bidrar till den pågående diskussionen gällande IT-projekt. Trots omfattande kun-

skap och litteratur om varför IT-projekt misslyckas fortsätter en hög andel IT-projekt att have-

rera. Syftet med vår studie är att visa vilka kritiska framgångsfaktorer som finns vid ett IT-

projekt. Vi undersöker vilken relevans de kritiska framgångsfaktorerna projektledning, projekt-

omfattning och mål samt val av projektmetod har för projektresultatet. Vi besvarar forsknings-

frågan vilken inverkan har de kritiska framgångsfaktorerna (1) projektledning, (2) projektets 

omfattning och mål samt (3) val av projektmetod på ett IT-projekt? Den empiriska undersök-

ningen valde vi att genomföra i form av intervjuer där tre projektledare från olika verksamheter 

intervjuats. Med vår uppsats hävdar vi att projektledares kunskap och erfarenhet påverkar pro-

jekt. Med god kunskap och erfarenhet kan projektledare tolka kunders önskemål och tidigt iden-

tifiera och hantera förändringar. Vi drar också slutsatsen att det är viktigt att ha en utvecklings-

metod, men det har visat sig att det spelar ingen roll vilken utvecklingsmetod som används. Den 

fortsatta problematiken med IT-projekts framgång anser vi bottna i bristande kunskap om hur 

de kritiska framgångsfaktorerna samverkar och påverkar varandra.  
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien. Därefter förklaras problemformuleringen, 

forskningsfrågan och syftet samt avgränsningarna.  

1.1 Bakgrund 

I takt med att IT-branschen har vuxit har antalet IT-projekt ökat (Bardhan et al., 2007). Alltför 

många IT-projekt inom IT-branschen misslyckas, det vill säga går över den tänkta tidsramen 

och budgeten (Varajão et al., 2014; Standish Group, 1994). Den höga andelen misslyckade IT-

projekt har lett till flera listor med kritiska framgångsfaktorer (Scott & Vessey 2000; Kim & 

Pan, 2006; King & Burgess, 2006; Ngai et al., 2008). Syftet med kritiska framgångsfaktorer är 

att, om dem tas hänsyn till, kan de hjälpa organisationer att lyckas med projekt. Denna uppsats 

undersöker teorier kring kritiska framgångsfaktorer för att sedan fokusera på tre utvalda fak-

torer. Dessa tre faktorer valdes efter litteraturgenomgången utifrån vårt antagande att de var de 

mest kritiska. 

Projektledning är ett viktigt begrepp när det gäller IT-projekt. Projektledare leder projekt och 

har i uppgift att tillsammans med sin projektgrupp nå mållinjen (Varajão et al., 2014). Projekt-

ledare följer olika metoder som består av riktlinjer och best practises som definierar hur det ska 

arbetas i projektet. På senare år har agila projektmetoder vuxit fram och därmed finns det idag 

huvudsakligen två populära metoder som projektledare kan arbeta efter, traditionella och agila 

projektmetoder (Špundak, 2014). 

Det är inte enkelt att driva ett projekt, Gümüsoglu & Tütek (1998) påstår att en av faktorerna är 

att projektgrupperna blir för stora vilket medför att projektet blir för komplext. Även Taxén & 

Pettersson (2010) menar att problem uppkommer med den agila utvecklingsmetoden när pro-

jekten blir stora. Enligt Tarhan & Yilmaz (2014) medför agila utvecklingsmetoder överlägset 

bättre produktivitet och prestationer jämfört med traditionella utvecklingsmetoder, men även 

de agila metoderna kan bidra till att projektet inte når sitt förväntade mål.  

1.2 Problemformulering 

Det är väl känt att många IT-projekt misslyckas med att nå uppsatta mål. Standish Groups ana-

lys från 2012 visar att endast 39 % av projekten i undersökningen var lyckade, vilket innebar 

att de blev levererade i tid, inom satt budget och med nödvändiga egenskaper och funktioner. 

43 % var försenade, över budget, och/eller saknade nödvändiga egenskaper och funktioner. 18 

% av projekten blev avbrutna och färdigställdes aldrig (Standish Group, 2013). 

Forskning har i över 30 år försökt fastställa vilka faktorer som leder till lyckade IT-projekt. Att 

lyckas med IT-projekt är dock fortfarande en stor utmaning. I takt med att fler företag etableras 

inom IT-området har även antalet IT-projekt ökat.  
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1.3 Forskningsfråga 

Vilken inverkan har de kritiska framgångsfaktorerna (1) projektledning, (2) projektets omfatt-

ning och mål samt (3) val av projektmetod på ett IT-projekt? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en övergripande bild över vilka kritiska framgångsfaktorer 

som finns vid IT-projekt. Vi undersöker därefter vilken relevans de kritiska framgångsfak-

torerna projektledning, projektomfattning och mål samt val av projektmetod har för IT-projekt. 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer inte att behandla alla de kritiska framgångsfaktorer som finns vid IT-projekt. Vi har 

valt att fokusera på tre kritiska framgångsfaktorer: (1) projektledning, (2) projektomfattning 

och mål samt (3) val av projektmetod. Vidare beskrivs enbart projektmetoderna vattenfallsme-

toden och Scrum eftersom vi har valt att avgränsa oss till de två största och vanligaste.  

Våra intervjuer är avgränsade till tre företag som är verksamma inom IT-branschen och som 

arbetar med systemutveckling. Vi har valt att avgränsa oss till att enbart intervjua personer som 

är aktiva och har flera års erfarenhet av att arbeta som projektledare. Intervjuobjekten var även 

tvungna att ha insyn och kunskaper om hur företagen arbetar med IT-projekt. I vissa avseenden 

i teorin nämns enbart projekt och inte IT-projekt, och vi har ansett att denna teori har liknelser 

med och därmed kan appliceras på IT-projekt. 
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2 Litteraturgenomgång 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren information som sedan kommer användas i diskuss-

ionen och vävas ihop med vår empiri. Vi kommer börja med att allmänt skriva om projekt och 

förklara kritiska framgångsfaktorer. Litteraturgenomgången tar även upp de två största och 

vanligaste projektmetoderna vattenfall och Scrum. Kapitlet avslutas med ett teoretiskt ramverk 

som är en sammanställning av den teori som har framkommit från de tre utvalda kritiska fram-

gångsfaktorerna. 

2.1 Vad är ett IT-projekt? 

Görling (2009) förklarar att ett IT-projekt kan innebära vad som helst, bara projektet innehåller 

programmering. Enligt Görling (2009) är ett projekt en tidsbegränsad uppsatt organisation som 

sammanställer olika kompetenser som i team ska lösa en specifik uppgift. När uppgiften är 

färdigställd upplöses projektet, vilket innebär att den ska vara en engångsuppgift. För att ett 

team ska veta när projektet är färdigt måste processen vara mätbar och tidsbegränsad. Görling 

(2009) förklarar även att omvärlden kan påverka projekt i form av ekonomiska förhållanden, 

konkurrensförhållanden och politiska klimat, detta är något som tas upp som kritiska fram-

gångsfaktorer av Mcleod & Macdonell (2011). Cano & Lido´n (2011) påstår att definitionen av 

ett projekt kan vara helt avgörande om ett projekt lyckas eller misslyckas. Lock (2007) beskri-

ver projekt som något nytt och som ett steg i det okända, där det finns risker och osäkerhet.  

2.2 Hur definieras ett lyckat IT-projekt? 

Att kategorisera ett projekt som lyckat eller misslyckat är inte alltid självklart. Redan på 80-

talet beskrev författare projekt som lyckade när de uppfyllde tidsramen, planerad budget och 

kvalité. Men på 90-talet blev det mer uppmärksammat att det inte enbart är tid, budget och 

kvalitén som avgör om ett projekt är lyckat. Det finns flertalet aspekter som kan användas vid 

kategorisering utav projekt (Todorović et al., 2015). 

Dasari et al., (2015) påstår att de vanligaste faktorerna för mätning om ett projekt är lyckat är 

tid, budget och vilken kvalité som projektet lämnats över i. Enligt Dasari et al., (2015) finns det 

även andra aspekter som kan räknas med när ett projekt bestäms som lyckat eller misslyckat. 

Några av de faktorerna som tas upp av Dasari et al.,(2015) är hur väl planeringen är gjord, 

frekvensen av möten med projektgruppen och kunskaper kring projektet. Dasari et al., (2015) 

förklarar att med mer kunskap kring ett projekt kan leveransen bli bättre eftersom leveransen 

kan möta kundens behov på ett enklare sätt. 
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2.3 Kritiska framgångsfaktorer 
Den främsta drivkraften för forskning kring kritiska framgångsfaktorer för systemutveckling 

har varit organisationers bristande förmåga att förverkliga sina investeringar inom IS/IT (Do-

herty et al. 2012). Den tidigaste forskningen inom kritiska framgångsfaktorer strävade efter att 

skapa listor med kritiska framgångsfaktorer som skulle verka generellt för all typ av systemut-

veckling. Detta har gett en djupare förståelse för hur och varför system utvecklas. De senaste 

årens studier har fokuserat på specifika systemområden (Doherty et al. 2012). 

Kritiska framgångsfaktorer har framtagits för bl.a. CRM-system (Kim & Pan, 2006; King & 

Burgess, 2006) samt ERP-system (Scott & Vessey 2000; Ngai et al., 2008). Kim & Pan (2006) 

definierar kritiska framgångsfaktorer som de områden där resultatet, om det är tillfredsstäl-

lande, kommer att ge en konkurrenskraftig prestation för en organisation. Kritiska framgångs-

faktorer kan beskrivas som nödvändiga för att lyckas med ett IT-projekt. Mcleod & Macdonell 

(2011) har genom en empirisk studie av litteratur sammanställt ett ramverk med faktorer som 

påverkar utgången för systemutvecklingsprojekt. Ramverket visas nedan i figur 2.1. Det är vik-

tigt att förstå att dessa faktorer är kopplade till varandra och att projektutgången påverkas av 

flera olika faktorer (Mcleod & Macdonell, 2001). Detta representeras av att cirklarna överlappar 

varandra i ramverket. De påverkande faktorerna är uppdelade i fyra områden; institutionella 

sammanhang, människor och åtgärder, utvecklingsprocesser samt projektinnehåll. 
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Figur 2.1: En illustration av kritiska framgångsfaktorer (Mcleod & Macdonell, 2011, s 24:5). 

Institutionella sammanhang innefattar organisationen där systemutvecklingen sker men även 

socioekonomiska omvärlden där organisationen är aktiv. Många kontextuella egenskaper eller 

villkor kan forma systemutvecklingen i en organisation. Hänsyn måste tas till de människor, på 

individnivå och i grupper, som arbetar med systemutveckling. Deras kunskap, handlingar och 

relationer formar utvecklingen och utgången för projekten så det är nödvändigt att analysera 

och förstå deras roller och handlingar. Utvecklingsprocesser är de aktiviteter som sker i sam-

band med systemutveckling exempelvis kravhantering, val av metod och förändringsarbete. Till 

sist syftar projektinnehåll på de naturliga delarna av ett systemutvecklingsprojekt med dimens-
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ioner, omfattning och mål. Projektets tekniska, strategiska och resursrelaterade egenskaper på-

verkar utgången för utvecklingen och utnyttjas av olika individer och/eller grupper i utveckl-

ingsarbetet (Mcleod och Macdonell, 2011). 

 Kritiska framgångsfaktorer möter dock viss kritik. Doherty et al., (2012) menar att även om 

det finns mycket litteratur om kritiska framgångsfaktorer så saknas det bevis för att uppmärk-

sammandet av dessa leder till någon märkbar förbättring av projektresultaten. Doherty et al,. 

(2012) menar att litteraturen inom kritiska framgångsfaktorer beskriver IT-projekt som statiska 

processer istället för dynamiska aktiviteter. Därmed bortses det från vilken betydelse faktorerna 

har beroende på vilken fas som är aktuell i projektet (Doherty t al., 2012). Exempelvis kan 

användarutbildning vara väldigt viktigt under implementeringsfasen men mindre viktigt vid ut-

vecklingsfasen. Vidare menar Doherty et al., (2012) att kritiska framgångsfaktorer inte tar hän-

syn till variationen av IT-projekt och missar det sociala, politiska och organisatoriska samman-

hang där IT-projekt utvecklas. 

I följande tabell 2.1 har vi sammanställt de artiklar som nämner de tre utvalda kritiska fram-

gångsfaktorerna. Dessa tre faktorer är utvalda utifrån den litteraturgenomgång som är gjord. 

Där konstaterade vi att projektledning, projektomfattning och mål samt val av projektmetod var 

de mest omnämnda, därmed ansåg vi att de tre var de viktigaste kritiska framgångsfaktorerna. 

Faktorer adresserade  Allen et al 

(2014) 

Varajão 

et al., 

(2014) 

Špundak

, (2014) 

Avison 

& Fitz-

gerald 

(2006) 

Iivari et 

at., 

(1998) 

Hirschheim 

et al., 

(1989). 

Kautz et 

al., (2004) 

Projektledning X X X     

Projektomfattning och 

projektmål 

X  X     

Val av projektmetod    x x x x 

Tabell 2.1: Visar en sammanställning över artiklar som nämner de tre kritiska framgångsfaktorerna som vi har valt 
ut. 

2.3.1 Projektledning  

En projektledares roll inom IT-projekt är oftast att planera, organisera och hantera resurser både 

finansiellt och med arbetskraft (Varajão et al., 2014; McLeod & Macdonell, 2011). Projektle-

daren måste ha goda kunskaper och vara kompetent eftersom det ofta är projektledaren som har 

en nyckelroll i ett IT-projekt (Allen et al., 2014). Mellan 1994 och 2000 gjordes en undersök-

ning där det konstaterades att om en projektledare hade rätt hjälpmedel och goda kunskaper 

inom projektledning kunde de effektivisera sina processer (McLeod & Macdonell, 2011). 

Špundak (2014) skriver att det finns olika metoder, tekniker, regler och best practise som en 

projektledare kan följa, dessa kallas projektledningsmetoder. Det kan även sammanfattas som 

olika riktlinjer och principer som i sin tur kan bli anpassade av projektledaren för att passa ett 

specifikt projekt. Vidare beskriver Špundak (2014) att dessa riktlinjer kan vara så enkla som en 

lista eller väl definierade tekniker och verktyg. Om en projektledare använder sig utav en bra 

projektledningsmetod kan dessa guida en projektledare kontrollerat genom olika aktiviteter för 

att i sin tur kunna ge projektet det förväntade resultatet. 
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En projektledare har i uppgift att definiera projektet. När ett projekt definieras uppskattar pro-

jektledaren olika faktorer för att sedan skapa en definition. Faktorer som projektledaren ofta 

uppskattar är storleken på ett projekt och vilken tid det kommer att ta att genomföra projektet, 

vilka risker det finns för och inom projektet och till sist utvecklas en projektplan. Dessa aktivi-

teter är inte alltid enkla att estimera och är en bidragande faktor till hur projektet kommer att se 

ut när det är klart (McLeod & Macdonell, 2011; Allen et al., 2014). Förutom att leda ett projekt 

mot mållinjen skall projektledare under projektets gång hålla projektgruppen motiverade till att 

fortsätta arbeta (Allen et al., 2014). Om inte projektgruppen känner sig motiverade kan det 

hända att projektgruppen, istället för att arbeta med projektet, eventuellt motarbetar det. Det 

kan i sin tur vara en av de bidragande faktorerna till att ett projekt inte uppnår det förväntade 

resultatet (Allen et al., 2014). 

2.3.2 Projektomfattning och mål 

Enligt Allen et al (2014) specificerar omfattningen kundens förväntningar i form av obligato-

riska uppgifter och produkter som ska levereras, detta kan ses som en exakt lista där uppgifter 

är definierade. McLeod & Macdonell (2011) förklarar i sin studie att anledningen till att ett IT-

projekt misslyckas kan bero på att projektomfattningen ändras under projektets gång. Enligt 

McLeod & Macdonell (2011) kan ett för stort och omfattande IT-projekt bidra till att ett projekt 

misslyckas. McLeod & Macdonells (2011) studie påvisar även att om målen är oklara eller om 

de berörda parterna är oeniga om målen så kan det påverka projektets utgång negativt.  

Enligt McLeod & Macdonell (2011) bidrar tydlig planering och tydliga mål till att alla inblan-

dade förstår vad som skall göras, vilket i sin tur bidrar till ett mindre risktagande i projektet. 

Målen ses som ett värde, som i ett senare skede ska implementeras i systemet som utvecklas. 

Om målen inte är väl genomtänkta kan det bidra till att kunden inte blir nöjd med produkten 

(McLeod & Macdonell 2011). I agila projekt förklarar Špundak (2014) att målen kan ändras 

upp till 30 % under en iteration, även omfattningen kan ändras efter varje iteration. Genom att 

använda agilt tillvägagångssätt låser sig inte projektledaren vid specifika mål som i vissa fall 

kan vara felaktiga, vilket enligt Špundak (2014) minskar risken för dålig projektkvalitet. 

Špundak (2014) menar även att projektkontrollen blir större och kommunikationen i projektet 

blir bättre. 

2.3.3 Val av projektmetod 

En systemutvecklingsmetod är ett ramverk som används för att styra, kontrollera och planera 

utvecklingsprocesserna av ett informationssystem (McLeod & Macdonell, 2011). Avison & 

Fitzgerald (2006) definierar systemutvecklingsmetoder som procedurer, tekniker, verktyg och 

dokument som stödjer systemutvecklare att implementera nya informationssystem. En system-

utvecklingsmetod kan även beskrivas som en organiserad samling av begrepp, tillvägagångs-

sätt, övertygelser, värderingar och normativa principer som stöds av materiella resurser (Iivari 

et at., 1998). Varje systemutvecklingsmetod bygger på en filosofi, paradigm eller tillvägagångs-

sätt om hur systemutveckling bör ske (McLeod & Macdonell, 2011). 

I praktiken leder en blandning av olika tillvägagångssätt till en intressant och kreativ lösning 

dock måste utveckling av dessa metoder ledas av kreativa utvecklare (Hirschheim et al., 1989). 

Användning av en systemutvecklingsmetod kan förbättra utvecklingsprocessen samt resultatet, 

speciellt i stora och komplexa utvecklingsprojekt (McLeod & Macdonell, 2011).. Systemut-

vecklingsmetoder kan stödja utvecklingen genom att kontrollera och styra projektledning, kost-

nadsfördelning, projektsammansättning, och användardeltagande (McLeod & Macdonell, 

2011). 
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Metoder påverkas av faktorer och processer tillhörande fem aspekter; giltighet, förtroende, er-

farenhet, medbestämmande och införande (Kautz et al, 2004). Enligt Kautz et al., (2004) är det 

inte möjligt att ha en generell applicerbar metod som passar överallt. De menar även att när en 

utvecklingsmetod väljs måste gamla arbetssätt tas hänsyn till. Metodutvecklingen rör sig mot 

mer inkrementella metoder och införandet av systemutvecklingsmetoder kräver ledningens 

stöd, explikation och medbestämmande (Kautz et al., 2004). Studier på utvecklingsmetoder vi-

sar på stor skillnad i hur metoder är beskrivna att användas mot hur de används i praktiken 

(Kautz et al., 2004). Användningen av en metod minskar även antalet personer som krävs i 

utvecklingsarbetet (McLeod & Macdonell, 2011). Metoder kan påverka sociala interaktioner 

och relationer mellan projektdeltagare, detta sker genom ansvarsfördelning och tilldelade roller 

(McLeod & Macdonell, 2011). McLeod och Macdonell (2011) menar att effekterna av metoder 

på sociala beteende bland projektdeltagare kan potentiellt påverka resultatet av ett projekt. Ex-

empelvis kan vissa systemutvecklingsverktyg och metoder förbättra arbetet för utvecklarna 

men inte andra yrkesgrupper. Detta kan få andra att känna sig åsidosatta och påverka arbetet 

(McLeod & Macdonell, 2011). 

2.4 Projektmetoder 

Det stigande antalet IT-projekt har lett till många olika projektmetoder (Bardhan et al., 2007). 

I vår studie har vi valt ut de två största och vanligaste metoderna inom projekt (Vliet 2007; 

Dyba & Dingsoyr, 2009).  

Inom traditionella projektmetoder är vattenfallsmetoden den äldsta och vanligaste metoden för 

utvecklingsprojekt (Vliet, 2007). Behovet av metoder för utveckling ökade i takt med att mjuk-

vara blev mer komplext (Vliet, 2007). I början ansågs programmering som en konstform, där 

utvecklarna byggde upp och underhöll ett system. Behovet av mer komplexa system innebar att 

fler programmerare sattes in i projekten, vilket ledde till att en projektmetod för arbetsgången 

krävdes. 

Den vanligaste agila projektmetoden är Scrum, metoden täcker de viktiga aspekterna som krävs 

vid projektutformning (Dyba & Dingsoyr, 2009). Den största skillnaden mellan traditionella 

och agila metoder är att det agila tillvägagångssättet ger upphov till ett mer flexibelt arbetssätt 

då arbetsteamen är inriktade på att själva få bestämma hur de ska lägga upp arbetet (Dyba & 

Dingsoyr, 2009). 

2.4.1 Vattenfallsmetoden 

Vliet (2007) menar att vattenfallsmetoden kan beskrivas som sekventiell, se figur 2.2. Även 

Moe et al., (2010) förklarar att metoden är plandriven och använder sig av en kontrollbar, stan-

dardiserad och förutsättningsbar strategi för att utveckla mjukvara. Första steget i metoden är 

kravanalys, där teamet försöker förstå kundens behov och önskemål. Mycket tid läggs ner på 

denna nivå. Vliet (2007) förklarar att man inte vill skapa ett system som inte möter kundens 

önskemål, därför försöker teamet identifiera och bryta ner kundens krav så tidigt som möjligt. 

Sedan går teamet vidare till design av systemet, där kundernas krav ska designas. Efter att de-

signen är färdigställd börjar teamet med implementationen och kunderna kan återkomma med 

konkret feedback. Vidare fortsätter teamet till testningsfasen, och sedan till underhållsfasen. 
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Figur 2.2: Illustration av vattenfallsmetoden (Vliet, 2007) 

Enligt Vliet (2007) följs inte stegen exakt i verkligheten, eftersom det är praktiskt omöjligt. Han 

ger exempel på att designers förflyttar sig fram och tillbaka i de olika abstraktionsnivåerna, från 

kodningsproblem till domänproblem. Även testning utförs innan implementationen för att tea-

met inte ska behöva göra om allt från början. Om utvecklarna upptäcker fel i efterhand blir det 

svårare att implementera förbättringarna (Vliet 2007). 

2.4.2 Scrum 

Det agila arbetssättet har vuxit fram utifrån behovet att kunna ändra mål under projektets gång. 

Med ett agilt arbetssätt är det möjligt att hantera nya önskemål från kunder och utvecklare under 

projektets livscykel, detta innebär att det är svårt att sätta en projektplan vid projektstarten 

(Špundak, 2014). Špundak (2014) menar att ett agilt arbetssätt ökar både kommunikationen och 

samarbetet i ett projektteam. 

Scrum är en projektmetod inom det agila projektarbetssättet. Moe et al, (2010) skriver att Scrum 

som utvecklingsmetod lämpar sig bäst till mindre projektteam eftersom dessa ofta involverar 

mindre utvecklingsfaser i form av sprintar. I Scrum finns det roller som olika personer får er-

hålla, det finns en Scrum master som är en länk mellan projektgruppen och produktägaren för 

projektet. Scrum mastern har inga befogenheter utan ingår i teamet (Wilson et al, 2013). I var 

sprint finns där dagliga möten som Scrum mastern ansvarar över för att kunna se arbetsproces-

sensflödet (Wilson et al 2013). Vid dessa möten går Scrum mastern igenom vad som har hänt 

sedan det senaste mötet och vad som skall göras fram till nästa möte (Wilson et al, 2013) 

I projektet finns det även ett Scrum team, det är de som arbetar med att leda teamet mot att följa 

best practise inom Scrum. De ansvarar även för att hjälpa till att fatta beslut och bidra med de 

resurser som kan komma att behövas. Till sist finns där en produktägare, vars roll innebär att 

ge Scrum teamet en klar bild över kraven (Rodriguez et al, 2015). Det är även produktägaren 

som har i uppgift att ta fram en lista med de aktiviteter som skall genomföras och sätta dem i 

en prioriterad ordning, den listan kallas även product backlog (Wilson et al, 2013). En schema-

tisk bild över hur sprintarna går till och vilka roller som är involverade kan ses i figur 2.3. 
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Figur 2.3: Illustration av scrum (Deemer och Benefield, 2007, s 5.) 

Wilson et al., (2013) skriver hur processen i Scrum går till i form utav flertalet sprintar. En 

sprint består av en eller flera delar från product backloge som produktägaren har skapat. Där-

efter arbetar teamet med dessa under tiden som sprinten varar. Under sprintens gång görs inga 

ändringar av del momenten, om det behövs göras ändringar sker dessa mellan två sprintar.   

När en sprint är klar blir denna presenterad för produktägaren och innan nästa sprint startar så 

hålls ett möte av Scrum mastern för både Scrum teamet och produktägaren. Detta möte öppnar 

upp för ändringar till nästkommande sprint samt schemaläggning. De olika sprintarna pågår 

sedan tills produktägaren anser att projektet är klart och hela product backlog är avklarad (Wil-

son et al., 2013).  
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2.5 Teoretiskt ramverk 

Baserat på vår litteraturgenomgång har vi sammanställt påverkande aspekter för var och en av 

de utvalda kritiska framgångsfaktorerna. Presentationen av de påverkande aspekterna illustreras 

i tabell 2.2. Utifrån den insamlade teorin har aspekter placerats vid respektive framgångsfaktor. 

Detta utesluter inte att en aspekt hänger ihop med någon av de andra faktorerna. Detta ramverk 

kommer användas för att analysera skillnader och likheter med vad intervjuobjekten anser är 

påverkande aspekter. 

Kritiska fram-

gångsfaktorer 

Påverkande aspekter enligt 

teorin 

Projektledning ● Kunskap 

● Riktlinjer 

● Estimering 

● Motivering 

Projektomfattning 

och mål 

● Projekt förändring 

● Kommunikation 

Val av projektme-

tod 

● Förtroende 

● Erfarenhet 

● Medbestämmande 

● Införande 

● Ledningens stöd 

● Sociala interaktioner 

Tabell 2.2: Sammanställning av påverkande aspekter för varje utvald kritisk framgångsfaktor. 
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3 Metod 

I detta kapitel förklarar vi hur vi gått tillväga i vår studie. Vidare går vi djupare in på våra 

intervjufrågor och förklarar varför de valts. Även val av respondenter förklaras i detta kapitel 

samt de etiska aspekterna vi beaktat när vi utformat intervjuerna. 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Utifrån vår teori har vi skapat en intervjumall, se bilaga 1, som syftar till att tillsammans med 

teorin, besvara vår forskningsfråga. Vi valde en kvalitativ ansats på grund av våra resurser och 

informationen vi ville få ut från våra respondenter. Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ an-

sats lämplig när studien vill skapa mer klarhet i ett område. Jacobsen (2002) förklarar också att 

kvalitativa undersökningar tillåter förändringar under hela undersökningen och hjälper till att 

hantera oväntade händelser under arbetets gång. En förändring kan vara att respondenten ändrar 

något i transkriberingen vid genomläsning av denna efter intervjun. 

3.2 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) så ger en kvalitativ metod inte begränsningar i vad för data som kommer 

att samlas in från respondenten. Respondenterna får större frihet i att besvara frågorna på sitt 

sätt. På grund av detta valde vi i vår studie att använda oss av semistrukturerade intervjuer med 

strukturerad ordningsföljd i olika teman som följer vår uppsats. Detta gynnade oss då vi fick 

möjlighet att få en bredare datainsamling. Enligt Jacobsen (2002) ger respondenten unika för-

klaringar av olika begrepp eller fenomen. Det möjliggör även att varierande människor ger sin 

personliga åsikt inom samma fråga. Vi valde att ha alla våra intervjuer på respondenternas ar-

betskontor, detta gjorde vi för att ge en större trygghet hos våra respondenter och skapa en mer 

tilltalande stämning. För att vi skulle ha vår fulla uppmärksamhet mot respondenten använde vi 

oss av en ljudinspelare, och en av oss antecknade under intervjuerna. Detta gjorde att en av oss 

kunde fokusera på att intervjua och på så sätt gavs möjlighet att delta i intervjun och ställa 

följdfrågor, som är en del av semistrukturerade intervjuer (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen 

(2002) är nackdelen med detta att det skapar ett beroende av utrustning. För att undvika detta 

så kontrollerade vi vår ljudinspelare med att göra ett snabbt test inför varje intervju, samt så 

skickade vi in ljudfilerna till vår gemensamma Dropbox omedelbart efter att intervjuerna var 

slutförda. 

3.3 Intervjuer 

Undersökningar kan göras på två olika sätt enligt Denscombe (2000), antingen genom att samla 

in ordentligt med information från ett par personer eller genom att få in mindre detaljerad in-

formation från många personer. I vår studie har vi valt att undersöka ett fåtal personer för att få 

utförligare information från våra respondenter angående kritiska framgångsfaktorer. 
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3.4 Val av företag och respondenter 

Med bakgrund till våra resurser har vi valt att grunda vår undersökning på tre aktörer inom IT-

branschen. Dessa verksamheter är snarlika varandra och jobbar med utveckling av system och 

applikationer. Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur liknande verksamheter 

inom samma bransch jobbar och hur de förhåller sig till IT-projekt.  

Enligt Jacobsen (2002) kan respondenter vara ovilliga att svara på frågor för att de är rädda för 

att exponeras. Detta kan undvikas genom att försäkra respondenterna att de kommer vara ano-

nyma. Jacobsen (2002) förklarar att respondenter kan undvika att svara på frågor i fruktan av 

att svaren kan kopplas till dem personligen. Därför gjorde vi ett medvetet val och höll både 

verksamheter och respondenter anonyma och inför varje intervju förklarade vi att de kommer 

vara anonyma. 

Vi valde respondenter baserat på de krav som vi ställt upp för att våra intervjuer skulle passa 

ihop med vårt syfte av undersökningen. Följande fyra kriterier hade vi för att respondenter 

skulle få delta i studien: 

 Verksamheten jobbar med systemutveckling 

 Verksamheten jobbar med IT-projekt 

 Respondenten arbetar som projektledare 

 Respondenten vet hur företaget jobbar med IT-projekt 

Samtliga deltagare i undersökningen jobbar som projektledare och har kunskap om hur IT-pro-

jekt drivs. Projektledare valdes eftersom att de har en nyckelroll inom projektledning samt är 

med när omfattning och mål ändras av kunden. Det är även projektledaren som arbetar med 

projektledningsmetoderna, därför ansåg vi projektledare var lämpliga för vår studie. Respon-

denterna och deras befattning presenteras i tabell 3.1.  

Namn Företag Befattning 

P1 Verksamhet A Projektledare 

P2 Verksamhet B Projektledare 

P3 Verksamhet C Affärsområdeschef/Projektledare 

Tabell 3.1: Förklaring av respondenterna 
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3.5 Intervjuguide för intervjugenomförande 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide som baserades på det teoretiska ramverket, 

med syftet att väva in de ämnen som omnämnts. Våra kunskaper om projekt involverades även 

vid utformandet av intervjufrågorna. Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika huvudämnen och 

innehåller följdfrågor som uppkom under intervjuerna. Nedan presenteras huvudkategorierna 

för vår intervjuguide: 

 Inledande frågor om respondentens bakgrund 

 Projektledning 

 Projektomfattning och projektmål 

 Val av projektmetod 

 Respondentens syn på kritiska framgångsfaktorer 

Vi inledde intervjuerna med att fråga om respektive verksamhet samt respondenternas bak-

grund. Det var generella frågor för att inleda intervjun och få en bra start. Vidare gick vi in på 

respondentens erfarenheter av olika kritiska framgångsfaktorer. Enligt Jacobsen (2002) är det 

viktigt att anpassa intervjun efter den person som skall intervjuas. Jacobsen (2002) förklarar 

även att intervjustilen bör vara av en sådan art att det passar respondenten. Med hänsyn till 

dessa punkter kände vi att en lugn och trygg start på intervjun var lämplig eftersom vi inte kände 

respondenterna sedan tidigare. Intervjuerna följde intervjumallen i bilaga 1, men det förekom 

även spontana frågor beroende på vad respondenten svarade. Intervjumallen är grundad på den 

litteraturstudie som är gjort i kapitel 2 och även utomstående frågor för att få en mer naturlig 

övergång i de olika frågorna och kategorierna.  

Efter de inledande frågorna gick vi djupare in på huvudkategorierna, där vi började med pro-

jektledning. Först frågade vi om hur projekt initieras, för att få en bild om vad de har för typ av 

projekt. Sedan frågade vi specifikt om hur deras projektledning ser ut. Vi ville skapa oss bild 

av varifrån projekten kom och på vems initiativ. Vi frågade även hur de planerar sina projekt 

och vad som är svårast. Efter det gick vi in på projektomfattning och mål där respondenterna 

fick ge sina svar om bland annat kravhantering och förändringar. Detta ledde vidare till val av 

projektmetod och om de arbetade utifrån en sådan. Slutligen fick respondenterna välja vilka 

kritiska framgångsfaktorer de fann mest inflytelserika för ett projekts resultat.  

3.6 Bearbetning av empiri 

Från våra tre intervjuer har en stor mängd information samlats in. Jacobsen (2002) skriver att 

det är viktigt att kontrollera om den insamlade data är komplett. Vid intervjuer där samma frågor 

ställts till alla intervjuobjekt är det viktigt att skilja och bearbeta informationen så att svaren 

kan vävas samman till information. Vi har valt att transkribera de intervjuer vi gjort direkt efter 

intervjuerna har utförts för att spara tid och samtidigt ha det färskt i minnet. Eftersom transkri-

beringen gjordes direkt efter så har det varit enklare att bearbeta informationen och därmed 

kunna ha mer tid till diskussionen och slutsatsen i denna uppsats. Transkriberingen av intervju-

erna gjorde det enkelt att gå tillbaka och läsa igen vid funderingar och det var dessutom att 

enklare att jämföra svaren eftersom alla intervjuobjekt fick samma frågor. Efter det ställde vi 

respondenternas svar mot vårt teoretiska ramverk för att därefter kunna använda den informat-

ionen till vår diskussion och slutsats. 
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3.7 Metodval 

Data som samlas in kan enligt Jacobsen (2002) mätas med hjälp av reliabilitet och validitet, på 

så sätt kan datas kvalitet säkerställas. Data kan kontrolleras på två sätt, genom att kontrollera 

data mot andra studier eller forskning, eller att kritiskt granska data som respondenterna lämnat 

(Jacobsen, 2002). 

För att uppnå validitet har minst två av undersökarna varit med under alla intervjuer och alla 

medlemmar i gruppen har varit med och granskat alla transskript för att upptäcka eventuella 

fel. Efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats har vi skickat de till respektive re-

spondenter för ett godkännande att data som vi samlat in är korrekt. Alla frågor som vi utformat 

är kopplade till vårt teorikapitel, för att höja validiteten i vår studie. 

Som tidigare nämnts har respondenterna intervjuats på deras respektive arbetsplatser där de 

känt sig trygga. Enligt Jacobsen (2002) kan undersökningar påverka respondenternas svar om 

de intervjuas i en onaturlig miljö. Jacobsen (2002) menar på att det inte blir en fullständig in-

formativ intervju om respondenterna känner sig obekväma. 

Jacobsen (2002) beskriver att även undersökare kan påverka data, till exempel kan undersöka-

ren få två olika data beroende på om han är påstridig jämfört med om han är avslappnad. Några 

faktorer vi tänkte på innan intervjuerna genomfördes var att klä oss respektabelt och vara på-

lästa. Viktigt var också att inte avbryta respondenterna under deras svar men att vid tillfälle vara 

flexibla och ställa extra följdfrågor som inte följde vår mall. Detta så att respondenterna skulle 

känna sig bekväma och återge relevant data. Även om Jacobsen (2002) menar på att det är 

omöjligt att kontrollera undersökningseffekten, så har vi reflekterat över den både innan och 

efter intervjuerna. 

3.7.1 Etik 

När det gäller etik finns det tre aspekter att förhålla sig till enligt Jacobsen (2002) när det gäller 

att en undersökning ska genomföras. Dessa tre aspekter är: vikten av korrekt data, rätten till ett 

privatliv och informerat samtycke. 

Jacobsen (2002) menar att information inte ska tas ifrån sitt sammanhang och att det därmed är 

viktigt att inte förfalska ett resultat eller data. Vidare skriver Jacobsen (2002) att den som har 

lämnat ut information har all rätt att be om total återgivning. Utifrån den aspekten har vi valt 

att göra inspelningar utav de intervjuer som har utförts för att därefter transkribera dessa. Vi har 

även erbjudit våra intervjuobjekt möjligheten att få läsa igenom transkripten och därmed minska 

risken för missförstånd eller tolkningsfel. 

Andra punkten angående privatliv är indelad i tre element (Jacobsen, 2002). Den första innebär 

att det skall övervägas och beakta känsligheten på information som har samlats in. Därefter ska 

den information som har samlats in skall överses om hur privat den är. Det sista elementet är 

frågan om det är möjligt att identifiera individen utifrån den insamlade data. 

Den sista aspekten gällande informerat samtycke menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att 

informera personen som deltar i undersökningen att det är frivilligt och att denne vet om de 

risker och vinster som ett deltagande kan medge. Detta har Jacobsen (2002) delat in i fyra un-

derrubriker: kompetens, frivillighet, full information och förståelse. Vid våra intervjuer hade vi 

dessa underrubriker i åtanke och respondenterna informerades därför i korthet om vad denna 
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uppsats handlar om. Därmed doldes ingen information. Vi förklarade även att respondenten 

hålls anonym för att ta hänsyn till den tidigare punkten gällande privatliv. Respondenterna till-

frågades även om tillåtelse att en inspelning gjordes under intervjun och därefter erbjöds re-

spondenterna att ta del av transkriberingen om så önskades. Det fanns även möjlighet för re-

spondenterna att tillägga information till intervjun i efterhand genom e-post. 

3.8 Kritik till metodval 

En svårighet med kvalitativa metoder är att de tar lång tid. Enligt Jacobsen (2002) är det enormt 

resurskrävande och därför får utövarna nöja sig med ett fåtal respondenter. Enligt Jacobsen 

(2002) finns det alltid en risk att andra respondenter hade lämnat andra svar än de som erhålls. 

Med bakgrund till våra resurser så koncentrerade vi oss på tre kvalitativa intervjuer. Detta kan 

ses som för få respondenter för att kunna generalisera men vi anser att vårt arbete kan bidra till 

den existerande kunskapen. Våra respondenter har alla över 15 års erfarenhet av projektledning 

och vi tycker därmed de kan bidra till existerande teori. En nackdel med att endast intervjua 

projektledare är att projektledarens roll överskattas. Ett projekt innehåller många olika roller, 

hade vi valt andra roller att intervjua hade vi förmodligen fått andra svar. Men vi valde medvetet 

projektledare eftersom de alla arbetar med liknande arbetsuppgifter. Vi läste existerande teori 

för att fördjupa oss i ämnet och inspirerades av resultat från tidigare studier. Vi var medvetna 

om att detta kunde påverka vårt synsätt och resultat. Genom att uppmärksamma detta och ha 

det i åtanke avvärjde vi det hotet. Anledningar till att vi använde oss av existerande teori är att 

det hade varit svårt att samla in tillräckligt med data.  
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4 Empiri 

I detta kapitel ska vi gå igenom respondenterna och deras svar på våra intervjufrågor. Denna 

data kommer sedan diskuteras under diskussionskapitlet.  

4.1 Presentation av respondenter 

P1 har arbetat över 15 år på verksamhet A. P1 har sin akademiska bakgrund från det systemve-

tenskapliga programmet i Lunds universitet och har även studerat sin master på Nya Zeeland 

inom computer science. Genom åren har P1 även tagit certifikat inom PMP (Project Manage-

ment Professional Certification). P1 har en stor erfarenhet inom projektledning och var aktiv 

när verksamhet A implementerade ERP-systemet SAP. Det nuvarande projektet som P1 jobbar 

med är en .NET lösning. 

P2 har arbetat som projektledare i över 20 år på flertalet arbetsplatser. Den största erfarenheten 

som P2 har är inom produktionsprojekt, men även som projektledare för utvecklingsprojekt. P2 

har en akademiska examen som el-ingenjör och han har genom åren också fått tillfälle att arbeta 

som projektchef i Kina. P2 har flertalet gånger arbetat utomlands i olika länder under längre 

perioder och har därmed skaffat sig en stor kompetens från utlandet. För tillfället arbetar P2 

med att sätta upp en projektorganisation inom verksamhet B. 

P3 sitter på en chefsposition inom ett företag som verkar inom business Intelligence och arbetar 

som projektledare. I övriga fall har denne ofta en korrigerande roll utan att kalla sig projektle-

dare. P3 har en examen i systemvetenskap och ekonomi från Lunds Universitet. Efter examen 

arbetade P3 som databasutvecklare och gick sedan vidare till verksamhet C inom business In-

telligence. P3 har haft flera olika typer av roller och har 16 års erfarenhet av projektledning. 

4.2 Projektledning 

4.2.1 Projektledning ur P1s perspektiv 

P1 berättar att projektledare inte alltid är med från början i ett projekt. P1 får projekt tilldelat av 

så kallade systemplanners som är i kontakt med försäljningsdelen i verksamheten. Oftast är det 

på initiativ av försäljnings sidan som ett projekt startas upp och därefter kopplas P1 in som 

projektledare. Beroende på storleken på projektet så varierar projektgruppens storlek. I ett pro-

jekt som P1 arbetade med fanns det olika projektgrupper inom projektet, medan i ett annat 

projekt fanns det enbart en projektgrupp involverad. Beroende på projektet så tar det olika lång 

tid att genomföra. När projektledaren kopplas in specificeras resurskrav och sedan är det upp 

till ansvarig chef att se till att rätt resurser kopplas in i projektet. Eftersom det är en process så 

anser P1 att det underlättar som projektledare att kopplas in i projektet i ett tidigt skede. P1 

beskriver att en projektgrupp byggs utifrån de resurser som projektledaren behöver till sitt pro-

jekt och det varierar ofta när projektgruppen skapas. Ibland finns en kärngrupp tidigt med pro-

jektledare och med tiden kopplas fler personer in i projektgruppen. P1 strävar nu efter att ha 

större del av projektgruppen involverad i ett tidigt skede i projektet. 
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P1 berättar att det svåraste med projektledning är att passera olika tollgates. Såhär beskriver P1 

med sina egna ord gällande passering vid tollgates. 

“...det finns definierade tollgates som vi ska passera vid vissa tillfällen och du ska ha uppfyllt 

vissa krav för att få passera en tollgate och det kan bli ganska tungrott med dessa tollgates att 

få till dem…” (intervjutranskript 1, P1 rad 14)  

Vidare förklarar P1 att det händer att de som sitter i styrgruppen sitter på en högre nivå och 

därmed kan det uppstå missuppfattningar vid diskussioner. Om man missar en tollgate får den 

göras om, och att få tid till ett möte med styrgruppen är inte enkelt. P1 beskriver då att inför ett 

tollgatesmöte skall projektledaren P1 ha ett möte med var och en ur styrgruppen och förbereda 

dem inför det slutgiltiga mötet. Styrgruppens involvering i IT-frågor är varierande och det är 

då projektledarens uppgift att förklara så att styrgruppen förstår och kan ge deras godkännande 

på de olika tollgates.  

P1 beskriver hur det går att motivera sin projektgrupp, P1 försöker se till att projektgruppen har 

det som de behöver för att kunna arbeta med projektet smidigare. P1 försöker även att skapa en 

känsla av att de är ett team och att de arbetar tillsammans. För att skapa denna känsla så har P1 

i ett tidigt skede berättat för projektgruppen vad som skall göras och sedan får de frihet att 

arbeta med de uppgifter som de känner för. De har även satt upp så att varje utvecklare har fått 

tillgång till två skärmar för att kunna ha applikationen på en skärm och koden på den andra. 

Tack vare det så har både praktiska hinder försvunnit och de sparar tid i projektet. Om det skulle 

inträffa något inom projektgruppen som de inte är beredda på, så samlas de till ett möte för att 

diskutera problemet och lösa det. Om det inte involverar alla personer går P1 till den eller de 

berörda och diskuterar fram en lösning.  

“Det kan jag göra genom att motivera gruppen så som jag pratade om innan att de känner att 

optimerar för dem och ser till att dem kan producera på max liksom.“ (Intervjutranskript 1, P1, 

rad 24)  

Så beskriver P1 hur utkomsten av ett projekt kan påverkas. Vidare försöker P1 hålla försäljnings 

sidan uppdaterad för att tidigt kunna ändra spår om det dyker upp något som skall hanteras. På 

så sätt hålls de olika stakeholders uppdaterade och det blir enklare att förbereda dem inför en 

tollgate. 

Efter att ett projekt är klart finns en del efterarbete. En slutrapport skall skrivas som summerar 

projektet, sedan görs en individuell bedömning där ett betyg sätts och på så sätt går det att 

bestämma om ett projekt har blivit lyckat eller misslyckat. Vid projektslutet skall alla de finan-

siella timmarna räknas ihop för att tillslut kunna sammanställa och se hur mycket projektet 

kostade.  

4.2.2 Projektledning ur P2s perspektiv 

P2 har arbetat i projekt med storleken fem till 35 personer. Nya uppdrag kommer från chefen 

för projektkontoret. Projektkontoret får en förfrågan från en kund. P2 förklarar att säljkåren 

pratar med projektchefen när ett projekt har sålts in. Projektledaren får i sin tur en specifikation 

där det står vad projektet ska gå ut på, hur mycket det ska kosta och hur lång tid det ska ta. Inom 

större bolag förklarar P2 att det kan vara ett huvudprojekt som har ett behov av ett delprojekt, 

då är huvudprojektet kunden. 
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När P2 som projektledare får ett projekt tilldelat sig så görs en plan med hjälp av olika experter 

inom varje område. De har en workshop tillsammans och där bestäms hur många personer som 

behövs vid olika tillfällen i projektet.  P2 menar att grundregeln är att aldrig be om en specifik 

resurs, utan att det är chefen som bestämmer vilken resurs som ska allokeras. P2 förklarar även 

att det är en viktig del i start fasen att projektgruppen kommunicerar och har ett interaktivt 

arbete med experterna inom varje område, istället för att stänga in sig i sin kammare och sätta 

upp hela planen själv.  

Det svåraste med att vara projektledare förklarar P2 som följande:  

“...att försöka se till så att man har rätt nivå och rätt omfattning på information vid alla till-

fällen.”(Intervjutranskript 2, P2, rad 16) 

P2 fortsätter att förklara att projektledaren måste ha en fingertoppskänsla om vad som ska sägas 

till vem. En del information delar P2 med sig av till projektteamet, sedan finns en bantad version 

av all information som P2 delar med sig till styrgruppen. P2 förklarar även att kunden inte 

behöver veta om alla problem i projektet, det poängteras att detta inte innebär att ljuga utan att 

välja vad som berättas. Det är alltid något som faller mellan stolarna när det gäller information 

och då kan det skapas konflikter, därför är kommunikation nyckeln i att pricka rätt i projektet. 

Kommunikationen är också en viktig del för att leverera rätt till kunden. P2 definierar ett miss-

lyckat projekt som följande:  

“...jag skulle nog vilja säga att projekt som misslyckats är där man levererar något till kunden 

eller till huvudprojektet som de inte vill ha.”(Intervjutranskript 2, P2, rad 18) 

Vidare beskriver P2 att det är kommunikationen som har brustit om de levererar något kunden 

inte vill ha. Budget och tid går det att komma överens med kunden om under projektgången så 

länge kommunikationen är bra. 

För att motivera projektgruppen påstår P2 att projektledaren ska förmedla ett budskap om att 

det teamet gör är värdefullt, då kommer motivationen oftast av sig själv. En annan viktig del är 

att ge beröm, vilket innebär att teamet känner sig uppskattade. P2 använder sig utav små medel 

som betyder mycket för teamet och individerna i projektet, till exempel att bjuda på tårta. 

P2:s grundprincip när något oförutsett inträffar är att be kunden om ett par dagar för att sätta 

sig ner med områdesexperterna och sedan planera hur de ska lösa det oförutsedda. P2 förklarar 

även att det är viktigt att återkoppla till kunden och se till att man är tydlig och har ett bra svar 

till den som orsakat eller bett om förändring. 

Projektledning förklarar P2 som följande:  

“Jag brukar säga att det mesta med projektledning faller ner på ett ord och det är ledarskap.” 

(Intervjutranskript 2, P2, rad 26) 

P2 förklarar att projektledaren bör vara en god ledare så att teamet känner att de har stöd. P2 

berättar att det gäller att leda och ställa upp för teamet. Förtroende pekar P2 ut som väldigt 

viktigt. När ett projekt avslutats förklarar P2 att de gör lesson learned, där projektledaren tydligt 

kan se vilka misstag och problem de hade under projektets gång. Projektledaren skapar en rap-

port på detta så att de kan lära sig inför nästa projekt som de ska utföra. P2 förklarar även att 

detta sköts dåligt eftersom teamet oftast är väldigt trötta på projektet och bara vill vidare efter 

att projektet är avslutat. 



IT-Projekt och dess kritiska framgångsfaktorer  Adam Vaskovic, Angelica Engström, Michael Popper 

– 20 – 

 

4.2.3 Projektledning ur P3s perspektiv 

På P3s arbetsplats kommer projektinitiativen från IT-avdelningen eller ekonomiavdelningen. 

Storleken varierar men på business Intelligence-sidan strävar de efter att hålla nere storleken på 

projekten till ett par kalendermånader. Det börjar bli vanligare att projekt kommer från olika 

verksamhetsdelar, exempelvis inköp, lager och logistik. Ofta är en controller inblandad. När P3 

får ett projekt tilldelat görs först ett grovt estimat för tid och budget. Sedan skapas en projekt-

plan som går igenom omfattning samt kravspecifikation. Det görs också en riskanalys. P3 näm-

ner att de har ett ramverk som de följer för utvecklingen. En del av projektplaneringsfasen är 

att se över arbetet och bestämma vilka aktiviteter och mallar som ska utföras. Sen kopplas även 

kunden in för en planeringsfas och säkring av resurser. 

P3 anser att det svåraste med projektledning är så kallat scope creep. Detta innebär att det är 

svårt för användarna att uttrycka vad de vill ha från lösningen. Sedan när de får se lösningen 

uppkommer nya idéer och krav. Enligt P3 är kravhantering och förändringsarbete väldigt vik-

tigt. P3 skiljer även på om projektet är lyckat eller om leveransen är lyckad. P3 förklarar i 

följande citat sin syn på projektresultat. 

“Det är mycket efterarbete också som kommer avgöra om det blir en lyckad leverans. Men 

projekten kan ändå vara lyckat. Det är lite olika. Det är lite som operationen var lyckad men 

patienten dog.”(Intervjutranskript 3, P3, rad 16) 

 

P3 upplever det inte som att projektgruppen måste motiveras utan att de är självmotiverade och 

drivna. P3 försöker vara positiv och energisk och hoppas att det sprider sig vidare. Ska det 

genomföras stora projekt med olika delar från Norden och Sverige så har de team-building och 

kick-off events för att lära känna varandra. När projekt går dåligt menar P3 att åtgärder måste 

vidtas. 

P3 nämner personalförändringar på antingen kundsidan eller den egna som oförutsägbara hän-

delser som kan påverka projektet. Är det en viktig kravställare på kundsidan kan det vara nöd-

vändigt att pausa projektet och backa tillbaka. Projektgruppen måste sätta sig ner tillsammans 

med kunden och planera det fortsätta arbetet. Att nya krav tillkommer är en del av förändrings-

arbetet men P3 anser det som icke relevant då det inte är oförutsägbart att kraven förändras 

under tiden som projektet fortlöper. Händer det en stor förändring på kundsidan och de vill 

stoppa projektet så finns det en affärsansvarig som tar den diskussionen. Det är inte projektle-

darens ansvar att hantera avtalskonflikter.  

Enligt P3 kan en projektledare påverka projektresultatet genom att hantera kraven och följa 

kravspecifikationen. Det gäller att fokusera arbetet och inte ta in nya moment som ligger utanför 

projektet. Det handlar mycket om att hantera förändringar och att ha uppföljningar. Det är lätt 

att följa upp hur mycket tid som lagts ner men även viktigt att fånga upp hur mycket arbete som 

återstår. Det gäller även att följa upp riskanalysen. P3 nämner riskanalys, uppföljning och 

change request som viktiga områden för att påverka projektresultatet.  

När projektet är klart utförs en utvärdering och projektrapport. Tillsammans med kunden görs 

en “lessons learned” där aspekter på vad som var bra respektive dåligt tas upp samt vilka lär-

domar som kan tas med till nästa projekt.  



IT-Projekt och dess kritiska framgångsfaktorer  Adam Vaskovic, Angelica Engström, Michael Popper 

– 21 – 

4.3 Projektomfattning och projektmål 

4.3.1 Projektomfattning och projektmål ur P1s perspektiv 

P1 beskriver att beroende på hur stort ett projekt är så tar projektomfattningen och målen olika 

lång tid att bestämma. När ett projekt initieras från försäljnings sidan och ledningen har godkänt 

att projektet skall genomföras så passeras den första tollgate, tollgate initiate och det är då ett 

projekt påbörjas. Därefter följer nästa fas som är en analysfas. Där bestäms olika krav som skall 

genomföras och som måste godkännas av styrgruppen. När olika beslut om budget görs finns 

där olika forum inom Verksamhet A som har rätt att godkänna olika summor av belopp. 

Det händer att olika små delmål inom projektet ändras men det är sällan det stora övergripande 

målet förändras. Vid större förändringar avbryts oftast projekten. Vidare beskriver P1 att när de 

tidigare har genomfört projekt med vattenfallsmetoden så har omfattningen varit ganska låst 

medan att de i senare agila projekt har haft större möjlighet att göra förändringar. 

4.3.2 Projektomfattning och mål ur P2s perspektiv 

Vid de flesta fall finns där en budget som är satt och som inte bör överskridas. Det är budgeten 

tillsammans med beställaren som bestämmer slutresultatet och på det viset bestäms projektom-

fattningen. Projektmålet beskrivs utifrån den målbild som har satts upp. Målbilden är inte upp-

delad i olika delmål utan det görs tillsammans med projektgruppen vilket innebär att man får 

en detaljerad projektplan med de olika delmålen. P2 förklarar att det inte är ovanligt att målen 

ändras under projektets gång och säger att det är viktigt att kunna hantera olika förändringar. 

Det är nästintill garanterat att det kommer ske förändringar under projektets gång och det för-

klarar P2 med följande mening:  

“...det finns ingenting annat man kan garantera i ett projekt förutom att det kommer bli föränd-

ringar.”(Intervjutranskript 2, P2, rad 37) 

4.3.3 Projektomfattning och mål ur P3s perspektiv 

Det är kravställaren som bestämmer omfattningen av projektet. P3 önskar att projektledaren var 

mer involverad i processen men det är kunden som har ett önskemål om vad som ska utföras. 

Oftast sker en diskussion med kunden om vad som kan placeras i projektet. Ibland kan ett pro-

jekt behöva skalas av och ibland kan det effektiviseras. Målen kan diskuteras fram med kunden 

men i slutändan är det kunden som bestämmer. Kunden bestämmer vad som är viktigast av tid, 

budget och funktion. Små målförändringar påverkar inte projektet i särskilt stor utsträckning. 

P3 anser att de har tillräcklig erfarenhet att hantera vissa förändringar.  
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4.4 Val av projektmetod 

4.4.1 Val av projektmetod ur P1s perspektiv 

P1 har arbetat med både traditionella och agila metoder. På frågan vilka skillnader som P1 har 

upplevt vid olika projekt är det att gällande agilt så är det enklare att kolla med kravställaren 

om projektet är på rätt håll och därmed ha en chans i tidigt skede att ändra om det är något som 

inte stämmer. Ytterligare en skillnad är att ett agilt arbetssätt kan möjliggöra värdeleveransen 

tidigare i ett projekt eftersom det går att rulla ut en del fortare. Det ger även en ökning i förtro-

endet från kravställaren.  

Tidigare har Verksamhet A arbetat mestadels med vattenfallsmetoden, som när de rullade ut 

SAP över hela världen. P1 beskriver det som ett projekt som krävde att vattenfallsmetoden 

användes. Däremot inser nu verksamhet A att det är viktigt att kunna jobba agilt och har därmed 

en ambition att genomföra fler projekt agilt. Det går inte att på förhand bestämma vilken metod 

som lämpar sig bäst för ett projekt eftersom varje projekt är unikt och har olika krav som skall 

hanteras. Såhär beskriver P1 att det går till när en arbetsmetod väljs: 

”Hur kategoriserar vi ett projekt och säga att vi ska göra såhär eller vi ska göra såhär. De 

parametrarna håller vi på att leta efter just nu och bestämmer dem” (Intervjutranskript 1, P1, 

rad 60)  

Efter att en metod är bestämd går det inte alltid att följa den som den är beskriven. Varje projekt 

är unikt och därmed blir metoden anpassad till respektive projekt. P1 tror att i framtiden kom-

mer verksamhet As metod att hamna på en gråskala. Den kommer vara beskriven som ett hjälp-

medel med riktlinjer där det inte finns rätt och fel men som hjälper projektledaren att leda sitt 

projekt. Om projektledaren på verksamhet A vill införa en ny metod måste godkännande 

komma från ledningen för att få testa och utvärdera. I projektet som P1 leder nu har P1 fått 

tillstånd att testa nya metoder. Ännu är inte projektet klart men det ser ut att bli ett väldigt lyckat 

projekt.  

4.4.2 Val av projektmetod ur P2s perspektiv 

P2 har fått lära sig en annan metod som är liknande vattenfall där det finns en tidslinje som har 

en början och ett slut, däremellan finns det olika milstolpar och tollgates som ska passeras. P2 

säger att därefter kan den göras större eller mindre beroende på behovet. Gällande Scrum har 

P2 inte någon större erfarenhet men P2 vet vad det innebär. P2 berättar vidare att valet av metod 

beror på projektet. P2 använder vattenfallsmetoden som ett ramverk för att styra projekt. Om 

det skulle uppstå någon förändring vid val av metod skulle det komma från ledningen i verk-

samhet B. Vid val av metod till ett projekt säger P2 att de har ett ramverk som de ska hålla sig 

inom men sedan får de vara ganska flexibla i sitt arbetssätt. P2 förklarar att vid mjukvaruut-

veckling så lämpar sig agila metoder bättre, medan vattenfallsmetoden lämpar sig bättre i pro-

duktionsprojekt. 

4.4.3 Val av projektmetod ur P3s perspektiv 

Verksamhet C har de en egen metod som de arbetar efter. Där finns olika faser och aktiviteter 

som ska genomföras och mallar som ska följas. Fördelen med denna metod är att projektet blir 
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väldokumenterat. Det blir en struktur som gör det lättare att sätta estimeringar och alla vet vad 

som ska göras. P3 menar också enligt följande citat att det är ett bra försäljningsargument. 

“Det är en fördel att visa mot kunden också. Det här har vi. Vi har inte ett blankt papper utan 

vi utgår från den här metoden. Det är en säljpitch.” (intervjutranskript 3, P3, rad 46) 

Nackdelen med metoden är att den kan tyckas väldigt omfattande. P3 menar att det är viktigt 

att veta vad som kan vara till nytta och vad som kan tas bort. Anledningen till att metoden är så 

omfattande är att den ska stödja alla storlekar av projekt. P3 beskriver ramverket de använder 

som ett smörgåsbord där de kan välja det som stödjer projektet. Med nya kunder börjar P3 med 

en vattenfallsmetod för att sedan röra sig mot ett agilt arbetssätt. P3 menar att det är förhöjda 

risker med att jobba agilt med en ny kund.  

4.5 Intervjuobjektens bedömning av kritiska framgångsfaktorer 

Som ett komplement till våra intervjuer bad vi våra intervjuobjekt att numrera de kritiska fram-

gångsfaktorerna i figur 1 från ett till fem, där ett är den mest kritiska framgångsfaktorn. Detta 

gjorde vi i slutet av varje intervju för att inte påverka deras svar omedvetet. Vi har sammanställt 

deras svar i tabell 4.1 för att se hur de olika respondenterna rangordnar de olika kritiska fram-

gångsfaktorerna i förhållande till de varandra. Syftet med detta komplement var att vi skulle se 

om de tre kritiska framgångsfaktorerna som vi valt att behandla skiljer sig från informanternas 

egna åsikter gällande kritiska framgångsfaktorer. Eftersom detta enbart täcker tre olika projekt-

ledares åsikter är det svårt att säga om dessa är de som är de mest kritiska framgångsfaktorerna 

för projektledare men det ger en antydan på vad som är viktigt. 

Respon-

dent/Rang-

ordning/ 

P1 P2 P3 

1 Projektteam Hantering av föränd-

ringar 

Projektteam  

2 Projektomfattning och mål   Projektledning  

 

Användardelaktighet  

3 Kravbestämning  Projektteam  

 

Hantering av föränd-

ringar 

4 Hantering av förändringar  Projektomfattning och 

mål 

Kravbestämning 

5 Högsta ledningen  Kravbestämning Projektomfattning och 

mål 

Tabell 4.1: Sammanställning av respondenternas svar. 
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Vi har räknat ihop poäng genom att ge den som är högst rankad 5 poäng och den som är lägst 

rankad 1 poäng se tabell 4.2. På så sätt har den mest kritiska framgångsfaktorn enligt respon-

denterna fått det högst poäng. Undersökningen är inte statistisk säkerställd men det ger en an-

tydan på vad de tre respondenterna anser är viktigast. Resultatet blev följande: 

 

Kritisk framgångsfaktor Poäng 

Projektteam 13 

Hantering av förändringar 10 

Projektomfattning och mål 7 

Kravbestämning 6 

Projektledning 4 

Användardelaktighet 4 

Högsta ledning 1 

Tabell 4.2: Poängsammanställning av respondenternas svar i tabell 4.1 
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5 Diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att ge en bild av vilka kritiska framgångsfaktorer som finns 

och undersöka vilken relevans de kritiska framgångsfaktorerna (1) projektledning, (2) projekt-

omfattning och mål samt (3) val av projektmetod har. I detta kapitel kommer vi att diskutera 

och analysera den empiriska data vi fått från våra intervjuer och dra jämförelser utifrån vårt 

teoretiska ramverk.  

5.1 Projektledning 

Enligt Varajão et al., (2014) är projektledarens roll att planera, organisera och hantera resurser, 

detta instämmer P1 med och förklarar att han sätter ihop projektplanen och därefter listar upp 

de resurser som denne behöver vid starten av ett projekt. P2 förklarar att det viktigaste inom 

projektledning är ledarskap. P2 instämmer med Allen et al.,(2014) att projektledaren har en 

nyckelroll i projektet men P2 menar även att projektledaren inte behöver expertkunskaper inom 

varje enskilt område, utan nyckelrollen faller på gott ledarskap.  

Špundak (2014) förklarar att projektledarna kan anpassa sina metoder. Ingen av de tillfrågade 

projektledarna följer en specifik metod som den är beskriven, men de har genom erfarenhet lärt 

sig att anpassa sina ursprungsmetoder inom varje projekt. P2 uttrycker att den metoden han 

lärde sig för 20 år sedan använder han mer som ett ramverk än en metod att följa bestämt. P3 

och P1 förklarar att de plockar från olika delar inom deras metoder, beroende på behovet. P3 

har även inom sitt företag skapat ett ramverk som de följer där de kan använda de delar som 

behövs för det projektet.  

McLeod & Macdonnel (2011) menar att när ett projekt blir tilldelat en projektledare skall pro-

jektet definieras. Det är projektledarens ansvar att titta på olika aspekter för att därefter skapa 

sin uppfattning och definition. P1 och P3 förklarar att en av aspekterna är tidsestimering. Det 

är projektledaren som skall uppskatta hur lång tid ett projekt ska och därefter ansöka om resur-

ser. P2 beskrev att när ett projekt blir tilldelat så får projektledaren ett tidsomfång som riktlinje 

och en kravspecifikation som förklarar vad projektet ska omfatta. Därefter samlas experter inom 

varje delområde i en workshop för att klargöra vilka aktiviteter som teamet ska genomföra. 

Efter workshopen menar P2 att en detaljerad tidsplan är färdigställd med tydliga mål.  

Ett tillvägagångssätt som P1 använder för att motivera för sin projektgrupp är att försöka opti-

mera gruppens tid. I det nuvarande projektet som P1 leder har han satt upp dubbla skärmar åt 

sitt projektteam för att de ska känna att P1 arbetar för att de ska ha det bra. Allan et al., (2014) 

instämmer med att som projektledare är det inte enbart arbete med att slutföra ett projekt utan 

det är även projektledarens roll att se till att projektgruppen är motiverad. P2 arbetar med att 

försöka meddela ett budskap där det ingår att projektteamets insats levererar ett värde och där-

med håller motivationen uppe hos projektgruppen. P3 säger däremot att hans erfarenhet är att i 

hans tidigare projektgrupp har han inte behövt motivera sin grupp, utan de har självmant arbetat 

målinriktat. P3 har inte stött på en grupp som behöver motiveras. P3 försöker arbeta med projekt 

som är intressanta och därmed motiveras projektgruppen själva. P3 strävar däremot mot att vara 

närvarande och positiv för sitt projektteam. 

När något oförutsägbart inträffar inom ett projekt menar alla respondenter att det första steget 

är att kalla de inblandade till möte. P2 ber kunden om ett par dagar för att samla experterna 
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inom de olika områdena för att analysera och komma fram till en lösning på problemet. I vissa 

fall menar P3 på att det kan behövas ett uppehåll i projektet för att backa tillbaka och reflektera.  

Alla tre intervjuobjekt var överens om att efter ett projekt är klart finns en del efterarbete, oftast 

skrivs en slutrapport. P1 säger att de skapar en slutrapport för att utvärdera projektet samt räknar 

på det finansiella och gör individuella bedömningar av varje person i projektgruppen. P2 och 

P3 ber alla i projektet att göra “lessons learned” som projektledarna utgår ifrån när de skapar 

slutrapporten.  

5.2 Projektomfattning och projektmål 

Både P1 och P2 förklarar att projektledarna estimerar projektet när de får ett projekt tilldelat. 

Under den förberedande fasen sätts övergripande mål och omfattning. P3 menar att de gör en 

grov planering i början av projektet, men att de är öppna för förändringar eftersom de arbetar 

efter en agil metod. 

Enligt alla intervjuobjekt så ändras omfattningen och kraven under projektens gång. Detta är 

något som kan bidra till att projekt misslyckas enligt McLeod & Macdonell (2011). Även om 

P2 förklarar att hans metod liknar vattenfallsmetoden så är han tydlig med att det är viktigt att 

lyssna på kunden och förändra målen utifrån kundens önskemål. Enligt P2 kan det hända att 

projektet blir låst om man inte är öppen för förändringar vilket även Špundak (2014) förklarar 

i sin studie. P1 menar att de inte ändrar de övergripande målen men de små delmålen ändras 

under projektets gång och även P3 håller med om detta. P3 uttrycker även att de känner sig 

tillräckligt erfarna för att ha möjlighet till att göra mindre förändringar.  

P2 förklarar att ledarskapet sätts på spel vid förändringar, det är då en duktig projektledare har 

chans visa rätt egenskaper. Enligt P2 är det inget man kan garantera förutom att det kommer bli 

förändringar under projektets gång.   

Det de tre intervjuobjekten var helt överens om var att projektomfattningen och målen är det 

som är det viktigaste i ett projekt. Utan specifika mål är det svårt att utföra ett projekt och 

omfattningen påvisar hur stort projektet är.  

5.3 Val av projektmetod 

Alla intervjuobjekt använder sig av någon metod vid utvecklingsarbetet. De har också erfaren-

het av både traditionella och agila utvecklingsmetoder. P1 och P3 bekräftar att utvecklingsme-

toderna rör sig mot mer agila former och det är något som Kautz et al., (2004) instämmer om. 

P1 har under flera år arbetat både med vattenfallsmetoden och agil arbetssätt, men efter en 

önskan och påtryckningar från utvecklare går verksamheten mot att ha fler projekt med agil 

projektmetod. Iivari et at., (1998) påstår att en systemutvecklingsmetod är en samling av olika 

begrepp där tillvägagångssätt är ett av de begreppen. P1 menar att i framtiden kommer verk-

samhet A inte enbart att arbeta med vattenfall eller agilt, utan det kommer variera med de olika 

projekten vilken metod som lämpar sig bäst. Som alla intervjuobjekt betonar så är varje projekt 

unikt och därmed går det inte att i förhand bestämma hur arbetsgången kommer se ut. Krautz 

et al., (2004) beskriver att idag rör sig systemutvecklingsmetoderna mer mot de inkrementella 

metoderna och i den utvecklingen behövs stöd från ledningen, detta förklarar P1 med att det 
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behövs stöd vid införande av nya projektmetoder. P2 anser att ett agilt arbetssätt lämpar sig 

bättre vid mjukvaruutveckling. P1 och P2 förklarar är att vissa metoder lämpar sig bättre till 

vissa sorters projekt beroende på projektets karaktär.  

5.4 Bedömning av kritiska framgångsfaktorer 

Sista frågan under våra intervjuer var att rangordna de kritiska framgångsfaktorerna. Den som 

fick mest poäng var projektteam följt av hantering av förändringar och sedan projektomfattning 

och projektmål. Projektteam är inget som lyfts fram avsevärt under våra intervjuer men hante-

ring av förändringar, projektomfattning och mål nämns som viktiga faktorer. Detta stämmer 

överens med vårt antagande i början av vårt arbete angående vilka kritiska framgångsfaktorer 

som var mest kritiska. Många av de kritiska framgångsfaktorerna går in i varandra, och det finns 

inte en tydlig linje var gränsen går från till exempel hantering av förändring och projektmål. 

5.5 Teoretiska ramverket sammanställt med empiri 

För att tydligare illustrera de påverkande aspekterna som respondenterna anser är viktiga utifrån 

den intervju som har genomförts, har vi sammanställt dessa som en utbyggnad utav det teore-

tiska ramverket som skapades i 2.6. I tabell 5.1 är de aspekter som är samma som teorin mar-

kerad i kursiv. De övriga är ny information som är funnen vid bearbetning av empirin. 

Kritiska framgångs-

faktorer 

Påverkande aspekter en-

ligt teorin 

Påverkande aspekter enligt 

respondenterna 

Projektledning ● Kunskap 

● Riktlinjer 

● Resursberäkning 

● Motivering 

● Resursberäkning 

● Kommunikation 

● Motivering 

● Närvarande 

● Efterarbete 

Projektomfattning 

och projektmål 

● Projektförändring 

● Kommunikation 

● Projektstorlek 

● Analys 

● Projektförändring 

● Erfarenhet 

● Kommunikation 

● Estimering 

Val av projektmetod ● Förtroende 

● Erfarenhet 

● Medbestämmande 

● Införande 

● Ledningens stöd 

● Sociala interakt-

ioner 

● Förtroende 

● Erfarenhet 

● Införande 

● Ledningens stöd 

● Kontroll 

● Projektkaraktär 

Tabell 5.1: Sammanställning av påverkande aspekter. 
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Sammanställningen visar att gränsen för olika kritiska framgångsfaktorer inte är tydlig. En del 

av de påverkande aspekterna kan enligt våra respondenter kopplas till flera kritiska framgångs-

faktorer. Exempelvis återfinns kommunikation som en påverkande aspekt både i projektledning 

samt projektomfattning och mål. Det är även uppenbart att ledningens stöd bör förekomma för 

de övriga kritiska framgångsfaktorerna även om det inte nämnts av respondenterna. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt kommer våra slutsatser att dras mellan den teori och empiri som har undersökts 

i denna uppsats för att därefter svara på forskningsfrågan: Vilken inverkan har de kritiska 

framgångsfaktorerna (1) projektledning, (2) projektets omfattning och mål samt (3) val av pro-

jektmetod på ett IT-projekt?  

Vid uppstarten av denna uppsats hade vi förväntningar att det skulle finnas förklaringar till 

varför ett projekt blir lyckat eller misslyckat. Allt eftersom mer teori applicerades i studien insåg 

vi att definitionen av ett lyckat eller misslyckat projekt inte enbart var huruvida det håller sig 

inom tid och budget. Att kategorisera ett projekt som lyckat eller misslyckat innebär att ta hän-

syn till flertalet faktorer, därmed insåg vi att det finns flertalet kritiska framgångsfaktorer inom 

ett projekt. Vid den teoretiska undersökningen fann vi ett ramverk över flertalet kritiska fram-

gångsfaktorer och där gjorde vi ett urval av tre faktorer som framstod som viktiga. De utvalda 

faktorerna var projektledning, projektomfattning och mål samt val av projektmetod. Därefter 

valde vi att fördjupa oss i dessa och empiriskt undersöka vad de olika intervjuobjekten ansåg.  

Projektledare spelar en viktig roll i början av projekt. När projektledare får projekt tilldelat ska 

både tid och budget estimeras för att kunna arbeta mot uppsatta mål. Respondenterna beskrev 

under de olika intervjuerna att om de såg sig vara likställd med projektteamet istället för att 

sticka ut och vara ledare under hela projektets gång gav det en bättre slutprodukt. Eftersom de 

olika medarbetarna i teamet kunde välja vilka uppgifter som de skulle arbeta med efter sin 

kompetens. Självklart måste projektledaren sticka ut och vara projektledare i vissa beslut men 

att inte styra sin projektgrupp allt för mycket ansåg de var bäst. Vidare beskrev respondenterna 

att det svåraste med att vara projektledare är att kunna hantera när kraven från beställarna ändras 

och att kunna beskriva sitt projekt för grupper som besitter olika typer av kompetens och kun-

skaper. Detta visar att kravbestämning är en väldigt kritisk faktor.  

Vår slutsats är att projektledares kunskap och erfarenhet påverkar projekt. Med god kunskap 

och erfarenhet kan projektledare tolka kunders önskemål och tidigt identifiera och hantera för-

ändringar relaterade till projektet. Detta minskar risken för ytterligare förändringar som kan 

påverka projektet och dess utfall. Metoder används som ramverk och riktlinjer i projekt, men 

valet av metod är av mindre betydelse för ett projekts utfall. Kommunikation är däremot en 

viktig faktor och ofta är det kommunikationen som brister vid misslyckade projekt. Projektle-

daren kan ses som en förmedlare, som ska ge intressenter rätt information vid rätt tillfälle.  

För att nå målen måste projektledare se till att teamen är motiverade. Respondenterna nämner 

olika tillvägagångssätt för att motivera sina team, till exempel genom att få deltagarna att känna 

att de gör något värdefullt eller genom att tillfredsställa deltagarnas behov och önskemål. Mo-

tivation är viktigt eftersom ett motiverat team gör ett bättre jobb.  

Vi gjorde inledningsvis intuitivt antagandet att användandet av en utvecklingsmetod skulle vara 

avgörande för projektets utfall. Respondenterna förklarade att de inte följer en utvecklingsme-

tod som den är beskriven utan den används som ett ramverk för att nå projektets mål. En slutsats 

är att det är viktigt att ha en metod, men valet av en metod framför en annan är inte av samma 

betydelse. Enligt respondenterna är mål och omfattning betydligt viktigare än val av projekt-

metod, eftersom dessa kan komma att ändras under projektets gång. Eftersom systemutveckling 

kräver kontinuerligt förändringsarbete under projektet blir en projektledare som har förmågan 
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att hantera ständiga förändringar framgångsrik. En projektledares förmåga att hantera föränd-

ringar beror på erfarenhet snarare än val av metod. Respondenterna är ense om att ett inledande 

möte är viktigt vid problem. Trots omfattande kunskap och litteratur om varför IT-projekt miss-

lyckas fortsätter en hög andel IT-projekt att haverera. Detta tyder på att kunskap om de kritiska 

framgångsfaktorerna är otillräckligt för att lyckas med IT-projekt.  

6.1 Framtida forskning 

Eftersom andelen IT-projekt ökar behövs det flera undersökningar runt IT-projekt och vad som 

kan påverka de olika projekten. Denna uppsats går enbart in på tre kritiska framgångsfaktorer 

och det visar att det finns mycket information kring varje framgångsfaktor. I framtida forsk-

ningar kan det undersökas hur olika roller inom verksamheter ser på de olika kritiska fram-

gångsfaktorerna. Det behövs också mer forskningar på varför det finns så många projekt som 

misslyckas. I de flesta artiklar som har lästs till denna uppsats beskrivs det enbart att det finns 

flertalet aspekter som spelar olika roll i projekt. 
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Bilaga 1: Intervjumall 

Inledning: berätta om oss och vår uppsats. Vi pratar om IT projekt 

Bakgrund: 

1. Berätta lite om dig själv och din befattning? 
2. Hur länge har du jobbat som projektledare? 
3. Berätta lite om din projektbakgrund? 
4. Vilken storlek på projekt brukar ni jobba med? 

Projektledning: 

1. Vem är det som ger dig ett projekt? 
2. Vem är det som sätter ihop din projektgrupp? 
3. Vad gör du som projektledare när du får ett projekt tilldelat? 
4. Har du någon strategi som du följer när du gör projektplanen? 
5. Vad är svårast med att vara projektledare? 
6. Hur gör du för att motivera din projektgrupp? 
7. Har ni någon strategi när det inträffar något oförutsägbart? 
8. Hur kan ni som projektledare påverka projektet och dess utfall? 
9. Finns det något efterarbete med ett projekt? 

a. Vad innefattar det? 

 

Projektomfattning och projektmål: 

1. Vem är det som bestämmer omfattningen av ett projekt? 
a. Hur mycket tid läggs ner? 

2. Hur gör ni för att definiera era mål? 
3. Hur mycket påverkar målen projektets gång? 

a. Berätta lite mera 
4. Händer det att målen ändras under projektgången? 

 

Val av projektmetod: 

1. Har ni erfarenhet av både Vattenfall och SCRUM? 
a. Vad har du erfarenhet är för skillnader mellan de olika metoderna? 

2. Hur viktigt är val av metod för projekt?  
a. Vem är det som bestämmer valet av metod? 

3. Vad använder ni för utvecklingsmetod? 
4. Följer ni metoden som den är beskriven?  

a. Varför? 
5. Vad ser ni för för/nackdelar med metoden ni använder? 
6. (Har ni ledningens stöd när en ny projektmetod införs för ett projekt?)  

Ta fram texten.  

● Kan du markera från 1-5 där 1 är mest kritisk. Vilka faktorer som du anser är mest kri-
tiska vid ett projekt. 
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Bilaga 2: Transkribering P1 

 

 Talande –  

Angelica Engström 

Michael Popper 

Person 1  

 

Bakgrund 

Projektomfattning och projektmål 

Val av standard metod 

  

 

1 Michael Du får gärna berätta lite om dig själv och din bakgrund 

2 P1 Jag har jobbat på Verksamhet A i 15+ år. Jag läste systemve-

tenskap här i lund och på Nya Zealand. Jag var på utbyte mel-

lan informatiken här och tyvärr computer science på nya Zea-

land så det var lite mer tekniskt där men jag skrev min uppsats 

nere på nya Zealand och tog hem den hit som del av mastern 

och jag läste master programmet också på informatik som fri-

stående kurser. Och efter det började jag jobba på Tetra Pak 

och har jobbat i början mycket med vi rullade ut SAP R3 som 

ERP-system här på Tetra Pak. Och där jobbade jag ett par år 

först som systemadministratör och lite olika roller och sedan 

började jag projektleda kring år 2000-2001 också har jag jobbat 

mycket med projektledning inom R3 SAP sidan med sedan bytt 

över och prövat andra saker utanför också. Just nu driver jag ett 

projekt där vi utvecklar en .Net lösning och jag ska påbörja ett 

nytt projekt nu med SAP SRM-lösning som vi utvecklar och 

projekten med .Net lösningen driver jag. Vi provar nu med att 

gå från mycket vattenfallsprojekt styrning till jag kör mycket 

med iterativ metod för .Net lösningen. Jag är certifierad med 

PMP och det finns en organisation som heter PMI.  Som har 

skrivit ett regelverk en guidelines för projektledning så kan 

man certifiera sig hos dem så det är en global certifiering då. 

Som är störst över i USA men kommer mer och mer till Europa 

och vi på Tetra Pak har beslutat oss för att vi ska certifiera oss 

externt för att säkerställa kvalitén på projekten. 

3 Michael Hur stora är de olika projekten 

4 P1 Det varierar lite grann. När jag körde SAP på SAP sidan hade 

vi ganska stora projekt som jag då var subprojektledare hade 

jag fyra fem teamleads under mig så att totalt 30-40 personer 

bara i mitt SUB team.  

5 Michael Stort 
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6 P1 Ja ganska stort. När jag kör nu i denna .Net lösningen just nu så 

är vi en 8 upptill 15 personer det varierar lite på vad som hän-

der i vissa delar. Men i kärnteamet är vi 8 personer. Som job-

bar. Och sen har vi olika tidshorisonter på projekten allt ifrån 

lite kortare på några månader upp till över ett år. 

7 Angelica Vem är det som ger dig ett projekt 

8 P1 Projekten dem får jag av vi har så kallade systemplanners som i 

kontakt med business sidan oftast är det så att ett initiativ som 

kommer från business sidan och så finns det en IT komponent i 

det hela och då kopplar man in oss från Global IM. Från busi-

ness sidan pratar man så kallat systemplanners här på Global 

IM sidan och dem då specar upp det här vad som ska göras och 

undersöka initiativ osv. Och sen så kan en systemplanner välja 

hur länge dem jobbare vidare med projektet innan dem kopplar 

in en projektledare och de kan välja in olika faser att koppla in 

och då har vi olika tollgates och ibland kommer man in väldigt 

tidigt och ibland lite senare till projektet och det är upptill 

systemplanner som ser hur stor är IT komponenten, hur många 

har jag, hur många hinner jag med att hantera och sen så 

plockar dem in projektledare. Det är lite olika från olika gånger 

men det är via en sådan systemplanner som kontakter. Som 

projektledare är det oftast enklare att bli inkopplad i ett tidigt 

skede. 

9 Angelica När du har fått projekt är det du som väljer ut din projektgrupp 

eller hur går det till väga? 
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10 P1 Oftast, ja det beror på när man kopplas in. Är man inne tidigt 

väjer man ut sin projektgrupp. Och det man gör då är att man 

specar sina resurskrav, alla vi som jobbar inom IT organisat-

ionen vi fungerar egentligen som interna konsulter så jag har en 

chef som bara har i uppdrag att se till att jag har något att göra 

hela tiden så hon har inget funktionellt ansvar från något IT sy-

stem eller något sådant. Hennes uppgift är att se till att alla re-

surserna har ett uppdrag någonstans. Så dem ingår i något som 

kallas Resource management. Och när jag då behöver resurser 

till mitt projekt så listar jag upp vad är det för typ av resurser 

jag behöver vilken kompetens behöver jag. Och hur mycket be-

höver jag då över given tid. Då specar man antal timmar per 

månad. Sen så lämnar jag in den till dem som är på Resource 

management och sen så kollar de igenom vad dem har och bes-

ätter de rollerna som jag vill åt. Och har vi då inte ledigt internt 

så får vi leta efter resurser externt. Sen så kan jag givetvis i 

vissa fall så har specificerat i specifika fall specifika personer 

och då kan man trycka mer eller mindre hårt på hur viktigt man 

tycker att det är och i vissa fall känner man så ser man att i 

detta projekt något specifikt jag letar efter och jag vet att denna 

person har denna kompetens. Och då ligger det givetvis i mitt 

intresse att trycka på och se om jag kan komma åt denna person 

så men rent strikt så är det så att vi letar efter en individ med en 

viss kompetens och inte efter ett visst namn. Så det är en hel 

funktion som enbart sysslar med resurshantering och allokerar 

det. 

11 Michael 

 

Nästa fråga kanske går in på det du har sagt men vad gör du när 

du får ett projekt tilldelat? Är det att sätta ihop en grupp direkt 

eller är det att sätta upp en plan? 

12 P1 Det är lite olika när du kommer in vad som ska göras. Och sen 

är det inte alltid att man sätter ihop hela gruppen direkt utan 

ibland börjar man med sub del kanske och sen växer och sen 

utbyggs gruppen efterhand vi försöker att ha ett större team 

inne i ett tidigare skede när vi analyserar kraven för projekt för 

har vi en större grupp inne som får kunskap om kraven och 

projekten så får vi snabbare utväxling när vi väl drar igång och 

utvecklar och skapar en produkt mot supporten. Man vill ofta ta 

in vi tror att vi är på rätt spår när vi säger att vi vill ha mer folk 

tidigt när vi vill ha in fler folk tidigt i projektet men du börjar 

leta efter, i vissa fall om businessen är lite oklar på vad de vill 

ha så är det ibland en fördiskussion kring vart vi är på väg osv 

så planerar man med businessen innan man drar igång ett större 

team. Mognadsgraden på business sidan vart de är på väg och 

vad de vill avgör också hur snabbt man kan röra sig framåt med 

ett team. Vad det ett bra svar på frågan? 

13 Michael Ja det tycker jag. Vad är svårast med att vara projektledare? 
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14 P1 Vad är svårast? Det svåraste är väl kanske, var vi är vår gover-

nance struktur det vill säga att det finns definierade tollgates 

som vi ska passera vid vissa tillfällen och du ska ha uppfyllt 

vissa krav för att få passera en tollgate och det kan bli ganska 

tung rott med dessa tollgates att få till dem, låt oss säga om du 

råkar fastna. Det svåraste är att dem som tar beslutet kring detta 

tollgates och de har en styrgrupp till detta projekt. Om den styr-

gruppen är sammansatt. Ibland hamnar styrgruppen på en för 

hög nivå i jämförelse med projektet så det blir svårt att kommu-

nicera kring projektet och de problemen du har. För de som sit-

ter i styrgruppen sitter på så hög nivå och det har svårt att rela-

tera till det som ska diskuteras om du har en disconnect där 

emellan så kan det bli väldigt konstig diskussion på styrgrupps-

mötena när du ska försöka passera dina tollgates om man mis-

sar lite i kommunikationen. Händer det att du missar, att du får 

ett nej på ett sådant tollgate så måste du liksom ladda om och 

komma en gång till och för det första bara hitta tid i kalendern 

för de som bestämmer skruva till materialet och måste du också 

ha förmöte med varav en för att preppa dem inför ett möte för 

att komma igenom med ditt beslut. Stakeholder management 

brukar vi kalla det. Det är nog det svåraste att kommunicera 

med dem på den nivån så de förstår vad projektet handlar om 

och vart man är på väg och beslutet man är ute efter. Att dem 

känner sig komfortabla med vad som föregår så de är redo att 

säga Ja. Och ibland har du styrgrupp som är fantastiska som vet 

exakt vad det handlar om. Och ibland är de inte lika mycket 

med. 

15 Michael Hur insatta är styrgruppen i IT-frågor då? Jag kan tänka mig 

mycket business? 

16 P1 Ja det varierar jättemycket, det finns en hel del chefer på Tetra 

Pak business sida som är mycket väl medvetna om hur det fun-

gerar. Jag pratade innan om att jag var med när vi rullade ut 

SAP R/3 och det togs ett beslut på Tetra Pak att hela busines-

sen ska köra SAP R/3 för dem centrala delarna av business som 

har ett jättestort R/3 system som alla är inne och kör över hela 

världen. Vilket tog nästan 12-15 år att rulla ut över hela värl-

den. Men det var många som var inblandade på den utrull-

ningen från business sidan och de har lärt sig jättemycket på 

det så att de blev lite manglade av den här och lärde sig att för-

stå IT-perspektiv på ett på bra sätt. Så vi har många som är väl-

digt duktiga. Sedan har vi en del som tror att dem är duktiga 

som inte är det och sen dem som är helt off. Så det är en väldig 

skala det där. Och tricket där är att identifiera vilka det är som 

inte riktigt är med på banan och ge dem lite extra uppmärksam-

het och prata med dem oftast måste man förbereda ett sådant 

tollgate möte genom att prata individuellt. Och det är nog det 

svåraste med kommunikation.  
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17 Angelica Hur gör du för att motivera din projektgrupp? Om du känner att 

de inte arbetar med dig? 

18 P1 Om jag känner att de inte arbetar med mig? Ja hur gör jag då? 

Skriker på de, nej det gör jag inte. Jag försöker göra de så del-

aktiga som möjligt i det projekt som jag har just nu, bygga en 

.Net lösning så försöker jag jobba som ett team där jag försöker 

inte så mycket vara chefen som går in och säger och att du ska 

göra a och b och du ska göra c och d och när du är klar med det 

så kom och prata med mig så ska jag tala om vad ni ska göra 

efter det. Utan att teamet själva styr över vad som ska göras 

och när det ska göras och jag försöker bara att arbeta med att se 

till att dem, det finns inte några hinder i vägen för dem. Om det 

så är praktiska grejer som att dem vill ha dubbla skärmar på 

sina skrivbord så lyckades jag skaka fram så alla fick dubbla 

skärmar dem kunde ha applikationen på en skärm och kod på 

den andra så gick det mycket snabbare att jobba så kunde de 

rendera upp det hela tiden. Vi kom på ett sätt där vi satte upp 

en projektor i taket och en sådan duk som man kan dra ner så vi 

kan ha möten när som helst utan att behöva å iväg någonstans. 

Så har vi ingen ställtid. Dem gillar inte möten heller så det 

känns inte lika mycket möten när man sitter kvar där man sitter 

och bara kan sätta igång projektorn och prata om någonting. 

Det kan vara sådana små saker bara som känner att jag set efter 

att de har så bra som möjligt och kan göra det dem tycker är ro-

liga. Dem är mycket utvecklare som gillar när de sitter där och 

kan utveckla. Allt som stör de i det tycker dem är jobbigt. Så 

att visa att det är dem som är viktigast och jag optimerar deras 

tid för att dem ska göra sitt jobb. Och sen försöker vi ta beslu-

ten tillsammans. Sen får jag ibland gå in och säga att det får 

vara på det här sättet. Men vi tar besluten tillsammans och dis-

kuterar på den nivån tillsammans så släpper jag de ibland så får 

de sinsemellan ta dem mindre besluten så jag detaljstyr inte. 

Och jag tror att det motiverar att dem får ta eget ansvar så de 

känner att det är deras projekt eller det är inte mitt projekt. Det 

är nog det jag jobbar med mest. 

19 Angelica Om det händer något oförutsägbart? Vad gör du? 

20 P1 Då samlar jag teamet så pratar vi om det, 

21 Angelica Men de ville inte ha möte 

22 P1 När de inte vill ha möten men jag kallar dem inte till ett möte 

utan jag går till dem så pratar där de sitter, det beror ju på vad 

det är som händer. Ibland är det saker som berör dem direkt så 

går jag och pratar med dem oftast ”nu har det här hänt, vad 

tycker du att vi gör nu?” är det saker som de inte kan hantera 

själva så får jag ju ta tag i det då så fall och sen så informera 

dem att det här har hänt och jag har beslutat att det här och det 
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här. Sen försöker jag motivera dem med att vi hela tiden infor-

merar de hur vi jobbar och hur vi kan göra det bättre. Så att vi 

hela tiden kör att vi lär oss hela tiden och att vi skruvar och 

vänder. Sen försöker vi förbättra oss så vi känner att det går 

framåt och inte bara med det vi gör och det vi producerar också 

hur vi gör saker och ting och vi försöker fundera på hur.  

23 Michael Hur kan du som projektledare påverka projektet och dess ut-

fall? 

24 P1 Det kan jag göra genom att motivera gruppen så som jag pra-

tade om innan att de känner att optimerar för dem och ser till 

att dem kan producera på max liksom. Sedan försöker jag hela 

tiden, det handlar mycket om att informera. Jag ser till att jag 

pratar med business sidan att vi har en bra relation kollar efter 

om dem behöver någonting från oss att de känner sig komfor-

tabla med vad vi sysslar med, det är mycket Stakeholder mana-

gement. Det är viktigt att ta hand om teamet och sedan är det 

viktigt med Stakeholder management som jag pratade om in-

nan att förbereda för beslut osv. att försöka förutse, ligga lite 

före och se vad det är som kommer, de kommande veckorna, 

månaderna är det någonting som jag behöver kolla upp eller 

förbereda så att vi inte springer in i en vägg någonstans. Är det 

någon person som ska peppas eller checkas av? Så det är, ja att 

ha pulsen på de dagliga aktiverna så jag ser att teamet är okej. 

Samtidigt som man kollar framåt och förbereder för det som 

kommer.  

25 Angelica Sedan när ditt projekt är klart? 

26 P1 Ja 

27 Angelica Finns det alltid lite efterarbete? 

28 P1 Ja 

29 Angelica Vad innefattar det? 

30 P1 Det som är största delen egentligen är egentligen är perfor-

mance feedback med resurserna. Så som vi jobbar är det i den 

processen vi har så ligger det väldigt tungt där när det är klart 

så ska man berätta hur det gick. Förhoppningsvis har man ju 

pratat om det igenom hela projektet med resurserna. Lite trå-

kigt om man kommer med det när det är klart så kommer man 

med det är inte alls bra. Tyckte du inte säger dem? Nä det 

tyckte jag inte. Det går ju inte men det ligger formellt hos oss 

väldigt tungt efter projektet att man ska liksom vi har något 

som kallas individuell objective som man ska definiera för en 

resurs i projektet där man liksom inom olika områden där man 

har verifierat saker som dem ska fokusera på någon teknologi 

som man ska lära sig lite bättre eller kommunikationen mellan 
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businessen så har man definierat saker som individiden ska fo-

kusera på så ska man utvärdera det då och sätta ett betyg på 

det. Och sen är det så det är en så kallat hård feedback med ett 

betyg och sen så med den mjuka sidan på hur man tyckte man 

pratade hur man tyckte det gick osv. så det är en stor del. Sen 

är det efterarbete med, man måste följa upp och få in sista tim-

marna som rapporterats in på också rent finansiellt hur mycket 

kostade det här nu i slutändan när alla fakturor är inne från då 

om vi har haft konsulter eller om vi har köpt licenser osv och 

sen följa upp på den biten. Vi har några en slutrapport också 

som man skriver där man summerar projektet och alla aspekter 

så att det, det är väl dem bitarna. Resurserna följer man upp 

och finansiella bitarna och så den här rapporten. 

31 Michael 

 

Skiljer det sig något från lyckade och misslyckade projekt? Vår 

handledare sa att vi inte skulle dra upp misslyckade projekt 

32 P1 Jag har inte någon erfarenhet av några misslyckade projekt. 

33 Michael Ja precis. 

34 P1 Så jag kan inte prata om det men vill du höra om de lyckade 

projekten? Ja det skiljer sig åt nu kan jag inte säga förmycket 

för jag har inte avslutat det här .Net projektet ännu men det är 

på väg och bli ett väldigt lyckat projekt. Där har vi beslutat att 

jobba väldigt iterativt på det sättet att vi träffar businessen en 

gång i veckan och då sätter vi oss ner och tittar på. Just nu hål-

ler vi på att utveckla. Då sätter vi oss ner och tittar på hur verk-

ligheten ser ut, hur långt har vi kommit och vad har hänt sedan 

sist och så får de se det varje vecka så att de är med oss hela 

vägen igenom. Och de vet exakt vad som föregår vilken ut-

veckling som sker och hur vi, vilka förändringar vi har gjort se-

dan sist osv. Denna täta kontakt har gjort att både dem och vi 

vet exakt vad händer hela tiden. Ibland så händer det om man 

låter businessen speca kraven och säger man tack för det och vi 

återkommer när vi är klara. Och sen så när man börjar tolka 

vad dem har angett där och det divergerar och sen när man vi-

sar upp det så är liksom bilen är blå med tre hjul istället för röd 

med fyra. Här håller vi oss väldigt tätt med varandra så blir vi 

mera ett team som levererar någonting och det funkar väldigt 

bra. Misslyckade projekt som jag hade, detta knyts tillbaka till 

stakeholder management där kom jag in och fick ta över så 

hade dem rykt ihop mellan IT-sidan och business sidan och det 

var lite dålig stämning. Där alla ville vara med och prata teknik 

i det projektet så även så att säga högre upp på styrgrupps nivå 

pratade de teknik och ville ta beslut på saker och ting och det 

var väldig förvirring i kommunikationen vilket ledde till att 

man inte hade samma syn på saker och ting vilket. IT gjorde 

någonting vilket businessen trodde att de gjorde något annat 

och sedan när de fick se det så rök man liksom ihop över vem 
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som hade missförstått vem och varför, hur kunde det bli såhär? 

Väldigt ofta när det brister i kommunikationen. Vi har, det är 

en timme i veckan där vi visar för businessen i det här .Net pro-

jektet. Vi demar varje vecka en timme vad som händer så kän-

ner dem sig bekväma i det och då är vi liksom på rätt väg hela 

tiden vi får direkt veta om vi har svängt fel någonstans. Tät 

kommunikation att försöka se projektet som projektteamet som 

ett team business och IT tillsammans.  

35 Angelica Men angående projekt omfattning och projektmål. Vem är det 

som bestämmer omfattningen vid ett projekt och hur lång tid 

tar det ungefär.  

36 P1 Oj det beror på projektet och hur stora projekten är. Oftast är 

det ju projektet initieras från business sidan man vill ha någon-

ting. Och man har en idé om vad man vill göra. Har man kom-

mit fram till på en hög nivå vad man vill göra för någonting så 

passerar man tollgate som heter tollgate initiate så man drar lik-

som igång och sen följer en analysfas, där man tittar på dem 

här kraven från business sidan och försöker bena ut dem och 

komma fram till exakt vad är det man letar efter här vilket leder 

fram till en tollgate analysis och där kan man sedan ta beslut 

om så har man ju sett kraven och då börjar bilden kräva fram 

av hur stort det här är. Och då finns det en styrgrupp som god-

känner det här tollgate analyases. Storleken sen när man sedan 

tittar på projektkostnaden så har vi olika forum inom Tetra Pak 

som godkänner för olika belopp. Så att man estimerar jobbet 

som måste göras och tittar på kostnaden och sedan utifrån den 

prislappen så måste om styrgruppen ser att dem tycker det här 

verkar vara en bra idé och sen då måste liksom man skicka upp 

till organisationen då och där vi har olika forum som säger då.  

37 Michael Ja ni får pengen 

38 P1 Ja vi får pengen. Så det är helt beroende på storleken på sum-

man så är det olika forum då och för dem riktigt stora sum-

morna är vi uppe på högsta fatet på ställningen som säger ja.  

39 Michael Lite om mål, ändras målen, för projekt eller dem är satta? 

40 P1 Dem är ofta satta, jag vet inte om jag har varit med om något 

mål ändrats. Inte några övergripande mål då bör nog projektet 

läggas ner men det kan hända att olika. När vi har kört våra 

vattenfallsprojekt så är ju scopet eller requirementet ganska låst 

när man väl har liksom har gått ur analysfasen. När vi kör nu 

försöker jag köra med iterativt och vi försöker glida ut mot att 

vara mer att vara agila i våra leveransmetoder. Så öppnar vi ju 

upp för att det övergripande målet inte förändras, men sättet det 

att uppnå det kan förändra därför att olika krav när man börjar 

vi har ju sett det när vi börjar utvecklar börjar visa upp vad bu-

sinessen ser och resultatet vart det är påväg och ser att det där 
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var kanske inte riktigt lika viktigt och det här är bättre och vi 

måste göra det här istället för det här och det här skiljer sig lite 

i vad som var viktigast i applikationen och stöd i, systemstödet 

som utvecklas. Så inte det övergripande målet men individuella 

krav eller funktionaliteter kan ändra prioritet under resans 

gång. 

41 Michael Då går vi in lite på metod. Som jag har förstått det av så har du 

erfarenhet av både det traditionella vattenfallsmetoder och 

agila. Vad har du för erfarenhet, konstig fråga, vad anser du är 

för skillnad mellan metoderna, konstig fråga.  

42 P1 Skillnad, ja. 

43 Angelica När du har arbetat med dem, vad är det för största skillnad mel-

lan dem? 

44 P1 Den största fördelen med denna iterativa eller agila sättet, det 

är ju att vi har betydligt bättre koll om vi är på rätt väg. Så att 

man får tidigare veta om man har förstått någonting fel. Busi-

nessen får också en hjälp i att konfirmera att de har tänkt rätt ti-

digare så att dem har en chans att ändra sig. Så att man är mer 

flexibel i att kunna skiffla om litegrann om businessen inser att 

”nja vi tänkte nog inte helt rätt”. Det ger också den möjlighet 

business känna sig lite mer komfortabla i vad som händer så att 

det inte liksom svart hål dem har stoppat in och det kommer ut 

något sedan några månader senare och ”o blev det så?” Jag 

tycker också det ger en möjlighet för oss att hjälpa business si-

dan att förstå sina krav och att optimera sina systemlösningar vi 

kan ha en väldigt bra diskussion denna iterativa process facili-

teter diskussion kring kraven och lösningen som motsvarar 

dem kraven och där kan vi också vara lite tuffa och pusha till-

baka ibland och dialogen är ju där som vi kan säga ”är ni säkra 

på det här, vill ni ha det såhär, vi tycker ni ska ha det såhär 

istället”. ”Ja det har ni nog rätt i” kan de säga ibland. Ibland sä-

ger de ”nej det ska vara såhär”. Men dialogen finns där. Om vi 

kör fullt agilt varje minut det vill säga att vi också levererar ut i 

produktion. Vilket jag inte har haft möjlighet att göra än, men 

jag ska göra det i nästa projekt. Då har vi också möjlighet att 

leverera värdighet till businessen tidigare om vi lyckas priori-

tera scopet enligt vad i rankningen att det som ger mest värde 

till businessen gör vi först och kan vi leverera ut det först då 

kan vi börja räkna hem business caset tidigare än om vi skulle 

bygga allting och sedan lägga ut allting i en klump. För alla sa-

ker vi gör så har vi ju business case där vi räknar på hur vi tjäna 

detta. Att implementera projektet, hur mycket tjänar vi på det 

per år och hur många år tar det innan vi har tjänat tillbaka 

pengarna som vi lägger ner på detta projekt. Då kan vi då 

hjälpa till att knuffa ut grejerna tidigare, även om det bara är ett 

subset av det totala så knuffar vi ut det som gav mest. 
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45 Angelica Så börjar det rulla in 

46 P1 Så börjar det rulla direkt också kan dem också känna att det är 

ett sätt för oss också att visa att vi kan. Vi kan ibland upplevas 

lite som fyrkantiga när vi kör denna vattenfalls modell. Börjar 

vi leverera snabbare så kan de uppleva att  

47 Angelica Att det händer någonting 

48 P1 Att det händer någonting och vi kan räkna hem det som händer. 

Det är det största är flexibilitet och värdeleverans tidigare 

49 Michael Vem bestämde det som att ni rör er mer mot agilt? 

50 P1 Ja vi rör oss mot agilt 

51 Michael Vem bestämde det? 

52 P1 Vem bestämde det? Det är ett beslut som har växt fram under 

dem senaste åren och beslutet är taget  

53 Michael  Högt upp? 

54 P1 Ja, sedan finns det vilja hos oss här nere att få det gjort. När vi 

rullade ut SAP över hela världen där och då var det bättre att ha 

den här vattenfallsmodellen eftersom där blev liksom som en 

fabrik vi körde massor med projekt enigt exakt samma setup 

och jag tror inte man hade riktigt mognad på andra sidan att 

köra på något annat sätt än på denna vattenfallsmodell och vi 

var tvungna att kontrollera det väldigt hårt för hela världen 

skulle in i samma globala system och då gäller 

55 Angelica Måste göras på samma ställe 

56 P1 Ja du måste ha koll på allting. Det börjar bli kritiskt när du 

kommer till att 80 procent av businessen ligger i systemet och 

du ska trycka in de sista 20 där. Att inte välter hela systemet för 

då börjar det kosta pengar. Där och då var det då rätt att göra på 

det sättet vi behövde enorm kontroll. Nu behöver vi lära oss att 

jobba på ett annat sätt så att så vi långsamt har det är ett beslut 

som har tagit på högre nivå. 

57 Michael Hur viktigt anser du att val av arbetsmetod är? 

58 P1 Mycket viktig, sen går det inte att välja för var givet projekt så 

kan du inte säga att  

59 Angelica Du ska göra, 

60 P1 Nä utan, man får se utifrån projektet och vad möjligheterna är 

och vad man kan välja och i vissa fall så är det bäst att köra 
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vattenfallsmetoden och i andra fall är det bättre att köra itera-

tivt eller agilt. Men man måste liksom fundera kring det och ta 

rätt beslut och man får se över. Vi tittade på det just nu när vi 

ska välja den här metoden, vad ska vi titta på då? Hur kategori-

serar vi ett projekt och säga att vi ska göra såhär eller vi ska 

göra såhär. Dem parametrarna håller vi på att leta efter just nu 

och bestämmer dem 

61 Angelica När ni sedan har valt metoden? 

62 P1 Ja 

63 Angelica Följer ni den helt så, till punkt och prickar eller liten skrädd 

sydd? 

64 P1 En skräddar sydd, om vi ska vara ärliga mot oss själva om vi 

ser att vi har kört vattenfallsmetoden men vi har ju inte kört 

den till punkt och prickar och i framtiden kommer det inte se ut 

som så att vi alltid kör agilt. Vi kommer köra agilt inte enligt 

konstens alla regler. Man kommer hamna på någon gråskala 

någonstans. Beroende på förutsättningarna och dem här para-

metrarna som styr och då hamnar man i ett litet hemmasnickeri. 

En del av dem som förespråkar agilt, förespråkar också att man 

ska skruva det så som du vill ha det så som passar sitt projekt. 

Det finns inget som är rätt och fel. Utan man måste känna efter 

situationen och sedan måste man under hela projektet gång se 

över hur man jobbar och skruvar.  

65 Angelica Om du känner att du vill välja en ny metod du har a och du har 

b men så fixar du din skräddarsydda kan du bara köra på det el-

ler du måste fråga någon längre upp om tillstånd? 

66  P1 Just nu måste jag fråga någon så att jag får till tillstånd, så jag 

har fått, i det jag kör iterativa det här .Net lösning har jag fått 

tillstånd att testa lite grejer för att köra. Så att där provar jag på, 

jag har digitala kanbantavlor för work management om ni kän-

ner till kanban? 

67 Michael Ja 

68 P1 Så jag fick tillstånd att ta ett verktyg där vi har dem digitalt då 

så vi kan hålla på med det så det använde vi för work manage-

ment. Men allt sådant jag har just nu, måste man få tillstånd till 

det. Framöver är tanken att om vi lyckas definiera dessa para-

metrar för att kategorisera och sedan får vi nog på något sätt 

lägga oss på en skala här dvs. ”okej det här projektet skall köra 

huvudsakligen agilt eller huvudsakligen vattenfall” sen tror jag 

att vi kommer släppa det här litegrann sen, sen har man en in-

riktning och sedan får man nog skruva litegrann som man vill. 

Men det betyder inte att man kan plocka vilket verktyg som 

helst för projektledning eller dokumentera hur som helst utan vi 
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kommer att ha riktlinjer så det kommer finnas ett ramverk och 

inom det ramverket sen så håller du dig inom det i och för sig 

göra lite som du vill.  
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Bilaga 3: Transkribering P2 

 

 Talande –  

Adam Vaskovic 

Angelica Engström 

Michael Popper 

Person 2  

 

Bakgrund 

Projektledning 

Projektomfattning och projektmål 

Val av standard metod 

  

 

1 Michael Berätta om dig själv? Och din bakgrund? 

2 P2 Jag jobbar just nu som projektledare på ett företag. Där har jag 

varit nästan 3 månader. Jag började på Ericsson 1992, ett år ef-

ter att jag tog examen som el ingenjör. Började som felsökare 

och 95 fick jag befattningen som projektledare. Jobbade med 

produktionsprojekt, utveckling av produktion till andra fabriker 

i världen. Sedan fick jag tillfälle att flytta till USA, 97, där job-

bade jag som projektledare fast med på utvecklings sidan. Där 

var jag i 8 år. Under den tiden bytte jag företag till ett företag 

som hette Flextronics som höll på med tillverkning och 

contract manufacturing av elektronik. 2005 tillfrågade de mig 

om jag ville flytta till kina och jobba som projektchef, där jag 

skulle starta upp ett nytt projektkontor för tillverkningen. Där 

var jag 2,5 år och sen åkte jag tillbaka till Lund. Började på 

Sony Ericsson i Lund. Ni känner till hela den historian. Efter 

att Sony gjort sig av med hårdvaruutvecklare fick vissa av oss 

åka, och då startades sigma. Något år senare fick jag ett erbju-

dande på mitt nuvarande jobb. Men i princip från 95 och framåt 

så är det projektledning och projektkontorsarbete som min kar-

riär handlat om.  

3 Michael Vilken storlek brukar projekt du jobbar med ha? 

4 P2 Det har varit allt från 5 personer till 30, 35 personer i team. De 

största projekten har varit de här produktions och industrinat-

ions projekt. Då var vi nog uppe i 35 personer. 

5 Adam Har du sysslat med mjukvaruutveckling? 

6 P2 I vissa sammanhang har jag gjort det. Om man tittar på indust-

rialiseringen, det är ju egentligen inte produktmjukvara man 

pysslar med där. Utan det är mjukvaran som används för att 
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testa produkterna, men det är ju också en mjukvara som kom-

municerar med objektet. Så det har varit en ganska stor omfatt-

ning av mjukvaruutveckling också. Men jag vet att om man tit-

tar specifik på projektledare som bara jobbar med mjukvaruut-

veckling. Brukar de använda andra metodiker till exempel 

agilt, där man tar korta spurtar där man har släpp osv. Riktigt i 

den omfattningen har jag inte jobbat med mjukvaruutveckling. 

Utan det har varit med den här vattenfalls principen, från bör-

jan till slut. 

7 Michael Vem är det som ger dig projekt? 

8 P2 Oftast kommer uppdraget från chefen för projektkontoret. Och 

de har oftast fått en förfrågan någonstans ifrån. Om vi backar 

tillbaka några månader när jag jobbade på sigma, det är ju ett 

konsultbolag. Då startas projektet allt eftersom kunden kommer 

och begär att de vill ha ett arbete gjort. Det går via säljkåren 

som sen pratar med projektchefen, nu behöver vi en projektle-

dare. Sen kommer upp specat vad projektet ska gå ut på, vad 

det ska kosta, hur lång tid det får ta, och vad slutmålet är. Inom 

de större bolagen, kan det vara att ett huvudprojekt som har ett 

behov av t.ex. industrialisering, och då säger de att de har en 

gren inom huvudprojektet där de behöver en industrialisering 

projektledare. De kanske inte har en aning av vad det innebär 

de vet bara att de behöver ha det för att få ut produkten. Det 

kan vara likadant för mjukvara eller hårdvaruutveckling. Där 

de gör en beställning, vi behöver ha de här projektledarna. Och 

sen får en spec skrivas av den projektledaren av vad som ska 

levereras in till huvudprojektet. 

9 Michael Sätter du ihop din egen projektgrupp? 

10 P2 Nej det gör man oftast inte. Systemet som jag är van att jobba 

vid är egentligen Sony Ericssons sätt att jobba. Projektledaren 

gör en plan och så ser han hur många personer den behöver i 

projektet vid olika tillfällen. Och då går man in i systemet och 

matar in jag behöver en el utvecklare juni, juli, jag behöver en 

mjukvaruutvecklare ett visst antal månader. Sen får motsva-

rande chefer gå in och allokera de resurserna, men den grundre-

geln vi alltid har jobbat efter är att man inte begär en specifik 

resurs. Det är chefen som bestämmer det, man kan komma med 

önskemål om vilken person man vill jobba med. Men det är 

inte garanti att man kommer få den personen. Likaså får de inte 

välja projektledare heller, kanske får en riktigt illa. 

11 Michael Vad är det första du gör när du får ett projekt tilldelat? 

12 P2 Det första jag gör är att titta på specen, som kallas för assig-

ment specen. Den berättar för mig vad jag ska göra och i vilken 

tidsomfång det ska ske. Sedan brukar jag begära att få åt-

minstone en person från varje expertgrupp. Som i ett projekt 
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som omfattar mjukvaruutveckling, elektriskutveckling, hård-

varu, mekanik, så brukar jag säga ja nu ska jag planera mitt 

projekt. Men jag är inte expert i alla de områdena, utan då bru-

kar jag samla experter och så har vi en workshop. Där vi sätter 

oss ner och säger det här är det vi ska göra, det här är tidsom-

fången vi har. Och ni berättar för mig hur mycket tid ni behö-

ver och vilka aktiviteter ni behöver utföra för att komma i mål. 

När de har berättat det så står vi där och ritar upp en tidsplan. 

Så brukar jag göra för att ha det här interaktiva sättet att arbeta 

tillsammans med de som har kunnande. Jag har också varit med 

om projektledare som sagt okej detta är uppdraget, så går jag 

bort i min kammare och skapar en tidsplan. Sedan när man pre-

senterar för projektgruppen tänker de detta kommer inte gå. 

Det är det värsta som finns så det är bättre att göra jobbet till-

sammans med gruppen. 

13 Michael Är det mycket kommunikation med styrgruppen också? 

14 P2 Ja, det är det. Du har ju alltid en styrgrupp som du ska rappor-

tera till i slutändan. Och den kommunikationen är oerhört vik-

tig. Det finns inget värre för en styrgrupp än att inte veta vad 

som händer. 

15 Adam Vad skulle du säga är det svåraste med att vara projektledare? 

16 P2 Det svåraste är att försöka se till så att man har rätt nivå och 

rätt omfattning på information vid alla tillfällen. Asså den in-

formationen man skickar ut, en viss typ av information som 

man delar med sig med projektteamet. Sen har man styrgrup-

pen som är tungt bantad version av all den information som 

man har i ett projekt, man kan inte tynga ner de med precis 

varenda detalj. Sen kan man ha en kund också som man ska in-

formera, och där kan det bli lite delikat om det är interna pro-

blem som man har som man inte vill kunden ska veta, så får 

man banta ner det ytterligare. Det vill säga inte ljuga för kun-

den men man behöver inte nödvändigtvis berätta allting alltid, 

det gäller att ha de där essen i rockärmen. Sen skulle jag vilja 

säga just kommunikationen, det är svårt att pricka rätt alltid. 

Det är alltid något som faller mellan stolarna, vare sig om det 

är information till styrgruppen eller till projektgruppen. Då bru-

kar det skapas lite konflikter, och där sitter man och diskuterar 

”de sa du, de sa du inte allt”. Så man kommer in i en dom och 

vi diskussion. Så kommunikationen är nyckeln egentligen, att 

pricka rätt. 

17 Adam Hur skulle du definiera vad ett misslyckat projekt är och vad ett 

lyckat projekt är? 

18 P2 Jag skulle vilja säga att många skulle definiera att ett miss-

lyckat projekt är ett projekt där man inte levererat det som spe-
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cen sa från början. Man måste komma ihåg att ett projekt kom-

mer förändras under hela den processen. Så det är inte miss-

lyckat bara för att man inte har levererat det man sagt från dag 

ett. Utan jag skulle nog vilja säga att projekt som misslyckat är 

där man levererar något till kunden eller till huvudprojektet 

som de inte vill ha. Och det är hela denna kommunikationsbit 

igen, att man missuppfattar leveransen. Och att någonstans un-

der vägens gång så har någonting missuppfattas. Det behöver 

inte vara så att projektet är försenat eller att det blev för dyrt, 

det behöver inte bli misslyckat för det. Man kanske har kommit 

överens om att det ska bli försenat någonstans mitt i, eller att 

det ska bli dyrare än vad man tänkt. De förändringarna sker i en 

projektgrupp. Men om man kommer sista dagen o säger till 

kunden, här har du, nu är vi färdiga, så säger de det här har vi 

aldrig bett om. Då har man misslyckats kapitalt, och det är helt 

enkelt en kommunikationsfråga. 

19 Adam När ni jobbar med vattenfall är det strikta regler? 

20 P2 Ja, jag skulle vilja säga att vattenfall en princip som man kan 

följa. Men samtidigt får man inte glömma som projektledare 

och som projektteam att man måste vara pragmatisk. Man kan 

inte låsa sig fast och säga ”nu kommer vi inte vidare för att den 

punken uppfyller vi inte” om det är en punkt kan komma ige-

nom ändå och försöka leverera det man ska så får man vara lite 

mer pragmatiskt. Då säger man ”då löser vi det sen, vi flyttar 

om litegrann”. Typexempel på det är ett projekt som jag jobbar 

på nu, där en av resurserna kom till mig och sa ”i vilken nivå 

ska vi släppa den här dokumentationen”, då sa jag ”den ska 

vara helt släppt för kunden förväntar sig ha den dokumentat-

ionen innan sommar”. Då sa han ”det går inte för processen sä-

ger att vi inte släpper dokumentationen förens vi kört en noll-

serie i produktionen”, då sa jag ”det är inte förens nästa år, och 

vi kan inte vänta tills nästa år för att släppa dokumentationen”. 

Då får man vara pragmatisk och tänka, ja processen funkar inte 

riktigt i det här fallet, och då får vi flytta om så att det passar. 

Vilket även innebär att det är litegrann agilt i arbetsprocessen. 

Jag har aldrig tyckt att man ska låsa sig fast vid allt som är skri-

vet. Eftersom det kan innebära att man fastnar och att hela pro-

jektet stannar, men som projektledare vill man fortsätta driva 

det framåt. Och ibland får man ta lite genvägar för att ta sig dit, 

inte glömma det man skulle ha gjort, men kanske lägga det vid 

ett annat tillfälle.  

21 Adam Vad gör du för att motivera projektgruppen? 

22 P2 Jag tror att den viktigaste motivationsfaktorn i ett projekt (eller 

om man är chef också för den delen) är att förmedla ett bud-

skap att det man gör tillför ett värde. Om teamet känner att det 

arbete de gör är värdefullt, så kommer oftast motivationen av 

sig själv. En annan sak som jag gör väldigt mycket är att jag 
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berömmer de om de gör ett bra jobb. Det är lätt att glömma 

bara en klapp på axel betyder enormt mycket, att projektteamet 

känner att de är uppskattade. Sen kan det vara sådan grej som 

att ha en planeringsworkshop någon annanstans än på kontoret, 

och tar det på ett trevligare ställe. Till exempel så har detta fö-

retaget jag jobbar på nu en lägenhet i turning torso på 38:e vå-

ningen. Istället för att ta workshopen i vårt konferensrum som 

heter bunkern så åkte vi dit och tog workshopen. Det behöver 

inte vara jättestora medel, utan det är mer att man använder sig 

av sådana grejer man har, och bjuder på tårta ibland. 

23 Adam Har du någon strategi när något oförutsett inträffar? 

24 P2 Det beror på helt och håller vad det är som har hänt. Men min 

grundprincip är att när det händer en förändring i projektet, vil-

ket är oftast det som gör att det blir upp och ner vänt, t.ex. att 

kunden kommer och säger att de vill ha något annat. Då gör de 

en mini version av det jag har berättat om tidigare, där man sät-

ter sig ner med teamet och tänker hur man ska lösa det här, hur 

ska vi planera framåt? Vad är det för inverkan på detta? Är det 

en kund som har orsakat det här är det jätteviktigt att man går 

tillbaka till kunden också. För om man bara säger till kunden 

”ajdå det här var inte bra, det här kommer innebära jättemycket 

jobb” och så avslutar man meningen där, det är ingen någonsin 

som kommer acceptera det svaret. Utan man säger såhär ”okej 

uppfattat ni vill ha en förändring, ge oss 3 – 4 dagar så sitter vi 

och tittar på konsekvenserna och så återkommer vi med uppda-

terad plan”. Det är min strategi i samband med alla ändringar, 

att man är tydlig och ser till att man har ett bra svar till den som 

orsakat eller bett om förändringen. 

25 Michael Hur kan du som projektledare påverka projektet och dess utfall 

och resultat? 

26 P2 Jag brukar säga att det mesta med projektledning faller ner på 

ett ord och det är ledarskap. Att man är en god ledare för tea-

met, och att de känner att de har ditt stöd. Du är inte så kompe-

tent i de olika områdena som du leder. Man kanske har en av 

kompetenserna i teamet men man har definitivt inte alla. Det 

gäller att leda de och visa de att du är med. Man måste ställa 

upp för teamet, är man sån som försvinner klockan 16 medan 

man låter alla andra sitta till 19 då tappar man respekt och för-

troende. Så det är väldigt mycket med att bygga upp ett förtro-

ende. 

28 Michael Hur ser efterarbetet ut när ett projekt är klart? 

29 P2 En av de viktigaste sakerna man gör är lesson learned, man går 

igenom hela projektet igen och ser vilka misstag och problem 

vi hade. Så gör man en rapport på det så att man fångar upp det 

till nästa projekt. Tyvärr sköts det ganska illa i de flesta projekt, 
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eftersom de flesta inom projektet är väldigt trötta på det när det 

är klart och så tappar man hela den biten, men det är oerhört 

viktig del. Så att man ser till att fånga misstagen. 

30 Michael Vem är det som bestämmer omfattningen av ett projekt? 

31 P2 Det är beställaren, de säger slutresultatet. Ofta finns det en pro-

jektbudget kopplat till det som man helst inte ska överskrida.  

32 Adam Hur hanterar du om ett projekt blir misslyckat? 

33 P2 Jag vrider lite på den frågan och säger hur jag hanterar när det 

blir ett problem i ett projekt. Det låter lite som skryt men jag 

har aldrig jobbat i ett projekt som skulle kunna anses vara miss-

lyckat. Det har antingen lagts ner av olika grunder, eller så har 

man lyckats med det man skulle leverera. Men ett projekt som 

varit fullständigt misslyckat, det kanske har varit de som lagts 

ner, men då var det flera saker som gjorde att det blev miss-

lyckat så fall. Det är pinsamt att säga men jag har nog aldrig 

varit med att ett projekt katastrofalt misslyckats så att man har 

fått hantera det som ett misslyckat projekt. Utan det har snarare 

så att man stött på problem. Då är det återigen att man får 

samla teamet och titta på problemet och försöka lista ut hur vi 

ska ta oss ur det här. Det kan kunden se det som misslyckat om 

ett projekt är 4 veckor försenat. Men jag har aldrig vad jag 

minns råkat ut för att det varit ett katastrofalt projekt, och jag 

menar inte att de har berott på mig. 

34 Michael Hur definierar ni era mål? 

35 P2 Målbilden i detalj hämtar man från huvuduppdraget. Den är 

inte uppbruten i småpunkter naturligtvis, då är vi tillbaka på det 

här att man samlar ihop teamet och vi gör en planering. Då sät-

ter man upp delmål, vad är det för mål vi har för mjukvaran? 

När ska vi ha de olika släppen? Och vad ska de innehålla? Och 

det gör man när man tar fram detaljplanen. Det är A och O att 

man har det här första steget att man sitter o planerar projektet, 

för då är det då man inser vissa mål. Därför är det dumt att sitta 

i sin egen kammare och planera projekt, för då kan du sitta där 

och planera massa mål som ingen förstår sig på. 

36 Michael Händer det att målen ändras under projektets gång? 

37 P2 Ja det gör de, målen och omfattningen av målen ändras. En väl-

digt stor del är inte att leda teamet utan det är att hantera för-

ändringar. Förändringshanteringen är en mycket stor del, för 

det finns ingenting annat man kan garantera i ett projekt föru-

tom att det kommer bli förändringar. 

38 Michael Har du erfarenhet Vattenfall och SCRUM? 
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39 P2 Jag har inte gått stora vattenfall utbildningar, utan den utbild-

ningen som jag var en som kallas för PROPS. Den är en vers-

ion av vattenfall kan man säga, då har man en rak tidslinje från 

början till slut. Sen har man olika milstolpar och tollgates, det 

är den modellen jag jobbar efter. Sedan får man banta den eller 

utöka den beroende på omfattningen av projektet. SCRUM har 

jag inte så mycket erfarenhet av men jag vet vad det innebär. 

40 Michael Hur viktigt är val av metod? 

41 P2 Svårt att säga, men jag tror att man måste ha ett ramverk för att 

driva ett projekt, men sedan beror det på vilken typ av projekt 

det är. Jag har inte vattenfall framför mig varje dag utan jag an-

vänder det bara som ett ramverk.   

42 Michael Väljer du själv metod eller går det högre upp? 

43 P2 Organisationen brukar ha en metodik som de tagit fram. På de 

organisationerna jag jobbat i har varit mest vattenfalls princip, 

därför jag inte jobbat så mycket agilt. Där brukar finnas proces-

ser. Det finns ett mardröms exempel där ett stort företag tog 

fram ett process som heter worlds class development model, 

och den var världsklass på så vis att den var omöjlig att följa. 

Den hade så många leveranser och punkter som skulle synkas. 

De kom fram efter att ha jobbat med den i 3 år att den var 

omöjlig att följa. Så de var tvungna att banta det till något 

mycket enklare. 

44 Adam Hade du kunnat tänka dig att jobba med scrum och ser du för-

delarna med den? 

45 P2 Absolut, jag tror mitt sätt att jobba är en blandning av olika sa-

ker. Jag vet vad målet är och jag vet hur vi ska ta oss dit när vi 

gjort planeringen, sen om det heter milestone 3 eller något an-

nat spelar mindre roll. 

46 Adam Skulle du säga att varje projektledare har sitt personliga sätt att 

styra projekt? 

47 P2 Ja det skulle jag, det finns de som pekar med hela handen. Me-

dan de finns vissa som jobbar mjukare och som litar på sitt le-

darskap 

48 Michael Vad ser du för för- och nackdel med vattenfall? 

49 P2 Jag tror att varje metod har sin fördel i olika situationer, så jag 

tror inte man kan säga att vattenfall är bättre än agilt. Det beror 

helt och hållet på vad man ska göra och hur man ska jobba. Jag 

tror inte vattenfall fungerar för en mjukvaruorganisation som 

ska göra de här delsläppen. Agila metoder lämpar sig bättre vid 
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mjukvaruutveckling, men man kan utesluta den ena eller andra, 

beror helt och hållet på projektets karaktär. 

50 Adam Har du fria händer att välja vilken metod du vill? 

51 P2 Jag skulle villa säga nej, meningen är att man ska följa de pro-

cesserna hos olika företag. Men man hade flexibilitet inom pro-

cessen och inom ramverket, och anpassa processen efter pro-

jektbehovet. Att ha ett ramverk är jättebra. En projektorganisat-

ion som inte har någon metodik alls kommer att misslyckas. 

Men om man är för styv i korken med den metodiken kommer 

man också misslyckas. 
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Bilaga 4: Transkribering P3 

 

 Talande –  

Adam Vaskovic 

Angelica Engström 

Michael Popper 

Person 2  

 

Bakgrund 

Projektledning 

Projektomfattning och projektmål 

Val av standard metod 

  

 

1 Angelica Vad har du för bakgrund? 

2 P3 Jag är systemvetare och ekonom. Jag tog examen 1997 från 

Lunds Universitet. Sen började jag på Sigma där jag jobbade 

som databasutvecklare i 1 ½ år. Sedan började jag med Busi-

ness Intelligence analys till 2005 och nu är jag här. Jag har haft 

alla typer av roller. Jag har varit projektledare, arkitekt och ut-

vecklare. Jag är affärsområdeschef på sverigenivå för business 

analytics.  

3 Angelica Hur många år har du jobbat som projektledare? 

4 P3 Sedan 99 har jag haft projektledare roller då och då. Det är inte 

regelbundet men jag tar den rollen när det behövs. Det blir for-

mellt sett en gång per år när jag formellt är projektledare. An-

nars har vi mycket typer av uppdrag som kanske inte kräver en 

projektledare, men någon som håller ihop leverans. Mindre in-

satser på 30-40 timmar då håller vi inte på med projektledare. 

Men då har vi kanske en leveransansvarig mot kund. Formell 

projektledare var jag för ungefär ett år sen på 500-600 timmar. 

Jag har en korrigerande roll ganska ofta utan att kalla mig pro-

jektledare. 

5 Angelica Vilken storlek på projekten brukar ni ha? 

6 P3 På malmökontoret så försöker vi hålla nere storleken. Det gör 

man ofta inom BI delen. På collaboration kan de vara större 

men på bi delen vill man jobba ganska agilt och snabbt så att vi 

försöker hålla nere projekten till 2-3 kalendermånader sen kan 

det ju ändå innebära 400-500 timmar men vi jobbar i små in-

kråmet för att leverera någonting snabbt. Så ser vår bransch ut. 

Det finns ju Bi projekt som är jättestora men jag tror inte de är 

så bra. Jag tror att det tar för lång tid för problemet med våra 

användare eftersom informationen redan finns någonstans i fö-

retaget så om det tar för lång tid att få fram lösningen så kom-

mer de hitta andra vägar. De kommer bygga en Excel lösning 
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eller någonting i MS acsess eller kanske fixa en stand alone 

qlickview lösning. Man kan inte hålla på i ett år. Det tror inte 

jag på. I så fall måste det vara väldigt komplicerat. Vi försöker 

jobba i 2-3 månader kanske 4 sedan leverera något. Det borde 

ju minska risken och det gör det ju såklart men det finns också 

en risk att man inte får med allting man måste timeboxa.   

7 Michael Var kommer projekten ifrån? 

8 P3 De flesta kommer från IT-avdelningen eller ekonomi avdel-

ningen, där vi jobbar. det Börjar bli mer och mer som kommer 

från olika verksamhetsfunktioner, inköp har varit ganska 

mycket. De kunder vi jobbat länge med där finns verksamhets-

stöd. Där finns stöd för inköp produktion lager logistik perso-

nal alltså allting. De har en full lösning men initiativen kommer 

ju ändå via ekonomi eller it. Även om kravställaren kanske sit-

ter i produktion eller inköp. Det är ofta någon controller som är 

iblandad. 

9 Michael Har du möjlighet att sätta ihop din egen projektgrupp? 

10 P3 Man kan önska med det beror på vilka som är tillgängliga. Ofta 

är du inte så specifik. Vi är många som har samma kompetens 

här. Det är vissa roller som arkitekt och projektledare. Ofta har 

man konsulter som jobbat med kunden innan. Är det en ny 

kund kanske det blir mer, vem ska vi sätta på detta? 

11 Angelica Du får ett projekt tilldelat. Vad händer då? 

12 P3 Nu blir jag lite speciell för jag får inte projekt tilldelat utan det 

är ofta jag som sålt in det. Så om jag får göra som jag vill så 

har man lagt upp en roadmap. Det här programmet har vi. Så 

tar jag varit med och identifierat projektet. Det första man gjort 

ett grovt estimat. Projektplan och går igenom omfattning och 

kravspecifikation. Sen har vi ju en metod, ett ramverk, som vi 

följer för själva utvecklingen. Där finns vilka faser och aktivi-

teter vi ska genomföra och där finns mallar. En del i arbetet är 

att se vilka aktiviteter ska vi göra och vilka mallar ska vi an-

vända för man behöver inte använda allting. Det är en projekt-

planerings fas. Sen kanske också ha en planeringsfas med kun-

den och säkra upp deras resurser. 

13 Michael Vad är svårast med att projektleda? 

14 P3 Jag skulle nog säga i våra typer av projekt så är det ju scope 

creep. Det är svårt för användarna att uttrycka exakt vad de vill 

ha. Och också att när användarna väl börjar se vad de får så får 

de nya idéer och nya krav. Så det är kravhantering så man hål-

ler sig till omfattning. Jobba med change request. 

15 Michael Är det så ni definierar om projektet är lyckat. Om användarna 

får det de hade tänkt sig? 

16 P3 Det beror på. Det är också en del man sätter upp när man sätter 

ihop projektplanen. Vad är det som är kvalitetsmålen? Är det 
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tid pengar eller funktion? Då är det många som säger det är al-

lihop. Måste vara klart i tid och måste får inte kosta mer än 

budgeten och vi ska få allting vi vill ha. Det vill ju alla. Men i 

verkligheten är det inte riktigt så. Vi har ett projekt just nu där 

vi har tillåtit en del förändring inom ramen för budgeten. För vi 

har sett att vi har tillräckligt med tid. Så det är skillnad på om 

projektet är lyckat eller om lösningen är lyckad. Projekten kan 

fortfarande vara lyckat men det behöver inte betyda att den 

lyckats sen. Dels för att man kanske inte kunnat leverera allt 

man ville ha men också för att den inte tas i bruk på rätt sätt. 

Kunden kanske inte jobbar med att lansera lösningen på rätt 

sätt. Det är mycket efterarbete också som kommer avgöra om 

det blir en lyckad leverans. Men projekten kan ändå vara 

lyckat. Det är lite olika. Det är lite som operationen var lyckad 

med patienten dog. 

17 Michael Hur gör du för att motivera din projektgrupp? 

18 P3 Jag har nog aldrig stött på det. I de projekt jag jobbar här så är 

det rätt intressanta saker. Det är att jag själv försöker vara posi-

tiv och energisk och ger energi. Vi har inga speciella aktivite-

ter. Vi har ingen kick off eller teambuilding. Det beror på vad 

det är för projektgrupp såklart. Nu jobbar vi i tighta grupper där 

vi känner varandra väl. Men skulle vi genomföra ett projekt 

med flera delar av Sverige eller norden så hade vi haft kickoff 

för att lära känna varandra. Men den typen av projekt jag job-

bar med jobbar man så nära kunden och varandra så jag ser 

inget behov av teambuilding för att komma igång. Om det ett 

projekt går dåligt måste man kanske göra något. 

19 Angelica Om det händer något oförutsägbart, vad gör du då? 

20 P3 Det som ofta är oförutsägbart är ofta om det sker någon per-

sonalförändring på kundsidan t.ex. eller att någon hos oss för-

svinner av någon anledning. Man måste sätta sig ner och se vad 

det här innebär. Måste man pausa projektet? Är det någon vik-

tig som försvinner på kundsidan kravställare så måste man 

pausa lite och backa tillbaka. Det är svårt att säga exakt.  

Man måste sätta sig ner och prata om vad det innebär och prata 

med projektgruppen och kunden. Det händer såklart att krav 

förändras men det är en change request process och det är inget 

konstigt. Det är inte oförutsägbart att krav förändras. Därför 

räknar jag inte in det riktigt. Men det kan ju hända att det sker 

en väldigt stor förändring på kundsidan eller att man stryper 

budgeten och vill stoppa projektet men är man projektledare 

och kunden vill stoppa projektet så finns det en affärsansvarig 

som tar den diskussionen. Det kommer inte vara projektleda-

rens ansvar. Om det blir en konflikt och kunden vill stoppa pro-

jektet men de skrivit på ett avtal så är det inte projektledarens 

ansvar. 

21 Michael Hur kan du som projektledare påverka projektet och dess resul-

tat? 
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22 P3 Det handlar om att hålla ordning på kraven och se till att man 

följer kravpspecen. Både så att man gör det man ska och inte 

tar in nya saker utan att värdera ordentligt och flagga upp för 

kunden vad det innebär. Det är åter igen change request hante-

ring tycker jag och sen är det också uppföljning. Det är lätt att 

följa upp hur mycket tid som är nedlagt men också försöka 

fånga hur mycket är det kvar att göra. Den biten måste man 

jobba med och försöka få projektgruppen att värdera hur 

mycket har vi kvar. Också jobba med riskhantering är en viktig 

del. Man kör en riskanalys i början av projekten sen gäller det 

att följa upp de. Och se till att man minimerar de eller begrän-

sar de. Eller om de faller in så måste man hantera de. Riskhan-

tering och riskanalys är också en viktig del. Riskanalys, upp-

följning och change request hantering. 

23 Michael Hur ser ert efterarbete ut när ett projekt är klart? 

24 P3 Då ska vi göra en projektrapport. Göra en lessons learned till-

sammans med kunden och projektgruppen. Vad gjorde vi bra, 

dåligt och vad kan vi lära oss till nästa projekt? Projektrapport 

är en uppföljning av projektet. Uppfyllde vi målen? Levere-

rande vi enligt kravspecifikation och hur klara vi oss gentemot 

budget? Det är själva uppföljningen. 

25 Angelica Vem bestämmer omfattningen av ett projekt? 

26 P3 I den bästa av världar är man som projektledare med och be-

stämmer men det är kravställaren och kunden som bestämmer 

omfattningen, som har ett önskemål om att det här ska vi göra. 

Är det en upphandling så finns det inte så mycket man kan 

göra. Då är det, det vi ska ha. Då får vi komma med en offert 

och den som uppfyller kraven bäst vinner affären. Då har man 

en fast omfattning. Men jobbar man nära med kunden som jag 

gör så är det en diskussion med kunden om vad vi kan trycka in 

i det här projektet. Då kan vi ge råd till kunden ni vill göra allt 

det här men det är för stor risk. Vi föreslår det här 70-80% av 

det ni önskar så gör vi resten i ett annat projekt. Eller så säger 

man till kunden ni har önskat de här sakerna men sen vet vi att 

ni vill de här sakerna senare men det är effektivare om vi gör 

det samtidigt. Det kan vara effektivare att göra allt på en gång. 

27 Michael Hur är era kunders IT-kunskap? 

28 P3 Väldigt varierande. Vissa kunder har ingen IT-avdelning alls. 

Sen finns det de som har en stor it-funktion med egna resurser. 

Ganska stor skillnad. Men att man har stor IT-avdelning behö-

ver inte betyda att man har tillräcklig kompetens. De kan kunna 

annat som databashantering, drift och förvaltning, affärssystem 

och sådant. Det är väldigt varierande. 

29 Angelica Bestämmer kunden målen? 

30 P3 Man kan diskutera fram det tillsammans med det är kunden 

som bestämmer. Det är kunden som bestämmer vad som är vik-

tigt. Tid pengar eller funktion 
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31 Angelica Det händer att målen förändras. Har det hänt att målen totalt 

förändras? 

32 P3 Nä det kan jag inte påstå. Stora förändring har man upplevt 

men inte extremt. Vanligt att de ändras lite. 

33 Angelica Hur påverkar små förändring? 

34 P3 Det beror på hur man lagt upp estimatet. Det kan påverka 

ganska mycket om du måste till ett helt nytt källsystem eller 

om du förändrar detaljnivån på den data du ska ta in. Sen kom-

mer design och så. Sen tycker jag att vi är så pass erfarna att vi 

kan hantera vissa ändringar. Men om man tycker att man vill 

ha data i ett annat källsystem så kommer det kräva nya analyser 

och förändringar i designen, det kan påverka ganska mycket. 

35 Angelica Vad tycker du är största skillnaden mellan vattenfall och agila 

metoder? 

36 P3 Jag skulle säga att största utmaningen med det agila är att man 

kanske i sättet att arbeta att man inte kan leverera allting. Man 

jobbar i sprintar. Det kan vara svårt för kunden att förstå som 

inte jobbar så att han inte får allting då. Så måste man förklara 

för kunden ni får inte allting i den här leveransen. 

37 Angelica Blir de inte nöjda att de får någonting? 

38 P3 Jo det kan de bli. Men det kan också finnas en del användare 

som bara är mottagare och de kanske inte har förståelse för ar-

betssättet. De vill ha allt. På gott och ont blir det många andra 

krav som man måste fånga och följa upp. Även om man be-

stämt med kundens projektgrupp nu jobbar vi agilt och det in-

nebär det här. Vattenfall så har man bestämt klart och tydligt 

det här ska vara med. Jag tycker det agila funkar väldigt bra i 

våra typer av projekt och lösningar. På vissa delar funkar det 

väldigt bra. Man bygger själva slutanvändardelen. För där blir 

man aldrig riktigt färdig. Där det funkar mindre bra är datamo-

delleringen, där kan man inte vara lika flexibel. Där kan man 

inte ändra sig hela tiden på samma sätt. 

39 Michael Hur viktigt är val av metod för ett projekt? 

40 P3 Jag tycker det är ganska viktigt. Jag har senaste tiden kört, när 

jag jobbat som rådgivare och lagt upp program, och man inte 

känt kunden så väl och kunden inte så är så mogen. Där har 

man gjort ett pilotprojekt med vattenfallsmetoden. Och när man 

gjort det, byggt upp plattformen. Byggt upp databasplattform, 

nya programfunktioner i bruk då är det farligt att jobba agilt. 

Det är för mycket risker och framförallt att man inte känner 

kunden. Har man väl kommit igång med samarbetet och platt-

formen kan komma igång med det agila arbetssättet. Vi har valt 

många gånger att börja med vattenfall och sedan gå över till 

agilt. 

41 Michael Vem bestämmer valet av metod? 
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42 P3 Jag skulle säga att vi gör det själva, projektledare. I samråd. 

Sen kan kunden ha åsikter men de kunderna jag jobbar med har 

ofta inte det. Sen kan det hända att vi får större kunder som vill 

att vi jobbar på ett visst sätt. Men de projekten jag jobbar i be-

stämmer vi. 

43 Michael Följer ni metoden exakt som den är beskriven? 

44 P3 Nej det är ett ramverk så man väljer ut vad man vill göra. Det 

är mer ett smörgåsbord av aktiviteter. Ett stöd. Vi behöver inte 

allting och framförallt så ser projekten annorlunda ut. Olika 

starter och faser. Vissa faser behöver man inte göra. Sen beror 

det på hur projektet ser ut. Det finns projektplan och mallar på 

allt. Men ingenting om tollgates det är annan typ av metodik. 

45 Angelica Vad är det för för/nackdelar? 

46 P3 Fördelar är att projektet blir väldokumenterat. Det finns mallar 

så man behöver inte hitta på. Man kan hänga upp sitt estimat på 

aktiviteter. Det blir en struktur i det som gör att alla vet vad det 

innebär. Det är mer stöd för projektledare än de som utvecklar. 

Utvecklarna ska skriva de här dokumenten. Det är ett jättestort 

stöd. Det är en fördel att visa mot kunden också. Det här har vi. 

Vi har inte ett blankt papper utan vi utgår från den här meto-

den. Det är en säljpitch. Det är försäljningsargument. Nackde-

len är då att den kan tyckas väldigt omfattande. Man måste veta 

vad man kan ta bort och veta vad man har nytta av. Många do-

kument är väldigt omfattande. Mallarna ska täcka alla typer av 

projekt. Alla storlekar av projekt. Den ska stödja agilt tänk. Det 

är väl alltid så. Du kan alltid gå tillbaka. 
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