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Abstract: The multi-project management based working method is 
becoming a more and more common method used in modern organizations. 
The number of projects performed in the same organization has increased 
like an avalanche the past years, and everything that goes with it issues the 
problem of scheduling the resources that all share their time between several 
projects.  
As the multi-project tutorials refers to there is a need for a resource 
scheduling support for those organizations that is largely based on the multi-
project based working method. 
The study take its starting point in the facts of those whom manage most of 
their operating cycle by the project based working method have problems 
with scheduling their resources and that conflicts and difficulties often 
appear while scheduling. When working after a project based method it is 
important to have a well working operational planning of resources for time-
scheduling the resources in different projects. The handling of resources is a 
problem within many companies. 
The purpose of this study is to establish the advantages and disadvantages of 
having a resource scheduling supported system implemented. The empirical 
studies come from a number of interviews. A set of persons with different 
roles in a multi-project organization has been interviewed and asked to 
describe their project based way of working. The result of this study is 
presented by a number of advantages and disadvantages of implementing a 
resource scheduling system.  
 
Keywords: Project management, multi-project environment, resource 
scheduling, multi-project management 



Sammanfattning: 
Det multiprojektbaserade arbetssättet blir en allt mer vanlig syn inom 
moderna organisationer. Antalet projekt som genomförs inom en och samma 
organisation har ökat lavinartat de senaste åren, och därtill kommer 
problemet att planera för alla de resurser som delar sin tid mellan flertalet 
projekt. 
 
Studien tar sin utgångspunkt i en antagelse om att det finns ett behov av ett 
IT-stöd för resursplanering i de organisationer som bygger till största delen 
av sin verksamhet utefter det projektbaserade arbetssättet.  
 
Studien tar även sin utgångspunkt i att de som bedriver största delen av sin 
verksamhet projektbaserat har problem att planera sina resurser, och att 
konflikter och svårigheter i planeringen ofta uppstår. Med anledning av det 
multiprojektbaserade synsättet är det viktigt att ha en fungerande 
resursplanering för att planera resursernas tid i de olika projekten. Inom 
många företag finns det stora problem med att hantera resurserna.  
 
Studien syfte är att undersöka vilka för- och nackdelar införandet av ett IT-
stöd för resursplanering kan medföra. Det empiriska materialet har tagits 
fram genom intervjuer. Ett antal personer med olika roller inom en 
multiprojektorganisation har fått beskriva hur de bedriver sitt 
multiprojektbaserade arbete. Denna studies resultat visar ett antal för- och 
nackdelar med införandet av ett IT-stöd för resursplanering. 
 
Nyckelord: Projektledning, multiprojekt, resursplanering 
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1 Inledning 
I inledningen ges en introduktion till examensarbetet. Detta görs genom att 
beskriva bakgrund, ämnesrelatering, problemformulering, syfte, perspektiv, 
avgränsning, intressenter, förväntat resultat och begreppsdefinitioner. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för arbetets fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vid resursplanering inom en multiprojektorganisation stöter man ofta på 
många problem. Till stor del beror det på bristande information, otydliga 
prioriteringar, resursbrist och att rutiner och standarprocedurer inte sker helt 
problemfritt. Då jag har ett intresse av att utforska hur man skulle kunna 
förbättra resursplaneringen med hjälp av ett IT-stöd vill jag titta närmare på 
hur resursplaneringen fungerar i en utvald multiprojektorganisation idag och 
jämföra mot de teoretiska aspekter som tillhör det projektbaserade 
arbetssättet.  
 
Projekt som arbetsform är något som blir allt mer vanligt inom moderna 
organisationer. Den traditionella synen på projekt har länge varit att se på 
projekt som något ensamt, stort, unikt och ”One of a kind” (Engwall, 2000). 
En situation som blir allt vanligare är att flertalet projekt utförs och styrs 
parallellt i form av multiprojekt i en multiprojektorganisation. Multiprojekt 
har den egenskapen av att de är många, interagerar med varandra och 
påverkas av miljön runtomkring dem. De flesta resurserna som är med i ett 
projekt delar den tiden med att vara resurs i andra liknande projekt. Med 
resurser syftar jag då på dem personer som utför aktiviteterna exempelvis en 
tekniker. De flesta projektledarna förlitar sig därför väldigt mycket på att 
rutiner och standardprocedurer i multiprojektorganisationen fungerar 
problemfritt. Enligt Engwall (2000) är det svårt för en projektledare att 
optimera sina projekt oberoende från omgivningen, utan att ta hänsyn och 
påverkas av andra projekt, eller händelser som går i samma riktning. 
 
Med anledning av multiprojektsynsättet är det viktigt att ha en fungerande 
resursplanering för att planera resursernas tid i de olika projekten. Jag har 
förstått att det finns stora problem med att hantera resurserna inom en 
multiprojektorganisation. Jag vill titta närmare på hur projektledarna, 
konsulterna och säljarna går tillväga inom en multiprojektorganisation för att 
bedriva projekt och utifrån detta ta fram ett resultat för vilka för och 
nackdelar ett IT-stöd för resursplaneringen skulle kunna medföra. 
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1.2 Ämnesrelatering 
Här relateras uppsatsens ämne till ämnet Informatik då uppsatsen skrivs 
inom Dataekonomutbildningen med inriktning informatik. Uppsatsen skall 
vara relevant för, och bidra med kunskap inom, detta ämne. 
 
”Centralt för ämnesområdet är att förstå och förklara hur IS/IT designas, 
utformas, produceras, införs, används och utvärderas.” 
(Lind, 2002, sid. 1) 
 
IT-stöd för resursplanering är ett begrepp inom området informatik. Att 
kunna utvärdera för vilka för och nackdelar ett IT-stöd skulle kunna utgöra 
för resursplaneringen av projekt inom en multiprojektorganisation är en 
viktig del inom utvecklingen av informationssystem. 

1.3 Problemområde/problematisering av bakgrund 
För att en multiprojektorganisation skall kunna organisera och planera för 
sina resurser krävs det av organisationen att det finns en väl fungerande 
metod för resursplanering. Även om ett företag har en uppsatt 
projektledningsmetodik är det inte säkert att planeringen fungerar. Jag anser 
att det är intressant att undersöka för om ett IT-stöd kan påverka 
resursplaneringen av projekt inom en multiprojektorganisation till det bättre. 
Med denna studie tar jag reda på vad det multiprojektbaserade arbetssättet 
innebär och hur planeringen av resurser, kommunikationen mellan projekt, 
hanteringen av risker och projektorganisationen kan göras till det bättre.  
 
Jag har i denna uppsats arbetat med följande frågeställning: 
 
Vilka för och nackdelar kan införandet av ett IT-stöd för resursplanering 
medföra? 
 
Till denna huvudfråga har jag använt mig av följande forskningsfrågor för att 
kunna få fram ett svar på huvudfrågan:  

• Vad är ett projekt? 
• Hur ser projektet livscykel ut? 
• På vilket sätt uppkommer risker i ett projekt och hur kan dessa 

hanteras? 
• Vilken kommunikation sker inom och utom ett projekt? 
• Vilka problem uppstår i ett företag på grund av multiprojekt? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för för- och nackdelar med 
införandet av ett IT-stöd för resursplanering. För många projekt är 
resursplanering en mycket kritisk aktivitet för att projektet skall kunna 
genomföras i tid med de tillgängliga resurser som finns. I de fall då ett 
projekt misslyckas beror detta till stora delar på brister i resursplaneringen. 
Därför är det angeläget för alla som leder eller planerar projekt att kunna 
genomföra en effektiv resursplanering. Den forskning jag skapar är av 
förståelseinriktad karaktär och har även som mål att bidraga med förslag för 
att uppnå en effektivare och bättre planering av projekt och dess resurser 
inom en multiprojektorganisation.  

1.5 Perspektiv 
Det finns en mängd olika sätt att välja att betrakta vilka för- och nackdelar 
som införandet av att ett IT-stöd för resursplanering kan medföra. Det går att 
betrakta från den enskilda individen, chefen, företaget som helhet alternativt 
utifrån ett projekt. Studiens perspektiv utgår ifrån att betrakta för- och 
nackdelarna på verksamhetsnivå och ur individernas perspektiv. Det vill 
säga att jag har studerat fenomenet från dem som dagligen är involverade i 
arbetet med ett eller flera projekt nämligen teknikerna, säljarna och 
projektledarna. Denna synvinkel har antagits eftersom det är ifrån deras syn 
som för- och nackdelarna med införandet av ett IT-stöd kan bli verklighet. 
Det är dem som är involverade i projektet som påverkas av införandet av ett 
IT-stöd.  

1.6 Avgränsning 
Denna studie är begränsad till förhållanden som råder i projekt i 
multiprojektorganisationer inom IT-branschen. 

1.7 Kunskapsintressenter 
Jag förväntar mig att resultatet av min studie skall vara användbart för 
företag som använder projekt som arbetsform, projektledare, studenter och 
forskare. Jag vill med min uppsats beskriva alternativa sätt att bedriva och 
resursplanera projekt inom multiprojektorganisationer. Projektledare skall 
kunna använda sig av kunskapen för att kvalitetssäkra och utveckla sitt 
nuvarande arbetssätt. Projektledning är inte något som projektledaren ensam 
skall arbeta med utan det skall ligga i organisationens intresse att säkerställa 
att alla projekt som genomförs håller hög kvalitet och ledningen av projekten 
både fungerar individuellt och som en del av en multiprojektorganisation. 
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Min förhoppning är att resultatet av denna studie skall skapa en ökad 
förståelse för multiprojektet som arbetsform och hur viktigt det är att ha en 
väl fungerande resursplanering som grund i alla projekt som genomförs samt 
leda till ett förlag på hur ett IT-stöd för resursplanering skall användas. 

1.8 Förväntat resultat 
Uppsatsen förväntas ge en förståelse för vilka för och nackdelar ett IT-stöd 
för resursplanering kan medföra. Genom att skapa en förståelse för projekt, 
multiprojekt, risker, problem och kommunikation inom en 
multiprojektorganisation ges en möjlighet att skapa förslag för att hantera ett 
införande av ett IT-stöd för resursplanering. Genom att stödja den empiriska 
undersökningen med framtagen teoretisk grund hoppas jag visa på att 
resultatet av denna studie kan användas av andra organisationer som arbetar 
med projekt som arbetsform inom konsultbranschen. 

1.9 Begreppsdefinitioner 
Projekt - ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och 
avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål 
(Marttala, 1999). 
 
Multiprojekt - i verksamheter där den största delen av arbetet utförs i 
projektform, och där projekten utförs parallellt och delar vissa resurser, 
kallas dessa projekt för multiprojekt (Engwall, 2000).  
 
Projektledare – ledare som har ett operativt ansvar för ett projekt med 
ambitionen att säkra projektet. Har som uppgift planera, styra och 
kontrollera ett projekt. 
 
Risk - sannolikhet för att något oönskat skall inträffa i detta fall inom ett 
projekt. 
 
Resurs - tillgång som behövs för att genomföra ett projekt. När jag i denna 
uppsats nämner resurser syftar jag på de människorna som tidplaneras och 
utför aktiviteter i ett eller flera projekt exempelvis teknikerna. 

1.10 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
I inledningen beskriver jag bakgrunden till forskningsansatsen, relaterar 
uppsatsen till ämnet informatik, går igenom problemformuleringen samt 
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förklarar syfte, avgränsning, kunskapsintressenter, förväntat resultat och 
begreppsdefinitioner. 
 
Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet redogör jag för hur det vetenskapliga arbetet skall gå 
tillväga, vilken typ av kunskap som jag kommer att ta fram samt vilken 
forskningsansats och val av metoder för att samla in data. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en teoretisk grund för vad som menas 
med projekt, multiprojekt, resursplanering, riskhantering och 
projektorganisation. 
 
Kapitel 4 – Empirisk studie 
Detta kapitel beskriver hur den empiriska undersökningen är genomförd, en 
sammanställning av respondenternas svar samt en sammanställning av 
empirin. Utifrån den empiriska studien och med det teoretiska kapitlet som 
grund skall jag därefter komma fram till ett resultat. Empirikapitlet är 
uppbyggt för att kunna följa det flöde som finns beskrivet i teorikapitlet.  
 
Kapitel 5 – Analys och resultat 
Detta kapitel presenterar forskningens resultat i form av en analys.  
I analysen jämförs den empiriska undersökningen med den teoretiska med 
syftet att kunna dra slutsatser om den insamlade data och lyfta fram 
resultatet. 
 
Kapitel 6 – Diskussion 
Detta kapitel presenterat de slutsatser som jag har dragit ifrån analysen.  
I slutsatsen besvarar jag även forskningsfrågorna och presenterar om 
studiens syfte har blivit uppfyllt. Utvärderar metoderna och undersökningen, 
diskuterar generaliserbarhet, ger förslag på framtida forskning och 
spekulationer om framtiden   
 
Kapitel 7 – Källförteckning 
Här presenterad de källor jag har använt mig av under min studie.  
 
Kapitel 8 – Bilagor 
Här kan läsaren finna de intervjufrågor som jag har använt mig av under den 
empiriska studien. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskriver jag för hur det vetenskapliga arbetet skall gå 
tillväga, syn på kunskap, analys och metod för datainsamlingen. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktäriseringens syfte är att ange vilken typ av kunskap som 
skall utvecklas. Enligt Goldkuhl (1998) bör ett kunskapsarbete föregå av en 
kunskapskaraktärisering. Författaren behöver analysera och ange karaktären 
av kunskapen för att veta vad den utvecklade kunskapen är ”värd”. Den här 
fasen är nödvändig för att kunna fastställa en strategi för den fortsatta 
utvecklingen av uppsatsen. Utifrån min frågeställning har jag identifierat 
följande sex kunskapsbehov: 
 
Kunskapsbehov Kunskapskaraktärisering 
Vilka för och nackdelar kan införandet av 
ett IT-stöd för resursplanering medföra? 

Förståelseinriktad kunskap 

Vad är ett projekt? Förståelseinriktad kunskap 

Hur ser projektet livscykel ut? Deskriptiv kunskap 

På vilket sätt uppkommer risker i ett projekt 
och hur kan dessa hanteras? 

Deskriptiv kunskap 

Vilken kommunikation sker inom och utom 
ett projekt? 

Deskriptiv kunskap 

Vilka problem uppstår i ett företag på grund 
av multiprojekt? 

Deskriptiv kunskap 

 
Kunskap kan delas in i en mängd olika kunskapsformer. Den 
förståelseinriktade och den deskriptiva kunskapen passar bäst in på mina 
kunskapsbehov. 
 
Förståelseinriktad kunskap 
Denna kunskapstyp inriktas enligt Goldkuhl (1998) på innebörden av ett 
fenomen, vad något är. Det innebär en tolkning av fenomenets karaktär i den 
graden för vad olika aktörer anser om ett fenomen. Kunskapstypen kan 
utvecklas om såväl yttre företeelser (texter eller människors handlingar) som 
inre företeelser (uppfattningar och värderingar etc.). 
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Deskriptiv kunskap 
Denna kunskap innebär enligt Goldkuhl (1998) kunskap som beskriver 
någon egenskap hos en studerad och kategoriserad företeelse. Kan antingen 
vara kvalitativ eller kvantitativ beroende på egenskapens slag.   
 
Jag utvecklar en förståelseinriktad kunskap, genom att ta reda på hur det 
förhåller sig inom IT-branschen när det kommer till resursplanering inom 
multiprojektorganisationer. Det förståelseinriktade bidraget består även i att 
visa upp de för och nackdelar som finns med införandet av ett IT-stöd för 
resursplanering. För att kunna besvara på huvudfrågan måste även 
förståelseinriktad information tas fram om projekt som fenomen samt 
deskriptiv kunskap som berör projektets livscykel, risker, problem och 
kommunikation. 

2.2 Vetenskapssyn 
Vetenskapligt synsätt är på vilket sätt en forskare förhåller sig till ett 
fenomen. Det finns två huvudsakliga synsätt på hur vetenskaplig forskning 
kan bedrivas; positivism respektive hermeneutik (Bryman 2001, s 24-25) 
 
Hermeneutiken är förståelseinriktad och tolkningen inom denna 
forskningsansats utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Hermeneutiken 
är positivismens motsats. Positivismen innebär att studera forskningsobjektet 
bit för bit medan hermeneutiken innebär att se helheten i 
forskningsproblemet (Patel och Davidsson, 1994).  Vid tolkningen inom 
hermeneutiken försöker forskaren att förstå och tolka den utforskades 
livsvärld, ofta genom dialog med personen i fråga (Patel och Davidsson, 
1994). Positivisterna däremot anser att all fakta som enbart är spekulationer 
och inte har någon vetenskaplig grund är värdelös (Thurén, 1991). 
 
Jag har valt att använda mig av det hermeneutiska synsättet som ansats för 
min forskning eftersom jag vill påstå att detta synsätt passar alldeles utmärkt 
för min vetenskapssyn. Enligt hermeneutikens synsätt bygger man helt 
enkelt sin egen bild av världen. Bilden av verkligheten återges i den skapade 
texten och kan ses som en transformation från den symboliska världen till 
den verkliga världen. Genom ett hermeneutiskt synsätt kan jag ta hänsyn till 
de förhållanden och värderingar som rådde när texten skrevs för sin tolkning.  
Vid textläsning, kan fokuseringen ske enligt vardagens normer och 
värderingar formulerade i den enskilda texten. Utefter detta kan jag skapa en 
syntes bestående av en meningsfull grund för tolkning. Förstår man inte 
strukturen så förstår man inte texten (Benediktsson, 1989). 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder används när det är önskvärt att skapa sig en insikt för 
den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i 
(Holme et al 1997). Den kvalitativa metoden karakteriseras av närheten till 
forskningsobjekten, ofta en fysisk närhet, genom exempelvis personliga 
intervjuer eller direktobservation. 

2.3.2 Kvantitativa metoder 
Kvantitativa metoder används för att bevisa ett resultat. Resultatet av den 
empiriska undersökningen skall vara kvantifierbart med hjälp av matematik 
och statistik. Exempel på kvantitativa metoder är enkäter och experiment. En 
kvantitativ metod är beroende av olika urval för att säkerställa att 
informationen som produceras är giltig och representativ. En urvalsmetod 
kan bland annat omfatta ett sannolikhetsurval som innebär att ett stickprov 
av en population skall vara representativt för hela populationen (Holme et al, 
1997).  

2.3.3 Val av datainsamlingsmetod 
Studien fokuserar på resursplanering. Det jag kommer att undersöka är 
fördelar och nackdelar med införandet av ett IT-stöd för resursplanering. Då 
fokus ligger på vad en införsel av ett sådant system kan medföra var det 
naturligaste valet att använda en kvantitativ ansats för studien. Den förståelse 
inriktade kunskapskaraktären som tidigare identifierats fastställer 
datainsamlingens roll i studien. Datainsamlingen består av litteraturstudier 
som i sin tur ligger till grund för genomförande av intervjuer under den 
empiriska undersökningen. 

2.3.4 Teorins roll 
Det teoretiska material som den teoretiska studien innefattar skapar grunden 
inför den kvalitativa, empiriska studien. Jag har studerat olika teorier inom 
projekt, multiprojekt, riskhantering och resursplaneringsområdet, och läst 
om vad som är viktigt att grunda intervjuerna på för att uppnå god reliabilitet 
och validitet. Den teoretiska grunden tillsammans med den empiriska 
undersökningen kommer att hjälpa mig att skapa ny kunskap som kan leda 
till ett resultat för vad för- respektive nackdelar med införandet av ett IT-stöd 
för resursplanering kan medföra. Jag har byggt den teoretiska grunden på 
tidigare litteratur inom området för det projektbaserade arbetssättet, vilket 
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har lett mig fram under själva forskningsprocessen för att senare i resultatet 
kunna gå tillbaka och säkerställa att resultatet är relevant och riktigt. 

2.3.5 Empirins roll 
Empirin kommer att kunna jämföras med teorin som tas fram för att 
undersöka om verkligheten inte stämmer överens med det som framgår av 
teorin. Genom att framställa ett resultat i den empiriska studien fastställer jag 
hur väl empirin överensstämmer med teorin.  
 
Den empiriska studien kommer att bestå av intervjuer av insatta 
respondenter inom området. Empirin som tas fram härleds ur svaren från 
intervjuerna. 

2.3.6 Teoretiskt urval 
För att skapa en god teoretisk grund som underlag för den empiriska studien 
har jag valt att göra en omfattande litteraturstudie inom de områden som rör 
uppsatsens frågeställning. Jag har sökt i flera olika databaser via Högskolan i 
Borås, via bibliotekskatalogen, via sökmotorn Google och bibliotekets 
externa sökmotor Samsök. Vid dessa söktillfällen har jag använt mig av 
nyckelord som projekt, projektledning, resurs, resursplanering, multiprojekt 
med flera. Jag har i min granskning av källorna säkerställt att informationen 
är relevant, av nyare upplaga och att källan är tillförlitlig. De källkritiska 
kriterierna som jag byggt upp den teoretiska studien har varit: urval, tendens, 
äkthet, tid och oberoende. 

2.3.7 Empiriskt urval 
Den empiriska undersökningen kommer att begränsas till att innefatta ett 
företag där projekt och tillhörande resursplaneringen kan speglas ur ett antal 
olika rollers synsätt. Kravet på fallstudieföretaget är att det skall ha ett antal 
projektledare, tekniker och säljare. Projektledarna som är av intresse skall ha 
flera års erfarenhet av projektledning. Teknikerna och säljarna som är av 
intresse skall vara tekniker och säljare som arbetat inom det valda företaget 
en utvald längre tid och skall vara väl inarbetade med det arbetssätt som 
används inom organisationen. För att få fram flera personers erfarenhet och 
beskrivning för hur arbetet inom ett eller flera projekt fungerar i 
organisationen kommer tre personer från varje roll att väljas. På detta vis kan 
risken för att svaren på frågorna enbart utgör en persons åsikter om projekt 
som arbetssätt undvikas. 
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2.4 Intervjumetod 
Den kvalitativa forskningsintervjun bygger upp en kunskap som enligt Kvale 
(1997) handlar om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som 
samtalar om ett gemensamt intresse. Jag har valt att använda mig av den 
kvalitativa forskningsintervjun utifrån Steinar Kvales synsätt. Kvale (1997) 
beskriver i sin bok sju metodstadier för en intervjumetod; tematisering, 
planering, intervju, utskrivning, analys, verifiering och rapportering. För att 
beskriva dessa förklarar jag innebörden för de olika stadierna nedan och för 
hur jag kommer att gå tillväga: 
Tematisering - Formulerar undersökningens syfte och beskriver ämnet för 
undersökningen innan intervjuandet börjar. 
Planering – Planerar de sju stadierna med hänsyn till det resultat av kunskap 
som önskas med beaktning till moraliska konsekvenser, intervjuform och val 
av antalet intervjupersoner. 
Intervju – Genomför intervjuerna med hänsyn till önskad kunskap.  
Utskrift – Förbereder intervjumaterialet för analys genom att dokumentera 
det i skriftspråk. 
Analys – Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne vilka 
analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna 
Verifiering – Fastställer intervjuernas generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet.  
Rapportering – Rapporterar resultatet av undersökningen till ett läsbart 
material. 

2.5 Analysmetod 
Den kvalitativa metoden är helhetsinriktad, medan den kvantitativa är 
fragmentarisk i sitt kunskapsinnehåll (Backman, 1998). På jakt efter en 
helhetsbild av problemområdet har jag valt ett kvalitativt synsätt i hela 
studien. Den teoretiska och empirisk undersökning kopplas samman genom 
att teorin prövas på empirin. Den teoretiska studien sker genom 
litteraturstudier, och då främst av böcker, uppsatser och vetenskapliga 
artiklar inom området. Materialet har jag sökt på tillförlitliga källor och för 
vad som är relevant för studiens syfte. För att skapa en förståelse för 
helheten har jag analyserat och tolkat insamlad data för att få en så tydlig 
bild av området som möjligt. Empirin skall med utgångspunkt från teorin 
och delfrågorna ge svar på studiens huvudfråga. Den empiriska studien 
består av intervjuer som har sin grund i den teoretiska undersökningen och 
även den empiriska studien är gjord utifrån den kvalitativa metoden. 
Intervjuerna har dokumenterats på plats och resultatet har diskuterats med 
respondenten för att säkerställa att inga missförstånd har skett eller att viktig 
data gått förlorad. Även analysen är utförd utefter det kvalitativa tänkandet.   
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2.6 Utvärderingsmetod 
För att försäkra att kunskapen håller god kvalitet skall en utvärderingsmetod 
användas. Vid en kvalitativ studie skall ett antal kriterier beaktas. Enligt 
Staffan Larsson (1994) är det viktigt med kvalitetskriterier, eftersom dessa 
kan bidra till reflektion och därmed ökade bevis om vad som är god 
kvalitativ forskning. Kvalitet omfattar mer än validitet.  
Staffan Larsson föreslår kvalitet och att kvalitativa studier kan bedömas 
utifrån ett antal punkter: 

• Kvaliteter i framställningen som helhet: perspektivmedvetenhet, 
intern logik, etiskt värde. 

• Kvaliteten hos resultaten: innebördsrikedom, struktur, teoritillskott. 
• Validitetskriterier: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk 

förankring, konsistens, det pragmatiska kriteriet. 
 
Staffan Larsson (1994) menar att det inte är tillämpligt med alla kriterier. 
Den empiriska förankringen bör till exempel i viss utsträckning vara ett 
alternativ till det pragmatiska kriteriet och tvärtom. 
 
Kvaliteter i framställningen som helhet 
I nuläget dominerar tanken om att sanningen är relativ och att det alltid 
gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten. 
Forskningen skall vara tillgänglig för kritisk granskning och genom att 
explicitgöra förförståelsen gör man utgångspunkten för tolkningen tydlig.  
 
När det gäller intern logik och forskningsetiska frågor är det viktigt att 
forskaren förhåller sig till det som är relevant i det sammanhang till det som 
skall tolkas, och att antagelser tillsammans med empiriska data utgör den 
centrala delen för att läsaren ska förstå hur resultatet är uppbyggt. Enligt 
Larsson (1994) är det viktigt att kommentera vad den tidigare forskningens 
resultat har betytt för den egna studien. 
 
Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter skall 
intresset att få ny kunskap i forskning vägas mot kravet på skydd av 
individer, som deltagit i studien. Larsson (1994) argumenterar för att det är 
en standard att anonymisera individer, platser och institutioner.   
 
Kvaliteten hos resultaten 
Det är viktigt att klargöra vems resultat som kommer fram i slutresultatet. 
Om det är informationens, forskarens eller teorins. Forskaren kan vara 
objektiv och bevisa sin egen uppfattning.  
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Resultaten i en kvalitativ studie är beroende av både vem som intervjuas och 
vem som tolkar svaren (Denscombe, 1998). Centralt för resultaten är att de 
skall framställas på ett vis som visar en enkel och klar struktur och att 
studien följer en röd tråd. En rak struktur gör det enklare att värdera studien 
kvalitet (Larsson, 1994).  
 
Validitetskriterier 
En kvalitativ studie skall enligt Larsson (1994) kunna utsättas för diskussion 
och granskning av andra forskare, utan att argument och påståenden 
förändras. God kvalitet visar sig när analysen har producerat ett resultat som 
inte andra finner avgörande svagheter hos. 
 
Empirisk förankring innebör att tolkningen bygger på empiri. Att ha flera 
källor i sin empiriska forskning försäkrar att studien uppnår hög och säker 
kvalitet. Validitet påvisas när det råder samstämmighet mellan olika källor 
(Larsson, 1994). 
 
Det pragmatiska kriteriet innebär att forskningen skall vara nyttig och 
användas i praktiken. Detta ställer krav på perspektivmedvetenhet och 
framställningen av resultaten (Larsson, 1994). 

2.7 Presentationsmetod 
Resultatet av studien besvaras i kapitel 6 där jag även besvarar mina 
forskningsfrågor. Studien kommer att presenteras i textuell form i en 
magisteruppsats enligt de kriterier som gäller på Institutionen för Data- och 
affärsvetenskap vid Högskolan i Borås samt muntligen under min 
examination.  
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3 Teoretisk studie 

3.1 Projekt 
Under de senare decennierna har det projektbaserade arbetssättet haft ett 
stort genombrott och är numera en av de vanligaste metoderna bland 
moderna organisationsformer. Projektorganisationen har kommit att bli en 
standard och i många fall arbetar större delen av de anställda i dessa 
organisationer dagligen i projekt, med leveransprojekt, utvecklingsprojekt 
och förändringsprojekt. Projekt kan ses som ett sätt att organisera arbete på, 
som ligger rätt i tiden och det betraktas ofta som ett effektivt sätt att 
organisera specifika och komplexa uppgifter (Engwall, 2000). 

3.1.1 Definiering av projekt 
En definition som är allmänt känd och som ofta används är följande: 
 
”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och 
avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål.” 
(Marttala, 1999) 
 
Nordqvist (2002) hävdar däremot att den klassiska definitionen av ett projekt 
som skall utgöra grunden för all projektverksamhet skall beskrivas som:  
 
”Ett projekt är en arbetsprocess, som skall leda till på förhand bestämda 
mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och färdigtid”  

3.1.2 Projektbegreppet 
I den litteratur som berör området projektstyrning finns det angivet flertalet 
olika kännetecken som definierar ett projekt. Även om dessa kännetecken 
skiljer sig, stämmer de enligt Eskerød (1997), mer eller mindre överens med 
följande beskrivande egenskaper hos projekt: 

• Ett antal aktiviteter skall utföras som är inbördes beroende och som 
antingen kan kopplas sekventiellt eller parallellt. 

• Aktiviteterna är tidsmässigt och omfattningsmässigt avgränsade 
• Aktiviteterna utnyttjar resurser i form av tid, kunskap, material, 

maskiner och uppmärksamhet. 
• Som oftast (men inte nödvändigtvis) utförs arbetsuppgifterna av en 

grupp människor, som är noga utvalda med ett gemensamt mål att 
genomföra projektet. 

• Projektet har en mer eller mindre engångspräglad karaktär 
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• Projektet är mer eller mindre avgränsat från den övriga 
verksamheten 

• Projekt anses vara bra i en omskiftande miljö, eftersom en grupp av 
människor samlas av den enkla anledningen av att de har en 
gemensam uppgift att lösa, vilken har ett tydligt slutmål, varefter 
gruppen upplöses. Projektgruppen skräddarsys efter det aktuella 
behovet, och ett antal institutionaliserade föreställningar om, vad 
projektet innebär, och hur det skall genomföras hjälper gruppens 
arbete på vägen. 

 
Den egenskap som skiljer ett projekt från annan verksamhet är enligt 
Engwall (1999) att ett projekt är tidsbegränsat. Ett projekt syftar i att 
genomföra en förändring, t.ex. att installera ett datasystem eller bygga en bro 
mellan Sverige och Norge. Målet med projektet skall alltid stå i centrum. 
Projektet som sådant ses som en arbetsuppgift och själva slutprodukten ses 
som ett objekt. Enligt Engwall (2000) skulle många, även om vi saknar 
grundlig systematisk data hävda att initieringen av projekt har kommit att bli 
en standard i modern företagsledning. I dagsläget startas projekt för att lösa 
nästan alla typer och storlek på arbetsuppgifter i nästan alla olika branscher. 
Vi går mot ett alltmer projektbaserat samhälle där projektledning och 
tidsbegränsade organisatoriska strukturer representerar en allt större del av 
verksamheten i moderna organisationer. Tidigare var det enbart större 
exceptionella arbeten som klassades som projekt men vi har kommit till en 
tid då i stort sett alla ordinarie arbeten utförs i projektform.  
 
Projekt tenderar enligt Macheridis (2001) i allt större grad vara av repetitiv 
karaktär t ex införandet av system för IT-stöd. Kraven på kundorientering 
och marknadsanpassning leder dock till att sådana projekt standardiseras 
men kundanpassas i utförandet genom att slutprodukten formas enligt 
kundens önskemål.   
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3.1.3 Aktivitet 
En aktivitet är en process på lägsta planeringsnivå, projekt på den högsta. Ett 
projekt är summan av dess aktiviteter. 
 

 
Figur 1 - Ett projekt med ett antal aktiviteter, de runda cirklarna är resultatet/produkten av en 
aktivitet. (Figuren är ritad utifrån en tolkning av texten) 

En aktivitet levererar alltid någon form av produkt (se figur ovan) med viss 
omfattning av kvalitet (resultat), som bekostas med hjälp av insatta resurser 
och förutsätts ske under ett visst tidsintervall. Aktivitetsfaktorerna tid, 
kostnad och omfattning/kvalitet måste hela tiden hållas samman per aktivitet 
och uppföljningen måste ske knutet till denna struktur. Av praktiska skäl kan 
man välja paketlösningar av aktiviteter, t ex byggnationsetapper, 
ritningspaket eller funktionsspecifikation för dataprogram etc. på operativ 
nivå (Nordqvist, 2002). 
 
Produkten av en aktivitet är ett resultat som kan utgöras av en vara eller en 
tjänst. I projekt som bedrivs aktivt specificeras produktkraven stegvis i takt 
med att kunskap och erfarenhet inhämtas och att lösningen växer fram allt 
efter som man ser resultatet av arbetet (Tonnqvist, 2005).  
 

3.2 Projektlivscykeln 
Med projektlivscykel menas den tid över vilken projektet sträcker sig. Den 
innefattar inte bara projektets konkreta tidsperiod, utan också tiden innan och 
efter projektet (Macheridis, 2001). Projekt beskrivs ofta som ett förlopp med 
ett antal faser, vilket också är basen i de flesta projektmodeller.  
För att ett projekt ens skall existera krävs det en projektinitiering. 
Initieringen kan exempelvis bestå av ett beslut på ett ledningsgruppsmöte 
eller av en beställning från en kund (Tonnqvist, 2005). 
Projektlivscykeln brukar delas in i fyra faser; förstudie-/definitions-, 
planerings-, genomförande-, och reflektionsfasen. Men denna indelning 
varierar beroende på typ av projekt och synen på projektet livscykel. 
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Tonnqvist (2005) väljer att dela in projektets faser i; förstudie, planering, 
genomförande och avslut. 

 
Figur 2 – Generell projektmodell (Tonnqvist, 2005, s. 16) 

Om vi tar itu med denna indelning kan vi förklara projektfaserna på följande 
vis: 
 
Förstudie/definition – denna fas avser tiden innan projektet startas och 
innan kontraktet mellan beställaren och uppdragstagaren undertecknas. Här 
analyseras förutsättningarna för vad som skall uppnås och uppdraget 
specificeras. En väl genomförd förstudie kan ibland resultera i att ett projekt 
läggs ned innan det ens startat (Tonnqvist, 2005). Förstudiefasen kan starta 
med att en projektledare tilldelas en uppdragsbeskrivning. Utifrån denna 
skall sedan projektledaren kartlägga syfte och mål, intressenter, 
verksamhetsnytta, nuläge, omfattning, krav (projektkrav, produktkrav, krav 
på beställaren), lösningsförslag samt göra en grov tidsplan för projektet. 
Detta skall sedan sammanställas i en förstudierapport. En förstudie kan även 
utföras som ett fristående projekt om den är allt för krävande. (Tonnqvist, 
2005) 
 
Planeringsfas/Start – denna fas handlar om att producera planer för hur 
projektet skall genomföras, d v s hur ett resultat av projektet skall uppnås. 
Detta innebär bland annat att utarbeta tids och resursplanering, kalkylera 
kostnader, organisera arbetet och analysera risker (Tonnqvist, 2005). 
Inför planeringsfasen skall det ha planerats för när, hur och av vem som vad 
skall planeras (Persson, 2002). 
Planeringsfasens första steg är att utnämna en projektledare för projektet och 
därefter sker det ett överlämnande om någon annan ansvarat för förstudien 
respektive anbudet, t ex en säljare (Antvik & Sjöholm, 2005). Därefter 
fastställts strategier och bemanningen av organisationen för projektet och 
planeringen där det enligt Persson (2002) exempelvis ingår att: 

• Beskriva tydliga milstolpar för vägen till slutmålet 
• Beskriva de arbetsuppgifter som krävs för att nå olika 

milstolpar 
• Bestämma och beskriva när olika milstolpar skall vara klara 

och av vem olika aktiviteter måste vara genomförda för att 
vara klara i rätt tid (resurs och tidsplanering). 
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• Bestämma och beskriva regler och rutiner för projektet 
 
Genomförandefasen – denna fas handlar om att arbeta i projektet och införa 
ett resultat. Under genomförandet är det projektledarens uppgift att anskaffa 
resurser, bemanna projektet, följa upp projektets planer, hantera ändringar, 
kommunicera internt och externt med olika intressenter samt leda 
projektgruppen mot målet (Tonnqvist, 2005). Genomförandet av projektet 
skall enligt Macheridis (2001) hela tiden styras och kontrolleras av de planer 
som är uppsatta för de olika delmålen som framställts med hjälp av 
milstolpar under planeringsfasen.  
 
För att kontrollera att projektbudgeten hålls skall projektledaren stämma av 
resursförbrukningen mot budgeten varefter projektet fortlöper (Macheridis, 
2001). Beslutet att påbörja genomförandefasen tas av beställaren eller 
styrgruppen efter det att projektplanerna är godkända (Persson, 2002).  
 
Avslutsfasen – avslutsfasen är den sista fasen i ett projekt. I Avslutsfasen 
överlämnas resultatet av projektet till beställaren och projektgruppen skall 
upplösas och tilldelas nya uppdrag. Under själva avslutsfasen skall resultatet 
av projektet utvärderas och jämföras med det kontrakts som upprättats under 
förstudien/definitionen av projektet (Macheridis, 2001). Projektet skall även 
dokumenteras och erfarenheterna av projektet skall samlas i en slutrapport 
som främst är avsedd att användas internt 
 

3.3 Multiprojekt 
Den traditionella synen på projekt har länge varit att se på projekt som något 
ensamt, stort, unikt och ”One of a kind” (Engwall, 2000). Den kunskap som 
finns inom området för hur man planerar, organiserar och kontrollerar 
arbetet tills dess att ett projekt har nått ett resultat, domineras av synen på 
projekt som Ett projekt. Anledningen till att denna uppfattning är vanlig 
beror enligt Macheridis (2001) på den allmänna föreställningen att inget 
projekt är det andra likt och att det handlar om människor i en 
linjeorganisation som ställs inför extraordinära uppgifter.  
 
En situation som blir allt vanligare i moderna organisationer är att jobba i en 
organisationsmiljö där flertalet projekt utförs och styrs parallellt. 
En organisation där till största delen av rutinerna inom verksamheten är 
definierade och hanterade som projekt och där flertalet projekt utförs 
samtidigt kallas för multiprojektorganisation (Engwall, 2000).  
 



 

18 

Multiprojekt kan vara unika eller återkommande, stora eller små, 
organiserade på olika vis men egenskapen som de har gemensamt är att dom 
är många, interagerar med varandra och påverkas av miljön runtomkring 
dem. De flesta medlemmarna som är med i ett projekt delar den tiden med 
att vara medlem i andra liknande projekt. De flesta projektledarna förlitar sig 
därför väldigt mycket på att rutiner och standardprocedurer i 
multiprojektorganisationen fungerar problemfritt. I praktiken så är det enligt 
Engwall (2000) svårt för projektledarna att optimera sina projekt som 
oberoende från omgivningen, utan att ta hänsyn och påverkas av andra 
projekt, eller händelser som går i samma riktning. 

 
Figur 3 - Multiprojektperspektivet (Engwall, 2000, s. 5) 

Multiprojekt handlar om multipla projekt som genomförs parallellt inom en 
organisatorisk enhet som allt som oftast delar gemensamma resurser (se bild 
ovan). I den projektledningslitteratur som finns, vilar det enligt Eskerød 
(1997) en föreställning om att projekt typiskt karaktäriseras som 
enkelprojekt, när det i verkligheten kanske handlar om flertalet projekt som 
genomförs samtidigt för att tillsammans utgöra ett slutgiltigt tillstånd. 
 
De projekt som rubriceras som enkelprojekt har typiskt egenskapen av att 
vara stora och unika som t ex att ta fram en ny bilmodell av Volvo XC90. 
Ofta upprättas det för ett enkelprojekt en särskild organisation med alla de 
egenskaper som gäller för en vanlig organisation och människor arbetar ofta 
heltid över en längre period. Men för andra projekt som t.ex. 
marknadsföringsprojekt, omorganiseringsprojekt och IT-projekt handlar det 
oftast om ett mycket mindre behov av såväl tid som resurser, och att de 
genomförs i en kontext där flera projekt genomförs parallellt. Då flertalet 
projekt genomförs parallellt inom samma organisatoriska enhet innebär det 
att de får dela på de gemensamt tillgängliga resurser i form av medarbetare, 
material och ekonomiska medel som finns. Även om begreppet multiprojekt 
inte är lika utbrett som projekt går det ändå att skapa sig en föreställning om 
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att de flesta projekt som genomförs skulle kunna definieras som 
multiprojekt. 
 
Hanteringen av resurserna inom en multiprojektorganisation där flertalet 
projekt skall drivas samtidigt är ingen enkel uppgift att planera. Ett system 
för detta måste hantera en stor mängd data, prioriteringar måste lösas och 
alla beroende mellan olika uppgifter måste iakttas. För att kunna planera 
projekt inom en multiprojektorganisation krävs det att planen är dynamisk 
och mottagbar till förändringar som sker inom och utanför ett projekt. 
Tekniska problem, resursallokering och introduceringen av nya projekt är 
faktorer som kan komma att påverka planeringen för ett eller flera projekt. I 
dagsläget finns det en mängd olika system för resursplanering, trots detta är 
det ganska många företag som väljer att arbeta utan nätverksbaserad 
multiprojektresursplanering eller ens resursplanering. Ett byggföretag som 
förlitar sig på underleverantörer för att utföra unika uppgifter kan lämna 
resursplaneringen till den individuella firman. Byggföretagets egen personal 
behöver dock planeras men inte heller där utförs planeringen så komplext. 
Däremot i de organisationer där de använder sina egna permanenta resurser 
för ett antal samtidiga projekt kan multiprojektresursplanering vara aktuellt 
(Lock, 2003). 
 
Vid multiprojektplanering finns det en mycket viktig skillnad från 
singelprojektplanering. Organisationens totala arbetsbelastning kan klassas 
som ”projektet”. Varje individuellt projekt blir således ett subprojekt i det 
nya totala projektet (Lock, 2003). 

3.4 Riskhantering 
En risk är en händelse som kan försena ett projekt och kan uppstå när som 
helst under själva processen. Risker är något som alltid kan uppstå inom ett 
projekt. De finns i själva processen, i produkten eller tjänsten som skall 
produceras eller i omgivningen. Risker inom projekt kan antingen vara helt 
förutsägbara eller omöjliga att förutse. Vissa risker kan uppstå inom alla 
faser i projektet medan andra risker förknippas med att inträffa under vissa 
typiska uppgifter som utförs (Lock, 2003). 
 
Med riskhantering menas att man med hjälp av ett riskverktyg identifierar, 
analyserar, prioriterar och kontrollerar riskerna inom ett projekt. Genom att 
använda ett sådant verktyg går det att begränsa risken för att något skall 
uppstå som kan försena projektet (Marttala, 1999). 
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3.4.1 Riskidentifiering 
Riskidentifierering innebär att finna de faktorer som kan påverka projektets 
tidsplan negativt. Många av riskerna ligger enligt Stig Nordqvist (2002) i 
projektets miljö. Många objekt eller delar som t ex IT-objekt, kännetecknas 
idag av att ny teknik är involverad. Ny teknik ger nya möjligheter och 
rationaliseringar, men medför också en risk för omogna produkter och brister 
i kunskap och erfarenhet. När det kommer till att identifiera risker finns det 
ett antal olika verktyg för detta. Exempel på verktyg är successiv kalkylering 
och checklistor som beskrivs nedan. 
 
Successiv kalkylering 
En metod för riskhantering är successiv kalkylering, vilken innebär att man 
inför varje delmoment gör en kostnadsberäkning av objektet. På så vis kan 
projektets kostnader successivt stämmas av innan allt för stora kostnader 
läggs ned. Inför dessa delmoment finns det möjlighet att korrigera objektet 
mot projektets mål eller att avbryta projektet (Nordqvist, 2002). Successiv 
kalkylering leder också till att särskilt riskfyllda faktorer analyseras och kan 
minimeras genom att de kan förebyggas i tid eller genom att bättre lösningar 
kan sökas. En viktig effekt kan bli att söka alternativ att ha i beredskap om 
den befarade riskhändelsen skulle inträffa. Ett sätt att begränsa risken är att 
endast besluta om klarsignal för en första etapp av projektet. Det kan t ex 
gälla ett förslag som är tillräckligt definierat för att göra en seriös kalkyl på t 
ex större upphandlingar när offerter finns för en förstudie för IT projekt. På 
så vis skapas utrymme för en mer seriös utredning av projektet.    
 
Checklistor 
En annan något enklare och lättförståelig metod för att identifiera risker är 
att skapa checklistor som byggs på allt eftersom projektet genomförs, vilken 
är en bra startpunkt för att lista eventuella risker (Lock, 2003). Genom att 
studera liknande projekt som genomförts kan projektledaren belysa och ta 
lärdom av tidigare problem som uppstått. Ett alternativ är även att kalla till 
möte med berörda parter inom projektet och engagera dem i att diskutera om 
att vad som helst kan uppstå och på så vis finna eventuella risker inom 
projektet.  

3.4.2 Riskanalys 
En riskanalys innebär att bedöma sannolikheten för att varje identifierad risk 
skall uppstå och hur detta påverkar tidsplanen. De identifierade riskerna 
bedöms i en skala som kan se olika ut beroende på hur specifik man önskar 
vara. Först bedöms sannolikheten som antingen kan bedömas med låg, 
medel, hög eller i en numerisk skala ex. 1-10. Därefter bedöms påverkan i 
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skalan liten, medel, stor eller numerisk skala (Marttala, 1999).  
Exempel på detta visas i bild: 
 

Risk Sannolikhet Påverkan 

Projektet saknar styrning Låg Stor 

Hjälpmedlen är inte tillräckligt bra Medel Medel 

Nyckelpersoner lämnar projektet Hög Stor 

Figur 4 – Riskanalys, baserat på beskrivning i Marttala (1999, s. 115) 

Riskprioritering 
Efter att ha analyserat sannolikheten och den påverkan som varje risk kan ha 
på projektets tidsplan, är nästa steg att prioritera riskerna för att på så vis 
fokusera på de risker som är viktigast att prioritera. För att räkna ut 
prioritetsordningen översätter vi orden till siffror så att liten=1, medel=2, 
stor=3 osv. Därefter genom att multiplicera sannolikheten med påverkan kan 
vi få fram prioritetsordningen. Riskerna rankas sedan i prioritetsordning där 
riskerna med höga prioritetstal hanteras först (Marttala, 1999). 
 

Risk Sannolikhet Påverkan Prioritet 

Nyckelpersoner lämnar projektet  3 3 9 

Projektet saknar styrning 2 2 4 

Hjälpmedlen är inte tillräckligt bra 1 3 3 

Figur 5 – Riskprioritering, baserat på beskrivning i Marttala (1999, s. 115) 

Riskkontroll 

Efter att ha identifierat och prioriterat riskerna skall en handlingsplan med 
strategier för att säkerställa projektets framgång om identifierbara 
riskhändelser inträffar. De riskerna med hög risk skall prioriteras högst. 
Denna handlingsplan bör enligt Marttala (1999) innehålla benämning på 
risken, beskrivning av åtgärder, ansvarig person samt färdigdatum. Dennis 
Lock (2003) men även Tonnqvist (2002, s.145) väljer att hantera riskerna 
genom en strategi som består av fem delar; 

• Undvika riskerna – överge orsakerna, kan t.o.m. innebära att ta 
beslut om att inte starta projektet. 

• Anta försiktighetsåtgärden för att förhindra uppkomsten eller lindra 
effekterna – upprätta en strategi för att förhindra att riskerna uppstår 
och/eller lindra effekterna som kan uppstå. 
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• Acceptera riskerna, mycket kan gå fel under ett projekts gång, men 
mycket kan åtgärdas genom omplanering.  

• Dela med sig av riskerna – innebär att en uppdragsgivare tillåter ett 
antal företag att hjälpas åt att utföra uppdraget och på så vis kan 
eventuella risker delas mellan dem. 

• Begränsa riskerna – dela upp projektet i delprojekt som är tids, 
kostnads och kvalitetsbegränsade för att enklare finna riskerna och 
utföra åtgärder. 

• Förflytta riskerna – sker genom att försäkra sig mot eventuella 
händelser hos ett försäkringsbolag. 

 

3.5 Resursplanering 
Resurser är ett samlande namn för en tillgång som behövs för att kunna 
bedriva projektprocessen. Exempel på resurser är t ex lokaler, maskiner, 
medarbetare, kapital och arbetsledning. Fokus har tidigare legat på att dela in 
resurserna i materiella, mänskliga och kapitalresurser, men allt eftersom, har 
ett ökat intresse funnits på dem delar som inte direkt låter sig indelas. Dessa 
resurser är den interna organisationen, relationer mellan projektmedarbetare 
och andra intressenter och marknadens uppfattning om kvaliteten på olika 
projektresultat (Macheridis, 2002) 

3.5.1 Planering av resurser 
Ur ekonomisk synvinkel är det intressant att skaffa sig en uppfattning om 
hur resurser anskaffas eller bildas, organiseras och används inom ett projekt. 
Skapandet av vissa resurser kan enligt Macheridis (2002) ta längre tid än 
andra, exempelvis kan det gå relativt snabbt att anskaffa en maskin genom 
ett inköp, medan kompetensen att bedriva en viss typ av projekt kräver 
längre tid. Först efter att ha fastställt aktiviteternas resursåtgång kan den 
slutgiltiga tidsplanen för projektet fastställas.  
 
Resursplanering som ingår i en del av projektstyrningen, innebär att man 
fördelar resurser på aktiviteter som liksom en budget kan summeras och 
periodiseras. Vanligtvis beräknas resursplaneringen efter antalet 
persontimmar. Det är projektledarens uppgift att se till att resursbehovet för 
varje aktivitet finns specificerat och sammanställt i en behovsplan. Denna 
plan utgör sedan grunden för budgetering och resursanskaffning.  
Var efter att resurserna har fördelats på aktiviteterna och summerats i en så 
kallad resurskurva har en tidsmässig resursplan erhållits (Nordqvist, 2002). 
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I en första ansats kan resurskurvan vara ojämn, vilket indikerar ryckighet i 
resursanskaffning vilket i sin tur medför kostnadshöjningar utöver de 
beräknade, speciellt om det är en fråga om kritiska resurser.  
 
Ett sätt att förminska antalet glapp och klara topparna när det gäller personal 
är hyra in personal alternativt lägga ut lämpliga aktiviteter på entreprenad 
(Nordqvist, 2002). 

3.5.2 Fördelning av resurser 
Vid olika tillfällen exempelvis när ett projekt startas upp, en ny tjänst krävs i 
ett projekt eller när någon projektmedlem slutar begär projektledaren att 
resursbehoven tillfredsställs. Det gör att linjechefen behöver bemanna en 
personell resurs på den positionen efter projektledarens kriterier. 
Medarbetarna ska fördelas på de olika arbetsuppgifterna baserat på deras 
kompetens.  
 
Resursfördelning i en multiprojektverksamhet ses oftast som en 
schemaläggningsproblematik, där ledning och styrning av 
projektverksamheten går ut på att besluta om prioritering av de olika 
projekten och ge instruktionen till nästa nivåchef (Sjögren & Källqvist, 
2002). Eskerød (1997) menar att fördelningen av personella resurser till en 
arbetsuppgift i ett projekt i en multiprojektmiljö är som en förhandling 
mellan en eller flera parter. Skälen till framgångarna eller misslyckandena i 
ett projekt är oftast orsakade av resultaten från dessa förhandlingar, mer än 
vad skicklighet och metoder utlärda i projektledarens bok (Engwall, 2000).  
 
Projekt kopplas till varandra genom det parallella resursberoendet (Sjögren 
Källqvist, 2002). Detta fenomen uppkommer när de olika projekten har en 
topp i arbetsmängd och har behov av samma resurser samtidigt. Det här 
utökas ytterligare om det inte finns ett samarbete mellan projekten och 
projekten bara ser det egna projektet och dess behov. Detta gör 
multiprojektmiljön till en produktiv grund för organisationspolitik, taktik och 
makt, där alla typer av ledare tävlar och avser att optimera 
resursallokeringen i deras eget intresse (Engwall, 2000).  
 
Problemen som finns för prioritet och allokering av resurser mellan projekt 
under utförandet har två styrningseffekter. Första, linjeenheterna tenderar till 
att engagera mer arbetstimmar än det finns mantimmar. Andra, alla beslut 
rörande prioriteringar och resursallokering tenderar till att flyttas upp en nivå 
hierarkiskt som producerar en överbelastning för högsta chefen i 
organisationen. (Engwall, 2000)  
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3.5.3 Resursförbrukning i projekt 
Arbetet inom ett projekt förändras ständigt över tiden, och därför är 
resursförbrukningen vanligtvis ojämnt fördelad över de olika faserna. 
Karakteristiskt för den ackumulerade resursförbrukningen är att den följer en 
S-kurva (se figur nedan). S-kurvan visar ett ackumulerat värde av projektets 
kostnad. (Tonnqvist, 2007) I början av ett projekt förbrukas lite resurser, få 
personer är engagerade och planeringsarbetet kräver förhållandevis lite 
material och utrustning. Med tiden som arbetet med projektet fortlöper 
engageras successivt fler medarbetare och material och utrustning beställs 
och köps in. 

  
Figur 6 - Resursförbrukning enligt S-kurvan (Engwall, 1999 s. 53) 

Resursförbrukningen ökar då kraftigt. Vanligen är resursförbrukningen som 
högst per tidsenhet under genomförandefasen. Enligt Engwall (1999) finns 
det studier som visar att maximiförbrukningen av resurser inträffar när två 
tredjedelar av projektlivscykeln har genomförts. Därefter trappas 
resursförbrukningen ned och S-kurvan planar ut. 

3.5.4 Milstolpar 
En milstolpe är en kontrollpunkt som definierar en viktig och mätbar 
händelse i ett projekt, exempelvis ett delmål. En milstolpe verifierar att vi 
befinner oss på rätt kurs i projektet. En milstolpe kan markera slutet på en 
aktivitet eller ett viktigt beslut och upprättas som en del av tids och 
aktivitetsplanen (Tonnqvist, 2005).  
 
En arbetsgång som finns för att finna tydliga milstolpar är att en milstolpe 
kan sättas vid respektive fas som ett projekt innehar, dessa skall vara faser 
som avslutas och godkänns, men milstolpar går även att identifieras utefter 
projektmålen (Marttala, 1999). Tonnqvist (2005) anser att milstolpar kan 
formuleras med start med den sista och sedan fortsätta baklänges milstolpe 
efter milstolpe tills projektstarten nås. 
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3.5.5 Aktivitetsplanering 
Efter att milstolparna har identifierats i ett projekt skall dessa brytas ned till 
aktiviteter och delaktiviteter. Därefter ordnas aktiviteterna och de aktiviteter 
som är beroende av varandra läggs efter varandra. Aktiviteter som är 
oberoende andra aktiviteter räknas som fristående och kan förläggas 
antingen parallellt med andra aktiviteter eller till tidsperioder då 
arbetsbelastningen i projektet är låg (Marttala, 1999). När aktiviteterna är 
kartlagda skall tidsåtgången för varje aktivitet bedömas som en del av 
resursplaneringen. Enligt Marttala (1999) bör en aktivitet i regel utgöra 
mellan 2 och 10 procent av den totala projekttiden. För varje person som 
ingår i projektet bör man uppskatta hur mycket tillgänglig tid som den 
personen har för att arbeta i projektet. 
 
Kartläggningen av aktiviteterna brukar ofta visualiseras som en nätplan, 
exempel på detta är ett GANTT-schema som är en grafisk illustration av 
tidsrelaterad information, uppkallad efter upphovsmannen Henry Gantt. 
Aktiviteterna visas som band utefter en tidsaxel. (Tonnqvist, 2005) 
 
Avslutande del av aktivitetsplaneringen går ut på att ta fram en 
aktivitetsspecifikation för varje aktivitet som ingår i projektet. 
Aktivitetsspecifikationen skall beskriva vad som krävs för att genomföra 
aktiviteten i form av arbetsunderlag och specifikationer, krav på standarder 
och metoder, kompetenskrav, hjälpmedel och verktyg, tidsramar i form av 
mandagar, start och slutpunkt, ansvarig person, ambitionsnivå och villkor för 
godkännande (Marttala, 1999). 
 

3.6 Kommunikation 
Kommunikation innebär i organisationssammanhang flödet av information 
mellan två eller flera personer. Kommunikation kräver dels ett språk eller en 
kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom 
informationen överförs (Strid, 1999).  
 
Kommunikation utgör en nyckelfaktor för att ett projekt skall vara 
genomförbart. För att kunna nå uppställda mål och planer är det viktigt att ha 
en väl fungerande kommunikation i ett projekt. Projektgruppen har 
arbetsuppgifter att utföra, projektledaren skall kontrollera arbetet och 
beställaren har en önskan om att projektet skall uppnå ett visst resultat. 
Kommunikation som sker inom en projektorganisation kan delas in i två 
delar; extern och intern kommunikation (Tonnqvist, 2005). 
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3.6.1 Extern kommunikation 
För att en organisation skall kunna växa måste den tala om att den finns och 
vad den utför. Med organisationens mål om överlevnad som utgångsläge för 
kommunikationen skall en organisation på längre sikt upprätthålla kundens 
intresse. Kännedom om marknadens och kundens behov, och förmågan att 
kommunicera detta i relation till den egna organisationens produkter och 
tjänster, gör slutligen kommunikationen till ett enkelt och praktiskt redskap 
(Barbro Weatherill, 1997). Extern kommunikation utgörs således av bland 
annat reklam och public relations och har som syfte att upprätthålla 
intressenternas intresse. 

3.6.2 Intern kommunikation 
Intern kommunikation handlar om att kommunicera information som skapar 
en dialog och som resulterar i engagemang. Denna dialog leder till att den 
enskilde individen kommer att se sitt arbete som ett led i att uppnå projektets 
mål, och därmed även utåt kommunicera i samma riktning (Weatherill, 
1997). Som intern kommunikation räknas enligt Strid (1999) all typ av 
budskapsförmedling mellan personer inom en organisation (en sluten enhet). 
Intern kommunikation är planerad kommunikation som organisationen 
använder för att styra arbetsprocesser samt i relationer med grupper och 
institutioner som anställda, kunder, leverantörer och politiker. Det finns ett 
antal olika motiv till att använda sig av intern kommunikation och dem är 
bland annat att ge medarbetarna en överblick, skapa enhetlighet och mål, 
skapa motivation hos medarbetarna och bidra till personlig utveckling. 
Genom att använda sig av intern kommunikation redan innan ett 
förändringsarbete startar, minskar det motstånd och de risker som kan 
uppkomma genom att medarbetarna annars kanske känner sig överkörda och 
bortglömda.  
 
Det är själva syftet med kommunikationen som sätter gränserna för vad som 
skall betraktas som intern och extern kommunikation. En personaltidning 
kan anses utgöra en självklar intern kommunikation, medan det blir ett helt 
annat problem om även intressenter utanför företaget skall nås av 
personaltidningen t ex aktieägare.  

3.6.3 Kommunikationsverktyg 
I ett steg att kvalitetssäkra kommunikationen i projektprocessen kan det 
krävs olika verktyg. Exempel på ett sådant verktyg är en 
kommunikationsplan. Syftet med en kommunikationsplan är att säkerställa 
att projektet och framarbetade resultat når ut till organisationen samt att 
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skapa drivkraft och engagemang. Genom att förbereda organisationen på 
olika händelseförlopp och regelbundet informera om händelser i projektet 
undviker man misstänksamhet mot projektet, ryktesspridning och 
förändringsmotstånd (Wisén 2004). En kommunikationsplan bör innehålla:  

• Målgrupp –Vem/Vilka skall ha informationen? 
• Budskap – Syfte och mål med budskapet? 
• Tidsram – När skall budskapet kommuniceras? 
• Vem – Vem/Vilka skall budskapet riktas mot? 
• Kanal – Hur skall det kommuniceras? 
• Feedback – Hur skall projektet få feedback på kommunikationen? 

 
När instruktioner sätts upp inom och mellan olika avdelningar, måste 
informationen bli besvarad längs kommunikationskedjan. Detta för att 
signalera resultatet efter att varje instruktion har blivit utförd. Den 
information som kommer som svar används sedan för att korrigera 
eventuella fel i uppgiftens beskrivning (Lock, 2003). 

3.7 Projektorganisationen 
En projektorganisation är en tillfällig organisation som skapats för att 
genomföra ett projekt. Efter att uppgiften är löst och projektet är utfört 
upplöses projektorganisationen. I den projektorienterade organisationen är 
projektet helt skilt från den övriga verksamheten. Projektorganisationens 
sammansättning kan återspeglas enligt följande figur:  
 

 
Figur 7 – Projektorganisationen - kombinerad figur av Engwall (1999, s. 69) och Tonnqvist 
(2005, s. 79) 
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Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren består av en person som är ytterst ansvarig för projektet 
och svarar för att ange projektets syfte och riktning. I rollen som 
uppdragsgivare ingår att utse en projektledare, ange projektledarens 
befogenheter, utse representanter i styrgruppen samt att bestämma om 
projektets tids och resursramar. Uppdragsgivaren följer kontinuerligt upp 
projektet och stämmer av med kundernas krav, behov och önskemål 
(Macheridis, 2001). 
 
Styrgruppen 
Styrgruppens består av ett antal personer som kan fatta snabba beslut och har 
som uppgift är att besluta i frågor som rör projektets ramar, resurstilldelning 
samt att ställa krav och följa upp projektledarens arbete. Det är styrgruppen 
som ger uppdragsgivaren av projektet försäkringar om att projektets resultat 
levereras på utsatt tid (Tonnqvist, 2005).  
 
Styrgruppen skall bevaka projektets genomförande och säkerställa att 
projektmålen uppfylls. De som sitter i styrgruppen skall ha fullt mandat för 
att ta beslut och en styrgrupp bör enligt Ortman (1999) som mest bestå av 8-
10 personer. 
 
Referensgruppen 
En referensgrupp finns till för att säkerställa att olika intressenter och 
experter får möjlighet att påverka projektet. Referensgruppen har ingen rätt 
att fatta beslut men kan däremot komma med synpunkter och förslag till 
styrgruppen och projektledare. Referensgruppen kan bidra med kunskap som 
kan vara av stor betydelse för projektets framgång (Macheridis, 2001). 
 
Projektledaren 
Projektledarrollen kopplas till en enskild projektmedarbetare som har högsta 
beslutsfattande status, är ansvarstagande och utövar 
projektledningsfunktionen. Vilken innebär arbetsuppgifter som syftar till att 
nå projektresultatet, t ex att planera, organisera, styra, motivera och följa upp 
projektet (Engwall, 1999). 
 
En projektledare skall vara förutseende dvs. att i förväg tänka igenom olika 
alternativ och vara beredd på olika problem. En annan viktig del är ständig 
kommunikation med olika intressenter såväl externa som interna. 
Intressenterna kan ge tydliga signaler på olika problem. Projektledaren skall 
agera som en medlare mellan olika intressenter för att hitta godtagbara 
lösningar. Det är projektledarens uppgift att se till att alla förstår sig på 
projektuppdraget, skapa struktur, fastställa tids och aktivitetsplaner, 
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prioriteringsregler och ange visioner. Arbetsmiljön skall vara trivsam och ge 
goda möjligheter för projektmedarbetarna till inlärning och 
kompetensutveckling. Det gäller enligt Macheridis (2001) att upprätta en 
projektkultur som stimulerar till initiativ- och ansvarstagande, ger utrymme 
för självkritik och stödjer kreativitet. En förutsättning för detta är ett väl 
utbyggt kommunikationssystem som underlättar för kunskapsspridning och 
erfarenhetsöverföring i projektet. Att flera projektmedarbetare förutom 
projektledaren har kunskaper om projektledningsfunktionen och 
projektledarrollen utgör en styrka. Detta eftersom det kan finnas individer på 
olika nivåer och inom olika områden som under projektets livscykel tar på 
sig ledarrollen för olika delprojekt eller aktiviteter (Macheridis, 2001). 
 
Projektgruppen 
Med projektgruppen avses de personer som har de kunskaper som krävs för 
att driva projektet. Projektgruppens huvuduppgift är att utföra de aktiviteter 
som leder fram till det bestämda projektmålet (Tonnqvist, 2005). Det är i 
projektgruppen som de viktigaste operativa projektledningsfrågorna 
diskuteras. Projektgruppen skall endast bestå av de personer som behövs för 
att utföra projektets uppgift (Tonnqvist 2005). 
 
Kvalitetssäkraren 
En kvalitetssäkrare är en person som är utsedd av uppdragsgivaren. 
Uppgiften är att kvalitetssäkra projektet, genom att se till att projektet blir 
färdigt i tid och till rätt kostnad, omfattning och kvalitet (Nordqvist, 2002). 
 
Resursägaren 
Det är resursägaren som tillhandahåller och kompetensutvecklar resurser för 
de projekt som ett företag driver. Vanligtvis är det linjechefer som inte ingår 
i projektorganisationen som är resursägare. Det är viktigt för projektledaren 
att ha en öppen och regelbunden kommunikation med resursägaren eftersom 
personerna i projektgruppen oftast har en roll under en linjechef i 
organisationen utanför projektorganisationen (Tonnqvist, 2005). 
 
Delprojekt 
Ett delprojekt är enligt Tonnqvist (2005) ett unikt projekt som styrs av ett 
överordnande projekt. Delprojekt skapas ofta i större projekt där 
problembilden är väldigt komplex. Ett delprojekt har en given 
delprojektledare som ansvarar för att leverera ett delresultat till 
projektledaren (Macheridis, 2001).    
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3.8 Sammanfattning av den teoretiska 
underökningen 

Ett projekt finns definierat på ett antal olika sätt. Det som utmärker ett 
projekt är att det är en tidsbegränsad, unik, engångspräglad och från övrig 
verksamhet avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser skall nå ett 
bestämt slutmål. Ett projekt styrs av en projektledare och aktiviteterna inom 
ett projekt utnyttjar resurser i form av tid, kunskap, material, maskiner och 
uppmärksamhet. Målet med projektet står alltid i centrum.  
 
Ett projekt kan delas upp i ett antal faser vilket i sin helhet beskrivs som en 
projektlivscykel. En projektlivscykel gör det enklare att förtydliga och 
beskriva det förlopp som ett projekt har. I teorin har fyra faser tagits upp som 
intressanta att beskriva, de faserna är förstudie, planering, genomförande och 
avslut. 
 
Multiprojekt är ett sätt att beskriva projekt som utförs och interagerar med 
andra projekt och som påverkas av miljön omkring. Multiprojekt delar 
resurser med andra liknande projekt och utförs parallellt inom en 
organisatorisk enhet. 
 
En risk är något som alltid kan inträffa i ett projekt och kan påverka ett 
projekt negativt. För att identifiera risker finns det ett antal metoder och för 
att bedöma sannolikheten för att en risk skall uppstå kan en riskanalys 
skapas.  
 
För att bedriva ett projekt krävs det en planering för de resurser som 
projektgruppen är sammansatt av. När det kommer till att planera resurserna 
i ett multiprojekt uppstår det ofta problem som i sin tur är beroende av beslut 
och prioriteringar vilket tenderar att flyttas upp hierarkiskt till högre chefer. 
Det finns studier som visat att resursförbrukningen i projekt är ojämnt 
fördelad över de olika faserna av ett projekt och är som störst under själva 
genomförandet. Under genomförandet är behovet att resursplanering som 
störst. För att ett multiprojekt skall vara genomförbart krävs det en väl 
fungerande kommunikation. Kommunikationen inom ett projekt kan delas in 
i extern och intern kommunikation och det finns olika 
kommunikationsverktyg för att kvalitetssäkra kommunikationen. 
 
För att bedriva ett projekt skapas en tillfällig organisation vilket involverar 
ett antal olika roller. De olika rollerna har alla olika uppgifter men har som 
gemensamt mål att säkerställa att projektet når sitt slutmål. 
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Syftet med den teoretiska undersökningen var att skapa en teoretisk bas för 
den empiriska undersökningen. Teorin ligger som underlag för skapandet av 
intervjumaterialet samt utformningen av det empiriska kapitlet. I teorin har 
jag kunnat visa på viktig information inom området för studiens syfte. 
Utifrån denna kunskap har intervjufrågorna formats och sedan ställts till 
respondenterna. Genom dessa hoppas jag få en bild av hur företaget bedriver 
sin resursplanering, kommunikation och riskhantering i dagsläget och spegla 
deras syn på multiprojekt. Anledningen till att den empiriska studien 
genomförs är att för att se hur väl teorin stämmer överens med verkligheten i 
form av empirin. På detta vis önskar jag skapa en ökad kunskap inom 
området för resursplanering inom multiprojektorganisationer. Genom att 
framställa ett resultat i den empiriska studien fastställer jag att empirin 
överensstämmer med teorin och kan därefter besvara frågeställningen. 
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4 Empirisk studie 

4.1 Genomförande 
Jag undersöker i denna empiriska studie ett konsultbolag inom IT-branschen 
där jag själv arbetar. Jag har valt detta företag för min empiriska studie 
eftersom det uppfyller de tidigare uppställda kraven på fallstudieföretaget (se 
avsnitt 2.3.7). Företag X uppfyller samtliga uppställda krav med egenskapen 
av att vara en multiprojektorganisation och att ha anställda i form av 
projektledare, säljare och tekniker. Företag X har varit verksamt i många år, 
har ett gott rykte, har goda kontakter med sina kunder och hanterar ett 
område som är intressant för studien. Det ligger även i det valda 
fallstudieföretagets intresse att genomföra denna studie. 
  
Metoden för genomförandet finns beskriven under avsnitt 2 och antalet 
gjorda intervjuer uppgår till nio. Det som är intressant för den empiriska 
studien är att ta reda på hur de olika respondenterna uppfattar 
multiprojektverksamheten i deras dagliga arbete. För att kunna besvara 
forskningsfrågorna behövs ett så bra underlag som möjligt. Utifrån den 
teoretiska studien kunde jag framställa ett antal frågor till respondenterna 
som går att utläsa under bilagor. Eftersom jag ville se hur de olika rollerna 
arbetar valde jag att utforma olika frågor beroende på vilken roll som 
personen innehar, vilket jag hade möjligheten att göra då jag själv arbetar 
inom organisationen och därmed kunde sätta mig in i deras rutiner. 
 
De följande kapitlen 4.3-4.9 utgör en sammanfattning av de utförda 
intervjuerna. Sammanställningen är gjord för att enklare framställa de olika 
respondenternas synpunkter och ställa dem i jämförelse med varandra. 

4.2 Fallstudieföretaget 
Företaget som jag har valt att göra min empiriska studie på är ett företag 
inom IT-branschen och har bett om att bli anonymiserat. Företag X erbjuder 
sina kunder lösningar inom ett antal IT-områden men har som huvudsaklig 
affärsidé att förbättra kundens hantering av information inom och mellan 
system. Företagets kunder består av medelstora till större företag och 
offentliga förvaltningar. Det är ett företag som kan beräknas som medelstort 
och som verkar inom Sverige. De uppdrag som företaget tar sig an sker 
oftast med hjälp av en projektbaserad arbetsmetodik. 
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Säljare – Valet av respondenter utgjordes av tre säljare som har arbetat en 
längre tid som säljare inom företaget och som känner till hur rutiner och 
arbetsflöden fungerar. 
 
Projektledare – Valet av respondenter utgjordes av tre projektledare med 
högre grad av erfarenhet av ledning av projekt. För att kunna ta del av hur 
projektledarna uppfattar företaget, var det ett naturligt att välja två 
respondenter som varit verksamma i bolaget än längre tid samt att välja en 
respondent som varit verksam under en kortare tid än dem bägge två andra. 
 
Tekniker – Valet av respondenter utgjordes av tre tekniker som har arbetat 
en längre tid som konsulter inom företaget och som känner till hur rutiner 
och arbetsflöden fungerar. 

4.3 Projekt 
 
Definiering av ett projekt 
På frågan om hur respondenterna vill definiera ett projekt svarade tre av 
respondenterna följande:  
 
”En tidsatt aktivitet med en klar och tydlig målbild med en fastslagen 
budget, fram för allt en klar och tydlig målbild.” 
 
”Ett väl avgränsat uppdrag i tid som vi skall leverera med kvalitet genom 
givna ekonomiska ramar.” 
 
”Något som kräver flera kompetenser, har olika etapper, styrs av pengar och 
behöver en samstyrning av en ledare.”  
 
Projekt som arbetsform 
Jag frågade teknikern hur stor del av deras arbetsuppgifter inom företaget 
som sker i projektform. Hur stor del som arbetsuppgifterna sker i 
projektform skiljer sig inte nämnvärt mellan teknikerna. I stort sett arbetar 
teknikerna mellan 80-90 % i projektform. En av teknikerna nämner att 
enskilda installationer inte längre förekommer. Den del av tiden som inte 
räknas in i projekt sker vanligen i form av felsökningar på tidigare lösningar. 
En av teknikerna svarade att han är fullbokad på olika typer av projekt i ett 
halvår framöver. 
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4.3.1 Aktivitet 
De som utför aktiviteterna inom ett projekt är till största del teknikerna. 
Projektledarna är oftast inte alls inblandade i projektets aktiviteter.  
En av projektledarna svarade:  
 
”Konsulterna som utför aktiviteterna är väldigt självgående och det som 
projektledaren gör är mestadels att se till att arbetet fortgår och att 
aktiviteterna utförs.” 
 
Respondenterna svarade att det förekommer att projektledaren är med under 
införandet och avslut av ett projekt men då som en hjälpande hand för att 
kontrollera att aktiviteterna inom respektive fas utförs. En av projektledarna 
svarade: 
 
”Uppgiften för en projektledare ligger i planering och resursallokering och 
inte att delta i projektet sett ur ett aktivitetsperspektiv.”    
 
Produkt av aktivitet 
För projektledarna fanns det inget enkelt svar på frågan om vad som var en 
aktivitets produkt. En av projektledarna svarade: 
 
 ”Det är först när man vet vad slutprodukt skall vara som man kan fundera ut 
vad man skall ha för produkter ur aktiviteterna.”  
 
Enligt projektledarna är säljarna enbart med och öppnar kunden för idéer. 
Kunden har därefter en förväntan. För att ta reda på vad kunden förväntar sig 
är en förstudie ett enligt projektledarna utmärkt alternativ för att finna 
förväntan.  
 
Enligt projektledarna skall en aktivitet utgöra en input till nästa aktivitet. 
Egenskaperna hos en aktivitet är kopplade mot någon slags förväntan. Nästa 
aktivitet måste ta vid utan att det blir en lucka, så produkten den bör ha en 
överlappande egenskap. 
 
Slutprodukt av ett projekt 
Svaret på vad en aktivitets slutprodukt är skiljer sig i formuleringen mellan 
teknikerna men är ändå lika dem sinsemellan. En aktivitets slutprodukt är 
enligt teknikerna när kunden har fått det som den har förväntat sig och att 
detta förhoppningsvis stämmer överens med vad kunden har beställt. En av 
de tillfrågade teknikerna svarade:  
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”Att leveransen stämmer överens med kunden uppfattade inköp.”  
 
En annan tekniker svarade:  
 
”Då en lösning är testad och klar är min del av produkten klar.” 
 
Enligt teknikerna är det när kunden har gett sitt godkännande om att en 
aktivitet är slutförd som slutprodukten är klar. Ett problem som enligt 
teknikerna ofta uppstår är att projekt inte stängs i och med att de tekniska 
miljöerna ständigt förändras. Lösningen på detta problem är att 
projektledarna ofta försöker dela upp större projekt i flera delprojekt med 
olika lösningar. En av projektledarna svarade: 
 
”Har man inte stängt ett delprojekt är det svårt att gå vidare inför nästa 
delprojekt. I och med uppdelningen i delprojekt går det enklare avsluta ett 
projekt.” 
 
Signal för en slutförd aktivitet i ett projekt 
Det vanligaste tillvägagångssättet för att signalera att en aktivitet är slutförd 
är enligt teknikern att ta kontakt med projektledaren och göra en 
överenskommelse om att aktiviteten är slutförd. Därefter verifierar 
projektledaren med kunden så att även kunden ger sitt godkännande om att 
aktiviteten anses som slutförd.  

 
En av teknikerna sa att i samband med att ett projekt avslutas överlämnas en 
teknisk dokumentation som delvis innehåller ren installationsdata. När denna 
dokumentation lämnas anser teknikerna att projektet är avslutat. 
 
Enligt projektledarna signaleras en avklarad aktivitet i ett projekt genom att 
en statusrapport skickas ut till kunden. Statusrapporten ligger även med som 
en punkt under projekt och styrgruppsmötena. En av projektledarna svarade:  
 
”När en aktivitet är klar brukar konsulten markera den som färdig, därefter 
går projektledaren vidare med att stämma av det hela med kunden.” 
 
I regel brukar projektledarna ställa upp en aktivitetslista vid möte med kund 
och markerar då om aktiviteterna är klara, pågående eller stoppade.  
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4.3.2 Kvalitet inom ett projekt 

Kvalitet från teknikernas synsätt 
Teknikerna säkerställer kvalitet på deras aktiviteter genom kontinuerlig 
egenkontroll. De kontrollerar successivt kvalitet på lösningen under själva 
installationen. En av teknikerna hävdar att han inte tar sig an aktiviteter som 
han inte klarar av. Det som bidrar till hög kvalitet på en aktivitet är enligt 
teknikerna metoden att de successivt bygger upp en IT-miljö. Teknikerna 
kan därför inte gå vidare med färdigställandet av installationen om saker och 
ting inte fungerar. Det finns inget dokument som används för 
kvalitetssäkring och detta beror enligt teknikerna på att kunderna är så pass 
olika, och att det hade varit svårt att ha ett dokument där teknikerna skall 
bocka av utförda delar. 

 
Teknikerna hänvisar även kvalitet på aktiviteterna till egen kunskap och 
erfarenhet, att kvalitet är beroende på funktionalitet och dessutom att kunden 
tycker att lösningen fungerar. Vid de tillfällen då teknikerna känner att det 
brister i kvalitet, tar de kontakt med andra kollegor för att diskutera hur de 
skall hantera och ta fram en lösning på problemet. Kvaliteten säkerställs 
enligt teknikerna även av att kunden godkänner, testar och utvärderar 
lösningen. 
 
Kvalitet från projektledarens synsätt 
Jag frågade projektledarna hur de säkerställer kvalitet på aktiviteterna i sina 
projekt. Enligt två av projektledarna säkerställs kvaliteten på aktiviteterna i 
form av att de dokument som levereras håller hög kvalitet. Många av 
aktiviteterna som utförs i ett projekt levererar något form av dokument som i 
sin tur ligger som grund för den som skall installera lösningen. Kvaliteten på 
den lösningen som sedan finns på plats säkerställs enligt projektledarna 
genom ett testprotokoll. Det projektledarna själva gör för att säkerställa 
kvalitet i de projekt de leder är att hålla en ständig dialog med 
projektgruppen för att kunna identifiera eventuella problem, hur långt varje 
gruppmedlem har kommit med tilldelad aktivitet och om det finns några 
oklarheter om hur en viss uppgift skall lösas. En av projektledarna svarade:  
 
”Jag anordnar riskseminarium tillsammans med kunden för att identifiera 
eventuella risker som kan uppstå och för att diskutera hur de kan lösas.” 
 
Resultatet av ett riskseminarium är en ta fram en handlings plan för vissa av 
de risker som kan uppstå i ett projekt. För att säkerställa att all teknik 
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fungerar i slutändan brukar en person bli tilldelad uppgiften att agera som 
teknisk samordnare. 
 
Projektledarens uppföljning av kvalitet 
Jag frågade projektledarna hur de följer upp tid, kostnad och kvalitet. 
Projektledarna arbetar med uppdragsbeskrivningar som de lägger upp i 
gemensam databas. En uppdragsbeskrivning består av ett antal aktiviteter 
som skall utföras åt en kund. När uppdragsbeskrivningen är upplagd går 
projektledaren igenom aktiviteterna och tidsätter dem tillsammans med de 
konsulter som skall utföra aktiviteterna. På det här viset går projektledaren 
igenom aktivitet efter aktivitet och kan därmed ta fram en exakt tidsram för 
hur mycket tid varje konsult har till sitt förfogande.  
När avstämningen mellan konsulten och projektledaren är klar kontaktar 
projektledaren kunden och stämmer av med kunden om hur lång tid projektet 
kommer att ta. Tillsammans med kunden kommer projektledaren överens om 
en ram för vad projektet får kosta.  
 
Under projektets gång rapporterar projektledaren till kunden månadsvis.  
Uppföljning av konsulternas tid görs månadsvis, för att se hur många timmar 
som är gjorda och hur många timmar som finns kvar till konsultens 
förfogande. Projektledaren skickar även periodiseringsrapporter till 
regionchefen för att Företaget skall få reda på hur mycket tid som respektive 
anställd har lagt på ett visst projekt. 
 
Säljaren uppföljning av kvalitet 
Jag frågade säljarna hur de säkerställer kvalitet i dem projekt de initierar och 
är med och genomför. Säljarna säkerställer kvalitet genom uppföljning av 
projekten. Detta sker genom dialog med projektledaren och därefter med 
kunden. En av säljarna svarade att han regelbundet ringer kunden för att få 
kundens syn på hur projekten fortlöper. Säljarna försöker även parallellt med 
projektledarna att påverka ledningen på företaget och kunden att styra mot 
kvalitetsmål. När det kommer en signal eller indikation om ett problem är 
den naturliga handlingen att agera på dem direkt. Säljarna säger att de 
förutsätter att projekten som genomförs av företaget uppfyller god kvalitet. I 
de fall där problem har uppstått har säljaren en dialog med ansvarig 
projektledare och regionchefen för att tillsätta mer resurser.  
 
Omfattningen på ett projekt är också något som påverkar säljarnas 
engagemang för att säkerställa att ett projekt håller hög kvalitet. I större 
projekt engageras projektledaren och ibland teknikerna redan i 
initieringsfasen för att reda ut om kundens förfrågan går att utföra. När 
projekten blir alltför komplexa för säljaren att ta beslut om initiering och 
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genomförande lyfts frågan med regionchefen alternativ företagets VD. 
Komplexa projekt räknas dem projekt som innefattar stora summor pengar, 
resurser och tid.  
Enligt säljarna är den person som är ytterst ansvarig för organisationen den 
regionchef som är affärsansvarig för regionen som projektet utförs i. Det 
ligger inom regionchefens ansvar att säkerställa kvaliteten i de offerter som 
går ut till kund. 
 

4.4 Projektlivscykeln 

4.4.1 Projektets faser 
Företaget har enligt projektledarna olika metoder för att hantera projekt 
beroende på vad det är för projekt som skall genomföras. En projektmetod 
som däremot förespråkas inom företaget är att ett projekt delas in i faserna 
workshop, förstudie, projektering, införande/drift samt förvaltning.  
 
Workshop 
Workshop är en aktivitet som sker tillsammans med kund för att undersöka 
om kunden behöver och/eller har behov för att köpa en viss lösning som 
Företag X kan leverera. Om kunden ger sitt godkännande tar sedan en 
förstudie vid. En workshop behöver enligt respondenterna inte alltid utföras. 
 
Förstudie 
Förstudien innebär att en eller flera konsulter på Företag X går ut och gör en 
förstudie för att kartlägga hur kundens befintliga miljö ser ut, vad som går att 
sälja, om det finns problem som kan uppstå i de system som kommer att vara 
inblandade. Förstudien kartlägger även verksamhetsflöden. Förstudien leder 
till en förstudierapport som kunden skall godkänna. 

 
Projektering 
Projekteringsfasen innehåller olika aktiviteter beroende på vad det är för 
projekt som skall genomföras. Exempel på aktiviteter inom denna fas är 
skapandet av underlag för teknisk design, funktionsspecifikation, databas 
analyser och testprotokoll. Dessa aktiviteter har alla en egenskap av att vara 
förberedande för installationerna som sker under genomförandet. Så dessa 
aktiviteter måste vara avklarade och godkända innan genomförandefasen kan 
ta vid. 
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Genomförande 
Genomförande innebär införande av lösning, införandet kan enligt 
projektledarna bestå i att Företag X tekniker installerar en produkt med 
tillhörande regler och funktion. Därefter sker det en pilot för att se till att 
lösningen verkligen fungerar, kan t ex innebära att en prototyp byggs upp 
och testas. 
 
Avslut 
Avslutsfasen, i denna fas driftsätts lösningen skarpt och projektet stängs. För 
att kunna stänga projektet krävs det att kunden ger sitt leveransgodkännande 
och fastställer att vi har levererat en godkänd lösning.  
 
I vissa projekt upprättar projektledaren en slutrapport men detta händer inte 
så ofta. Det viktiga som sker i avslutsfasen är att arkivera viktiga dokument 
och att projektet tydligt avslutas. När projektet är klart är det återigen 
säljaren som är kundens huvudsakliga kontakt. 
 
En av de tillfrågade projektledarna svarade på frågan om vilka faser som 
projekten brukar delas in i, genom att svara:  
 
”Jag brukar i regel arbeta med tre faser i min projektmetodik och dessa är 
projektering, genomförande och avslut. En förstudie och workshop behöver 
inte alltid genomföras i alla projekt.” 
 

4.4.2 Aktiviteter 

Inom vilka aktiviteter är de olika rollerna inblandade i ett projekt 
Jag frågade samtliga respondenter om vilka aktiviteter inom ett projekt som 
de är inblandade i. Säljarna är med under införsäljningen, merförsäljningen 
och om det dyker upp eventuella tilläggsprojekt. De aktiviteter som säljarna i 
regel är involverade i är den inledande fasen (under uppstartsmöten men inte 
alltid) och framförallt vid avslut av projekt. Enligt säljarna följer de 
kontinuerligt upp de projekt som de har varit med och initierat och sitter 
oftast med vid styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten upprättas vanligtvis en till 
tre gånger per kvartal och kommer ofta fram i dialog med kunden alternativt 
att säljaren flaggar om styrgruppsmöten. I vissa fall sitter säljaren även med 
vid vanliga projektmöten vilket kan leda till sidospår i projektet och 
merförsäljning. En av säljarna svarade att det förekommer interna möten där 
säljaren tillsammans med projektledaren går igenom varje projekt, hur väl 
projekten ligger i tiden och vad som har hänt och inte. Samma säljare 
svarade även att det finns dem projektledare på Företag X som alltid har med 
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säljaren i styrgruppen. Styrgruppsmöten brukar oftast komma fram i dialog 
med kunden eller alternativt att säljaren anser att det behövs ett 
styrgruppsmöte. En av säljarna svarade att:  
 
”Styrgruppsmöten upprättas om vi märker att ett projekt tar mer tid än vad 
det var specificerat från början, eller att det måste mappas mot andra projekt 
som kunden har igång.  
 
På frågan om säljarna alltid sitter med i styrgruppen svarade säljarna att de 
alltid sitter med i styrgruppen om projektet är av lite dignitet eller i vart fall 
alltid skall vara med. 
 
På frågan om vilka aktiviteter inom ett projekt som teknikerna är inblandade 
råder det olikheter i svaren från teknikerna. Eftersom de tillfrågade 
teknikerna arbetar med olika tekniska installationer skiljer sig deras 
aktiviteter i projekten åt. Två av de tre teknikerna arbetar med aktiviteter 
som utförs under förstudien. Gemensamt för alla tre tekniker är att de utför 
aktiviteter som sker under genomförandefasen (tekniskt design, installation 
och löpande dokumentation av lösningen).  
 
På frågan om vilka aktiviteter som teknikerna är mest inblandade i svarade 
samtliga tekniker att de i huvudsak är inblandade i de aktiviteter som 
genomförs under själva införandet av en lösning. En av teknikerna svarade 
däremot: 
 
”Som teknisk rådgivare är man mer eller mindre involverad i olika 
aktiviteter.” 
 
Teknikerna är mest inblandade i införandet, installeringen och 
konfigureringen av beställda lösningar. 
 
Aktivitetsindelning 
Jag frågade projektledarna vilka aktiviteter som de brukar dela in sina 
projekt i. Uppdelningen i aktiviteter skiljer sig åt mellan projektledarna samt 
i förhållande till projektets omfattning och typ. Företag X arbetar med ett 
antal paketlösningar som innehåller olika aktiviteter. 
 
En av de tillfrågade projektledarna väljer att dela in sina projekt baserat på 
vad det är för resurser som krävs för varje aktivitet och vad det är för 
koncept som har sålts in. Varje aktivitet tilldelas en ansvarig tekniker som 
ser till att aktiviteten uppfyller uppsatta mål som ryms inom planen för 



 

41 

projektet. De två andra projektledarna väljer att dela in projekten i aktiviteter 
under respektive fas på följande vis: 
 
Förstudieaktiviteter - möte med kund om själva projektet. Förstudien ger 
enligt projektledarna ett antal beslutspunkter som måste tillgodoses innan 
projekteringen kan starta. 
 
Projekteringsaktiviteter – uppstartsmöte med kund, projektering av 
projektet, skapande av funktionsspecifikation, skapandet av teknisk design, 
presentation av funktionsspecifikationen, komplettering i form av 
förändringar i funktionsspecifikationen, framtagning av offert utifrån 
funktionsspecifikation samt beräkning av installationskostnad.  
När funktionsspecifikationen är godkänd kan ett testprotokoll skapas och 
därefter sker ytterligare en offert. Helst skall det ske en avstämning mellan 
utredningskonsult och installatör under skapande av 
funktionsspecifikationen. 
 
Införande/Drift – uppsättning av hårdvarumiljön, installation av mjukvaror, 
funktionalitet mot andra system och upprättning av regelverk. Enligt 
teknikerna utförs testning av lösningen som en kontinuerlig aktivitet.  
Efter installationen görs testningen i sin helhet. Därefter går enligt 
projektledarna Företag X in i en leveranskontrollperiod där kunden skall 
verifiera lösningen på egen hand utefter det upprättade testprotokollet. 
Kunden har då en bestämd tid för att hitta fel och brister och vilja ha nya 
funktioner. Om kunden finner några brister hålls ett avstämningsmöte och 
därefter uppdateras funktionsspecifikation och testprotokollet på nytt.  
När funktionsspecifikation återigen är godkänd av kund utförs en ny 
driftsättning. När kunden är nöjd så skickas ett leveransgodkännande ut till 
kund där kunden har en månad på sig att höra av sig om eventuella brister. 
 
Avslutningsfas – förvaltningsfas. 
Företag X går här in i en förvaltningsfas och själva projektet anses som 
avslutat. 

4.4.3 Milstolpar 
Jag frågade projektledarna om de använder sig av milstolpar i planeringen av 
projekt och i så fall hur. Projektledarna använder sig allihop av milstolpar i 
planeringen av ett projekt. Enligt projektledarna är det ganska naturligt att 
placera en milstolpe efter varje fas eller efter en viktig aktivitet. Milstolpar 
skall sättas på viktiga punkter. Är det ett antal aktiviteter som ligger i rad 
sätts en milstolpe efter dessa aktiviteter. En av projektledarna tar upp 
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aktivitetsplanen som ett exempel och beskriver att i en aktivitetsplan har man 
huvudaktiviteter med ett antal delaktiviteter och att efter varje huvudaktivitet 
bör det sättas en milstolpe. 
 
När det kommer till antalet milstolpar så var det ingen av projektledarna som 
kände att det fanns någon övre gräns.  
 
Uppföljning av milstolpar 
Projektledarna följer upp de milstolpar de har satt upp i ett projekt olika. En 
av projektledarna bokar upp möten eller kontaktar personligen de personer 
som skall leverera inför en uppsatt milstolpe, för att säkerställa att projektet 
löper enligt planerna.  Samtliga projektledare ser milstolparna som ett enkelt 
sätt för att kunna följa upp ett projekt. Milstolparna är även till hjälp för 
avrapporterings- eller styrgrupp för att se hur långt ett projekt har nått. Även 
intressenter inom eller utanför projektet har intresse av att veta hur ett 
projekt ligger i tiden. 
 

4.5 Multiprojekt 

4.5.1 Antalet parallella projekt 
Jag frågade respondenterna om hur många projekt de var involverade i 
samtidigt. Hur många projekt som en projektledare arbetar med samtidigt är 
väldigt varierande beroende på hur stora projekten är. Är projekten mindre 
eller medelstora arbetar en projektledare på Företag X med mellan åtta och 
tio projekt parallellt. Är projekten av större omfattning exempelvis 1500-
5000 timmar handlar det som minst om tre projekt åt gången. 
 
Arbetsbeläggningen per tekniker är lika dem emellan. Antalet projekt som 
teknikerna är involverade i parallellt brukar vara mellan ett till uppemot fem 
projekt. Teknikerna är i regel inblandade i fyra projekt samtidigt. Enligt en 
av teknikerna så får teknikerna ofta återkoppling från kunder med projekt 
som är stängda och tekniker sa det på följande vis: 
 
”Kunderna ringer om tidigare projekt och har frågor om de lösningar som de 
har fått installerade.” 
 
Säljarna svarade alla olika på denna fråga. Enligt säljarna varierar antalet 
projekt som de är involverade i från fyra till fem till uppemot femton 
parallella projekt. Enligt säljarna beror det höga antalet projekt i viss mån på 
att en ensam kund kan generera uppemot fem projekt samtidigt. 
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Uppföljningen av var och en av säljarnas projekt skiljer sig åt. Två av 
säljarna svarade att de kontinuerligt följer upp sina projekt. Uppföljningen 
sker veckovis och då främst via telefon samt att de förväntar sig att 
kontinuerligt få rapporter från projektledaren. Den tredje säljaren sade  
 
”Jag förlitar mig på att projektledaren som tar in resurserna i projekten och 
att dessa resurser gör sitt jobb och fyller sina ansvarsroller.”  
 
En av säljarna förtydligande att det ligger utanför rollen som säljare att gå in 
och styra projekt och sade:  
 
”Uppgiften består i största del till att upprätta projektet och de ekonomiska 
delarna och sedan att det internt dras igång ett projekt.”    

4.5.2 Resurshantering i en multiprojektorganisation 

Resurser som delar sin tid mellan flera projekt 
Jag frågade projektledarna hur ofta de delar resurser med andra projekt och 
svaret jag fick var att samtliga projektledare delar hela tiden resurserna från 
sina projekt med andra projekt. Ofta handlar det enligt projektledarna om att 
ge och ta och ofta sker muntliga lösningar projektledarna sinsemellan för att 
planera resursernas tid och prioritera resurserna tid i de olika projekten. En 
av projektledarna sa att många av konsulterna är fullbokade ett halvår 
framöver och ytterligare ett problem är att konsulterna ofta är uppbokade 
hela veckor eller dagar. En av projektledarna sa:  
 
”Som projektledare måste man egentligen boka upp resurserna innan vi ens 
vet vad ett projekt innebär”  
 
Alla konsulternas kalendrar samkörs i ett system som heter OnTime, där det 
visuellt går att se vad alla konsulter är uppbokade på. Enligt projektledarna 
stämmer ofta inte bilden i OnTime överens med verkligheten, eftersom 
resurserna slits mellan olika projekt. Om ett projekt förskjuts två veckor 
påverkar förskjutningen många andra projekt. Flera av projektledarna 
svarade att de försöker lägga in lite luft i sin planering så att projekten skall 
bli mindre sårbara mot tidsförskjutningar, på det här viset brukar planeringen 
för milstolparna fungera bra. 
 
Hantera delningen av resurser i en multiprojektorganisation 
På frågan om hur projektledarna hanterar resursplaneringen när de tvingas 
dela sina resurser med andra projekt svarade projektledarna att de brukar 
lösa resursplaneringen genom att föra en dialog med de andra projektledarna, 
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för att tillsammans komma överens om den bästa lösningen.  
I de fall där projektledarna kör fast lyfts frågan till regionchefen alternativt 
ännu högre i organisationen. Projektledarna är alla överens om att frågan bör 
lyftas i ett tidigt skede för att undvika risken av att ett projekt blir fel 
prioriterat. En av projektledarna använder sig av en resurspool i Microsoft 
Project där det tydligt framgår vilka resurser som är utlånade eller inte. 
Projektledarna ser det som en fördel att ha haft ett system där säljarna kan 
följa upp projekten och vilka aktiviteter som har blivit avklarade hittills. 
 
Gardera sig mot resursryckning 
På frågan om hur projektledarna garderar sig mot resursryckning svarade två 
av projektledarna att de garderar sig mot resursryckning genom att planera 
långsiktigt och lägga in luft i projektplanen. Ett annat sätt är även att ta upp 
personalförändringar i riskanalysen alternativt ta upp problemet med 
styrgruppen. Den tredje projektledaren svarade att det inte finns något sätt 
för att undvika resursryckning annat än att i sådana situationer förtydliga för 
varför en resurs inte kan tas bort genom att svara:  
 
”Är beslutet taget ifrån högre nivå kan jag inte göra annat än att förklara 
vilka följer som kan komma.”  
 
Planering av resurser som behövs i flera av en enskild projektledares 
projekt 
Projektledarna upplever det enklare att prioritera sina egna resurser för dem 
projekt som var och en leder. En av projektledarna svarade: 
  
”Att internt behöva planera mina resurser är ett bättre scenario än att någon 
annan projektledare behöver mina resurser.”  
 
Alla projektledarna var överens om att problemet mer var en fråga om att se 
till så att projekten inte krockar med varandra tidsmässigt.  
En av projektledarna använder sig av Microsoft Project som stöd i sin 
planering för flera projekt och sade:  
 
”Programmet i sig ser till att projekten inte krockar med varandra, varken 
tidsmässigt eller när det handlar om resurser. Brukar säga att till dem andra 
projektledarna att det är ett program med personlighet.” 

 
En annan av projektledarna svarade att ett annat problem är att konsulternas 
tid bör planeras i timmar och inte hela dagar genom att säga:  
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”En aktivitet eller ett uppdrag är inte alltid en dags arbete. Det måste finnas 
dynamik i dagarna så att vi kan planera in flera aktiviteter. Jag har nyligen 
påvisat att vi bör se konsulternas tid i timmar och inte hela dagar.” 
 
Jakten på resurser 
Jag frågade projektledarna om de har svårt för att få tag i resurser till sina 
projekt. Samtliga projektledare svarade att det största problemet är att det är 
resursbrist på Företag X. Företag X har helt enkelt inte tillräckligt med 
resurser för att arbeta med dem projekt som Företag X driver. 
En av projektledarna säger sig ha svårt med tilldelningen av resurser för sina 
projekt av den anledningen att var och en av konsulterna styr sin egen 
kalender och sade även:  
 
”Det finns konsulter som är jätteduktiga men vars kunskap inte används i 
den grad som den hade kunnat.” 
 
Företag X arbetar enligt en av projektledarna alldeles för konsultinriktat och 
tar hellre kostnaden av att en konsult inte har något att göra. En annan av 
projektledarna försöker undvika resursbristen genom att snabbt ta fram 
projektplaner och försöker tänka långsiktigt, kanske tre till fyra månader 
fram i tiden och bokar därmed upp resurserna till ett projekt tre till fem 
månader i förväg. Både konsulten och kunden blir informerade om 
situationen. Det som skiljer denna planering från de övriga projektledarnas 
är att denna planering görs för de projekt som sträcker sig över en längre tid 
än de mer vanliga projekten. 
 

4.6 Riskhantering 
Bedömning av risker 
Jag frågade projektledarna om hur de bedömer risker inom ett projekt. 
Två av projektledarna svarade att de alltid använder sig av en riskanalys vid 
projektplaneringen. De brukar då låta tekniksidan ta fram de tekniska 
riskerna som kan uppstå och sedan tar de en diskussion med medlemmarna 
inom projektgruppen om vilka risker som kan uppstå inom projektet. Den 
tredje projektledaren svarade:  
 
”De lösningar vi levererar idag arbetas fram på liknande sätt varje gång, 
därmed är det mer viktigt att vara tydlig med att förklara för kunden vad det 
krävs av kunden i arbetsväg. Då riskerna som kan uppstå är dem samma för 
varje projekt som genomförs. Däremot tar jag alltid fram en riskanalys alltid 
fram vid genomförandet av större projekt.” 
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Identifiering av risker inom ett projekt 
Jag frågade projektledarna om vilka risker som kan uppkomma i ett projekt. 
Projektledarna var överens om att riskerna som kan uppstå inom ett projekt 
ofta kan härröras till personal och sjukdom, teknik och tid. De risker som 
projektledarna ansåg kunna uppkomma i ett projekt var sjukdom, att 
uppgifter inte finns i de system som installationen omfattar, att intern tid inte 
finns från Företagets sida (resursryckningen), att kunden inte har räknat med 
egen tid och då inte kan frigöra resurser (vilket leder till leveransförseningar 
och i sin tur leder till problem med resursallokering), komplikationer, 
förarbetet är för dåligt och projekteringen är undermålig.  
 
Enligt projektledarna gör dessa risker det ännu viktigare att ha en 
avstämning med kunden om vilka risker som kan uppstå. En av 
projektledarna ansåg att de risker som kan uppstå inom ett projekt kanske 
ibland måste formuleras om till framgångsfaktorer istället, och på det här 
viset få kunden mer fokuserad på de positiva delarna med ett projekt. 
 
Metod för bedömning av risker 
Jag frågade projektledarna om de har någon metod för att hantera risker som 
kan påverka ett projekt. Två av projektledarna svarade att de brukar använda 
sig av en metod som innefattar sannolikhet, påverkan och prioritet. Där 
påverkan i sig ger ett värde på prioritet. Vad projektledarna därefter försöker 
göra är att beskriva hur riskerna skall kunna elimineras, stämmer av med 
projektgruppen och därefter med kunden. Verksamhetsrisker är något som 
inte projektgruppen kan ta fram utan dessa måste diskuteras med kunden, 
eftersom det kan gälla öppettider och annat som måste tas hänsyn till vid 
arbetet med installationer. Den tredje projektledaren svarade:  
 
”Jag använder mig inte alltid använder sig av någon specifik metod för att 
skapa riskanalyser, utan brukar mestadels framställa dessa muntligen, men 
det har hänt att jag tagit fram en riskanalys baserat på sannolikhet, påverkan 
och prioritet vid planeringen av större projekt.” 

4.7 Resursplanering 
Arbetsgång för säljaren vid hanteringen av nya projekt 
Jag frågade säljarna hur de hanterar nya projekt som kommer in. 
När pris och leverans är satt skriver säljaren en uppdragsbeskrivning som 
beskriver projektet i form av lösning som aktuell för kunden, vad som skall 
göras, omfattning, tidsram och kostnad. Därefter överlämnas 
uppdragsbeskrivningen till en utsedd projektledare. Enligt en av säljarna är 
projektledaren till 99 % redan utsedd innan uppdragsbeskrivningen är 
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färdigskriven, i annat fall utför säljaren en begäran om tillsättning av en 
projektledare till projektet. Tilldelningen av projektledare till ett projekt görs 
av den chef som är ansvarig för projektledarna som ingår i den region där 
projektet utförs. Två av säljarna svarade att tilldelningen sker i samråd med 
den regionchef som är ansvarig för projektledarna. Den tredje säljaren 
svarade: 
 
”Det är regionchefen ensam som tillsätter projektledaren. Det är 
regionchefen som är personellt ansvarig för projektledarna, och som även 
har mest och bäst koll för hur beläggningen per projektledare se ut.” 
 
En av säljarna svarade att valet av projektledare kan mycket väl kan avgöras 
utefter kompetens, att vissa av projektledarna är bättre rustade för vissa 
projekt men även om en projektledare har en sedan tidigare god relation med 
kunden. Efter att en projektledare har blivit utsedd sker en överlämning av 
projektet och projektledaren tar vid. Projektet inleds med ett internt 
uppstartsmöte som involverar säljaren, projektledaren och eventuella berörda 
konsulter. 
 
Fastställande av resursåtgång för ett projekt 
Jag frågade säljarna hur de fastställer ett projekts resursåtgång. I denna fråga 
rådde det återigen olikheter i säljarna arbetssätt. Fastställandet av 
resursåtgången för ett projekt utförs av projektledaren och eventuellt i en 
dialog med regionchefen. Två av säljarna svarade att de inte har något med 
fastställandet av resursåtgången för ett projekt att göra, utan att dem bara är 
med och fastställer vilka olika typer av resurser som behövs. Säljaren som 
svarade att han var med och fastställde resursåtgången för ett projekt menade 
att då avtalsförslaget kvalitetssäkrats och skickats ut till kund, har de 
tillsammans (projektledaren och säljaren) kommit fram till hur mycket tid 
som projektet får ta, vilka datum som gäller för de olika faserna i projekten 
och det antal timmar som projektledaren har att dela ut till resurserna. Skulle 
det visa sig att projektledaren inte klarar av att utföra projektet på det antal 
timmar som avtalet säger, utan det behövs fler, sker det en gemensam dialog 
mellan säljaren, kunden och projektledaren för att se hur det här skall lösas. 
Ofta sker projekten med löpande fakturering men även mot fastpris. 
 
Tilldelning av projektledare till ett projekt 
Jag frågade projektledarna hur de blir tilldelade ett projekt. Tilldelningen av 
projekt sker genom att projektledaren får en uppdragsbeskrivning via e-post 
där det ofta även ligger med en offert. Det första projektledaren gör är att ta 
kontakt med säljaren som skickat uppdragsbeskrivningen för att ta reda på 
mer information om uppdraget och föra en dialog om vilka resurser som 
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skall användas. Internt bokas det ofta upp ett internt uppstartsmöte. För att få 
tag i resurser till projekten talar projektledaren med konsultchefen alternativt 
regionchefen. Enligt projektledarna saknas det rutiner för vad som skall 
finnas med under en säljares överlämning av ett uppdrag.  
 
Beroende på vilket typ av projekt det är krävs det olika antal möten, vissa 
projekt som Företaget X driver är mer självgående än andra projekt.  
 
Planering av resurser 
Jag frågade projektledarna hur de går till väga med sin arbetsgång när de 
blivit tilldelade ett projekt. Det första projektledarna gör för att hantera ett 
projekt är att skapa sig en bild om vad som skall göras åt beställaren. En av 
projektledarna svarade så här: 
 
” Det allra första är att jag ställer mig frågan vad är målet? Vad är det 
kunden vill ha så att han kan vara nöjd? När skall det vara klart? Och hur 
mycket får det kosta? ” 
 
Projektledarna brukar som regel diskutera projektet med säljaren för att 
skapa sig en tydlig bild om vad säljaren har sålt in för lösning. Ett internt 
uppstartsmöte bokas med konsulterna som skall arbeta med projektet för att 
gå igenom vad projektet skall mynna ut i, reda ut vad målet för projektet 
skall vara och göra en uppskattning om när projektet kan vara klart. Därefter 
sker en resursallokering för att ta in de resurser som projektet behöver. När 
resursallokeringen är utförd bokas ett uppstartsmöte med kunden för att få 
projektbilden till att vara lika för både kunden och Företag X. 
 
När projektbilden är klar startar arbetet för projektledaren att ta fram en 
aktivitetsplan. De tillfrågade projektledarna har alla olika innebörd med vad 
en aktivitetsplan är. En av de tillfrågade projektledarna brukar stolpa upp 
aktiviteterna i ett GANT-schema, genom att skapa en projektdefinition och 
skapa punkter för de aktiviteter som skall utföras samt en kortfattad 
beskrivning för varje aktivitet. Efter att aktiviteterna blivit klargjorda startar 
arbetet med att tidsätta dem och därefter att komma överens med kunden om 
vilka aktiviteter som ligger i Företaget X eller kundens ansvar att utföra. 
 
En av projektledarna väljer att tydligt poängtera att vissa av aktiviteterna i ett 
projekt skall kunden göra. Därför är det viktigt att upprätta projektdirektiv 
för vem som skall göra vad. Utefter projektdirektiven går det att räkna ut hur 
många timmar som kunden måste tillföra i form av egna resurser till 
projektet. 
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Tilldelning av resurser från resursägaren 
Jag frågade projektledarna hur de tilldelas resurser och vem som äger 
resurserna. Svaret jag fick från projektledarna var att det är konsultchefen 
som äger resurserna. En av projektledarna svarade: 
 
”Oftast har jag själv en tanke om vem jag vill ha för en viss uppgift i ett 
projekt, annars talar jag med konsultchefen alternativt regionchefen. Men det 
hela bestäms alltid genom en dialog. Jag vet ungefär vilka som har att göra, 
ett annat sätt är att titta på konsulternas beläggning i deras kalendrar.” 
 
En annan av projektledarna svarade: 
 
”Det finns inget som heter tilldelning av resurser. Först så får man gå och 
fråga konsulterna annars får man gå till konsultchefen och där är hjälpen 
egentligen ganska liten. Eftersom varje individ styr sin egen kalender får 
man gå till varje individ och boka upp dem.” 
 
Enligt de tillfrågade projektledarna är det svårt att hålla koll på vilka 
kompetenser som de anställda har. En av projektledarna svarade:  
 
”Jag hade gärna velat ha någon att vända mig till för att fråga om olika 
kompetenserna. Detta är något jag saknar mer information om.” 
 
Projektledarna är alla överens om att det ibland är svårt att veta vilken grad 
av kompetens som finns hos de olika resurserna inom organisation.  
En av projektledarna använder sig av en resurspool i Microsoft Project för 
att samköra flera projektledares resursers tider för samtida projekt inom en 
viss region. De andra projektledarna inom regionen levererar planer som 
sedan knappas in i systemet. Genom att använda sig av en resurspool går det 
enligt den tillfrågade projektledaren att undvika resursryckning.  
 
Tilldelning av tekniker till ett projekt 
Jag frågade projektledarna hur de tilldelar resurser till aktiviteterna i ett 
projekt. Rent praktiskt tilldelas en konsult ett uppdrag genom att 
projektledaren skickar dem en uppdragsbeskrivning via e-post som 
konsulten därefter kan handla utefter. Själva tilldelningen av aktiviteter sker 
i dialog med antingen konsult, konsultchef eller regionchef beroende på vad 
det är för aktiviteter som skall utföras. Vid uppstartsmötet får projektgruppen 
förklarat för sig av projektledaren vad respektive person skall göra i 
projektet och vilka aktiviteter som skall utföras av vem och när. Ofta krävs 
det enligt projektledarna mellan en till tre kompetenser för att utföra en 
aktivitet.   
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Varje konsult planerar enligt projektledarna sin egen kalender och det är upp 
till konsulten att själv boka upp tiden i sin kalender. Därefter är det upp till 
konsulten att komma överens med kunden om schemaförändringar. 
 
Teknikerns uppfattning om tilldelningen av ett projekt 
Jag frågade teknikerna hur de blir tilldelade ett projekt. En tekniker blir 
tilldelad ett projekt antingen genom en projektledare eller genom 
konsultchefen. Ofta blir teknikern tillfrågad innan tilldelningen av ett projekt 
sker. En av teknikerna svarade att då de ofta agerar som tekniskt säljstöd kan 
de ibland välja vilka projekt som de vill arbeta med. Den vanligaste vägen 
för tilldelning av projekt är däremot genom att en säljare kontaktar en 
projektledare som därefter tilldelar teknikern till respektive projekt.  
 
En av teknikerna svarade även att det ibland kommer in jobb direkt från 
kund i och med att de tar kontakt med en tekniker innan de tar kontakt med 
säljarna. Det händer väldigt ofta att teknikerna får agerar som indirekta 
säljare för mindre kunder. Efter det att teknikern och kunden har kommit 
överens om vad som behöver köpas in tar säljaren över. 
 
Själva informationen om tilldelningen av ett projekt sker i form av en 
uppdragsbeskrivning som skickas ut via e-post och som samtidigt läggs upp i 
teknikers uppdragsdatabas. En av teknikerna sa att de inte alltid får en 
uppdragsbeskrivning utskickad. Inom projekt fungerar utskicket av 
uppdragsbeskrivningar bra med i vissa fall saknas det tidskrivningsordrar 
som då måste läggas upp i efterhand. 
 
Arbetsgång för teknikern vid tilldelning av ett projekt 
Jag frågade teknikerna hur de går tillväga med sin arbetsgång när de blir 
tilldelade ett projekt. Arbetsgången för teknikerna är olika, men mönstret för 
tilldelningen är lika. Det första teknikerna gör är att prata med säljaren som 
skrivit uppdragsbeskrivningen för att säkerställa att uppdragsbeskrivningen 
är korrekt, därefter med projektets tilldelade projektledare och därefter med 
kunden. Tillsammans med kunden och projektledaren tar de fram en 
projektplan för att komma igång med projektet. Projektledaren och teknikern 
upprättar därefter en plan för de tekniska aktiviteterna som teknikern är 
involverad i.  
 
Teknikernas arbetsgång vid tilldelning av ett projekt skiljer sig åt beroende 
på storlek och omfattning av ett projekt. Den vanligaste vägen är ändå enligt 
teknikerna att de att de talar med de berörda i följande ordning; säljaren, 
projektledaren och därefter med kunden. Enligt teknikerna har kunden ett 
stort intresse av att utbyta information med teknikern angående önskad 
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lösning. En av teknikerna sa att han inte är med under de tidigare faserna av 
ett projekt utan allt som oftast enbart i genomförandefasen, då lösningen 
skall installeras. Teknikern studerar då framtaget material om installationen 
som är framtaget av en utredningstekniker, därefter bokar han upp en tid 
med kunden för att åka ut till kunden och installera lösningen. 
 
Resursförbrukning  
Jag frågade projektledarna hur de mäter resursförbrukningen inom ett 
projekt. Projektledarna följer upp sina resurser genom avstämning mot lagda 
timmar. Varje konsult rapporterar dagligen antalet timmar de har lagt på 
respektive tilldelad aktivitet inom ett projekt. 
Därefter kan projektledaren göra avstämningar med konsulten för hur många 
timmar som konsulten har kvar att arbeta på en viss aktivitet eller om 
konsulten behöver utrymme för att lägga fler timmar än vad som var planerat 
från början. Resursförbrukningen mäts även i samband med faktureringen då 
projektledaren följer upp hur mycket tid som har gått åt på respektive del i 
ett projekt. 
 
För att inte överskrida budgeten sker kontinuerlig avstämning av förbrukad 
tid och uppföljning av hur många timmar som varje person har lagt på ett 
projekt och utifrån detta kan projektledarna handla för att undvika att 
överskrida budgeten. Ett annat vid är att i ett tidigt skede reda ut hur lång tid 
som de olika aktiviteterna inom ett projekt tar.  
Enligt projektledarna finns det idag inget verktyg för projektledarna som 
uppfyller deras önskemål om att tydligt kunna se vad varje person har utfört 
på en aktivitet i ett projekt.   
 

4.8 Kommunikation 

4.8.1 Intern kommunikation 

Spontan eller planerad kommunikation 
Jag frågade projektledarna om hur kommunikationen sker mellan olika 
medlemmar av ett projekt. Större delen av kommunikationen mellan ett 
projekts olika medlemmar sker enligt projektledarna genom spontana 
kontakter både via telefon, e-post, MSN Messenger (internt på Företaget) 
och i korridoren. Planerade möten sker oftast vid uppstarten av ett projekt 
eller under ett projekts gång i form av projektgruppsmöten, styrgruppsmöten 
eller interna möten. Mycket av den kommunikation som inte hinns med 
under arbetstid (8-17) utförs efter arbetstid. 
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Jag frågade teknikerna hur kommunikationen mellan teknikern och en 
projektledare sker. Kommunikationen mellan teknikerna och projektledarna 
sker med jämna mellanrum. De har dels avstämningsmöten men de 
kommunicerar även en hel del via telefon och e-post. Två av teknikerna 
svarade att de försöker skriva ihop enklare statusrapporter, så att även 
säljaren skall kunna få till sig information om hur ett visst projekt ligger till i 
tiden. För det mesta sker det här informationsutbytet genom telefon.  
 
Två av teknikerna beskriver att de möten som hålls ofta är planerade och 
sker i samband med kund. En annan av teknikerna svarade att mötena sällan 
är planerade mellan teknikern och projektledaren utan att dessa möten sker 
spontant då bägge parter har tid. De möten som oftast är planerade är 
uppstartsmöten. 
 
Jag frågade säljarna hur kommunikation mellan säljarna och projektledare 
sker. Det som var gemensamt för alla tillfrågade säljare var att 
kommunikationen med en projektledare sker genom spontana och bokade 
möten, per telefon och via e-post. Det som skilde dem åt var att den första 
säljaren svarade att mötena med projektledaren i huvudsak var informella 
möten. Den andra säljaren svarade att kommunikationen både skedde genom 
planerade och spontan möten, och förklarade att organisationen försöker 
bygga sin verksamhet på planerade möten men att detta inte alltid är så lätt. 
Den tredje säljaren svarade att spontana möten skedde sällan och mötena 
nästan alltid var planerade möten som hade bokats en tid i förväg. De 
planerade mötena äger inte alltid rum på samma ort utan sker ibland även via 
videokonferens 
 
Kommunikationen mellan projektets gruppmedlemmar 
Jag frågade teknikerna hur kommunikationen inom ett projekt mellan 
projektets gruppmedlemmar sker. Svaret från teknikerna var olika. Två av 
teknikerna svarade att kommunikationen ofta sker genom 
avstämningsmöten, e-post, via telefon alternativ att de sitter jämte varandra 
under en installation. En av teknikerna uppskattar den informella kontakten 
till 90 %. Ofta sker kommunikationen genom planerade möten. 
Telefonkonferenser upprättas när det har uppstått problem. Enligt teknikerna 
är det ofta en fråga om direkt kommunikation eftersom teknikerna försöker 
jobba samtidigt på projekten och är då ganska beroende av varandra.  En av 
teknikerna svarade:  
 
”En del av projektledarna vet inte vad teknikerna skall göra i och med att de 
inte vet vad teknikerna kan göra.”  
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Alla teknikerna var överens om att en projektledare bör förstå vad den 
projektleder, men att de har ett överseende med att det kan vara svårt en ny 
projektledare innan denne har hunnit bli varm i kläderna.  
 
Det händer även att teknikerna i sin kommunikation väljer att hoppa över 
projektledaren eller att kunden pratar direkt med teknikern. En del kunder 
vill enligt teknikerna inte bli påtvingade en projektledare. En del projekt har 
inte alltid haft en projektledare, och i de fall då det har uppstått problem har 
det blivit mycket diskussioner.  
 
En av teknikerna svarade att kontakten som han har med ett projekts 
gruppmedlemmar på sin höjd sker i telefon, och menar att man som tekniker 
arbetar ganska enskilt. Idag skickas en tekniker ut för att förinstallera och 
därefter går någon annan ut och fullföljer installationen. 
 
Kommunikation mellan projekt i en multiprojektorganisation 
Jag frågade projektledarna hur kommunikationen mellan projekt sker.  
Projektledarna svarade att denna kommunikation antingen sker via telefon 
eller i samband med något möte. Eftersom kommunikation ofta handlar om 
fördelning av resurser svarade en av projektledarna: 
 
”I dessa lägen undviker jag helst e-post. Email kommer senare när man har 
fått ett godkännande om att få ta del av resurserna.” 
 
En annan projektledare svarade:  
 
”Människor som kommer och frågar om de kan vara med brukar jag hänvisa 
med: - fråga din chef om du kan vara med.” 
 
Kommunikationen mellan projekten varierar och en av projektledarna 
svarade att de tidigare hade projektledarmöten med jämna mellanrum men 
att de inte har dessa möten längre.    
 

4.8.2 Extern kommunikation 

Extern kommunikation mot kunden 
Jag frågade respondenterna om hur kommunikationen sker mellan 
respondenten och kunden. Kommunikationen mellan teknikerna och kunden 
sker muntligen genom direkt kontakt ute hos kunden, där kunden brukar vara 
med under installationerna. Teknikerna bokar själva upp tiden då de skall 
vara på plats ute hos kunden. Många av teknikernas kunder brukar ringa 
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teknikerna så det sker även en hel del kommunikation via telefon. De samtal 
som teknikerna får in brukar ofta handla om frågor som kan jämföras med 
personlig support för installation av olika lösningar, men det kan även vara 
frågor som rör ett visst projekt.  
 
Säljarnas första kontakt med kunden sker oftast via telefon, på en mässa eller 
vid ett seminarium. En av säljarna svarade:  
 
”I regel sker kontakten med kunden genom planerade möten, via telefon och 
med e-post som komplement.” 
 
Det är väldigt sällan som säljarna har oplanerade möten med kunden. I och 
med att Företag X vänder sig till en specifik kundgrupp har säljarna lätt för 
att förklara för kunderna hur Företag X kan lösa deras problem. Företag X 
har tagit fram en projektmetodik för de förpackade lösningarna och kan 
genom denna förklara vad som krävs av kunden i resursväg. 

4.8.3 Brister i kommunikation 
Jag frågade respondenterna om hur de upplever att kommunikationen 
fungerar, om det finns några brister och om det kunde ha varit annorlunda. 
Enligt teknikerna finns det ett ganska så stort informationsflöde inom 
företaget, därför är det svårt att hålla alla uppdaterade både intern och 
externt. Det är enligt teknikerna svårt att hålla alla informerade på samma 
nivå. Beroende på vilken säljare det gäller har de olika kunskap om teknik, 
teknikerna hänvisar till informationen som finns skriven i 
uppdragsbeskrivningen alltid brister. En av teknikerna sa att han inte har 
arbetat med något projekt där han inte har behövt ringa upp säljaren och 
verkligen stämma av vad som skall göras utifrån vad som står i 
uppdragsbeskrivningen. En av teknikerna sa: 
 
 ”Hur pass informerad man är om ett visst projekt är helt olika om man har 
varit med från början eller inte.” 
 
Enligt teknikerna är det ofta så att kunden inte vet hur deras IT-miljö ser ut i 
dagsläget och inte heller hur dem vill att den skall se ut i framtiden. En av 
teknikerna menar att det här troligen beror på att det inte finns något 
dokument som beskriver för kunden vad det är för information som kunden 
behöver ta fram till teknikerna för att teknikerna skall kunna gå vidare och ta 
fram underlag för en installation.  
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Enligt teknikerna fungerar kommunikationen mellan teknikern och 
projektledaren bättre eller sämre beroende på vilken projektledare som har 
hand om projektet. Teknikerna anser att projektledarna ofta har för låg 
teknisk kunskap, och att många projektledare ofta verkar tänka att det bara är 
deras projekt som finns. Teknikerna är även oroade över att projekten löper 
på 100 %, hela dagar. En av teknikerna sa:  
 
”Det är inte bra att vi hela tiden bokar projekt på hela veckor. Det hade varit 
bättre om vi ibland hade bokat in fria veckor.” 
 
En av teknikerna poängterar att han ofta ser brister i kommunikation om den 
går via sms eller email och ser helst att få tala med kunden direkt. I annat fall 
uppstår det ofta förvirring och misstag om hur en viss lösning skall fungera. 
 
I dagsläget finns det enligt säljarna inget IT-system som dokumenterar vad 
en projektledare gör ute hos kunderna, information för dem projekt som 
försiggår eller vart i tiden ett projekt befinner sig. Spridningen av 
information sker helt enkelt inte på rätt sätt. Namn och uppgifter om 
kunderna saknas. Säljarna sa även att de inte har någon bra uppfattning om 
de personer som genomför projekten (teknikerna). En av säljarna svarade: 
 
”Kommunikationen som sker i dagsläget fungerar men den är inte bra.” 
 
Brister som enligt säljarna syns tydligt är att projektledarna inte jobbar 
likadant. En av säljarna svarade: 
 
”Vi har helt enkelt inte en gemensam projektledningsmetodik som alla 
arbetar utefter.”  
 
Samma säljare svarade att en del av projektledarna är väldigt bra på att 
dokumentera information innan dem får den och att en del andra 
projektledare gallrar bort information som kunde ha varit av stort intresse. 
Säljarna efterfrågar ett gemensamt arbetssätt inom företaget. Varje månad 
skickar projektledarna ut månadsrapporter till säljarna och 
informationsunderlaget i dessa rapporter skiljer sig åt.   
 
Säljarna pekar dock på att det finns brister inom kommunikationen både 
internt och externt, men att det här oftast är kopplat till resursbrist inom 
företaget. Säljarna menar att det är för många projekt i förhållande till 
storleken på leveransorganisationen. En av säljarna sa att det pågår ett 
processarbete för att minimera dessa brister. Ett sätt att hantera resursbristen 
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som finns är att styra kunden att jobba med andra projekt tills dess att det 
finns tid för implementation. 
 
Säljarna pekar på att kommunikationen hade fungerat bättre om företaget 
hade haft ett gemensamt system för informationshämtning om kunder samt 
ett fungerande kundregister där uppgifterna hålls uppdaterade. 
 
En annan brist som säljarna erkänner är att de kan känna att de har för lite tid 
för kunden och för många kunder. Detta beror enligt säljarna inte på att de 
medvetet ger en kunden för lite tid, utan för att säljarna måste balansera 
tiden för många kunder. Säljarna efterlyser fler projektmöten och att de 
borde vara med mer under ett projektens inledande faser. En av säljare sa att 
det hade varit mer riktigt att erbjuda mer av företagets utbud, att företagets 
tjänster avgränsas av företagets självt och att det inte är kunden som krymper 
projekten utan Företag X som gör det. Företagsstrukturen på Företag X gör 
att det blir så. Tidsbristen finns däremot inte bara intern utan också ute hos 
kunderna. Tidsbristen anses enligt säljarna vara hälften/hälften.  
 
Ett projekt bygger ofta på att kunden skall ha en viss kompetens och att 
deras personal gör de tester och verifieringar som krävs vilket gör det nästan 
svårare. En av säljarna säger att det med jämna mellanrum händer att 
säljaren blir tillkallad, för att Företag X inte kan bedriva ett projekt då 
kunden har tillsatt fel eller för få egna resurser för de projekt som 
genomförs. I de fall då kunden inte har gjort vad de skall så stöter vi på 
problem menar säljaren.  
 
Säljarna säger även att det inte alltid fungerar i kommunikationen för vad 
produkten av ett projekt skall vara, vilka milstolpar som har satts upp och att 
dem som säljare inte riktigt hänger med i de tekniska detaljerna. 
 
En av säljarna säger att det är allvarligt att det inte finns en IT-chef och en 
marknadschef på Företag X och att företaget hade haft ett mycket bättre IT-
stöd i organisationen och ett mer samordnat budskap ut mot kunderna och då 
även haft en större samordning i teknikutveckling. Företaget som helhet hade 
då varit mycket tydligare mot kunden.  
 
Kommunikation med styrgruppen 
Jag frågade projektledarna om hur de kommunicerar med styrgruppen och 
under vilka omständigheter. Kommunikationen mellan projektledaren och 
styrgruppen fungerar olika mellan de olika projektledarna. Två av de frågade 
projektledarna använder sig av planerade möten där personerna i styrgruppen 
träffas och går igenom en agenda. Ofta sker detta möte med en månads 
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mellanrum. På styrgruppsmötena tas det bland annat beslut om när olika 
aktiviteter skall starta, en uppföljning av tidsplanen och det förs ett 
mötesprotokoll om viktiga beslut som har tagits.   
Den tredje projektledaren sade att styrgruppsmötena alltid är planerade men 
oftast sker via telefon och att det finns en avsaknad av en standardagenda för 
vilka punkter en styrgrupp skall följa. Önskvärt från projektledarens sida är 
att alla styrgruppsmöten bör ske under ordande former runt ett bord med ett 
godkännande av föregående styrgruppsprotokoll. 

4.9 Projektorganisationen 

4.9.1 Roller 
Jag frågade teknikerna och säljarna vad de har för roll inom ett projekt. 
På denna fråga svarade alla tekniker i stort sett samma. De har i dem projekt 
de är involverade i rollen som den installerande tekniker och agerar oftast 
som tekniskt ansvarig för installationerna. En av dem svarade även att denne 
ofta har en slags samordningsroll för kundens personal och ser till att kunden 
gör installationerna enligt den tekniska designen. En av teknikerna svarade 
att dennes roll mer eller mindre kunde sammanfattas till att vara teknikern 
som utför installationerna. En av teknikerna förklarade att ofta ser en 
tekniker till att bli duktig på en viss typ av installationer och arbetar därefter 
i huvudsak med dessa. 
 
Den roll som säljarna spelar inom ett projekt är affärs- och kundansvarig och 
arbetar med relationer mot uppdragsgivaren (kunden). Säljaren initierar och 
tar fram ett förslag på en lösning som mynnar ut i ett projekt. Detta innefattar 
framtagning av offerter, affärsmässiga villkor samt att generera en 
uppdragsbeskrivning. Säljaren sitter oftast med som en del av styrgruppen 
och sitter ibland med på uppstartsmöten för att svara på om man har valt att 
utöka eller begränsa projektet. Säljaren håller ett vakande öga på projekten 
och ser att de löper enligt säljarens uppfattning och bistår med hjälp om 
projekten drar över budget eller tid och då främst när det kommer till 
ekonomiska ersättningar. 

4.9.2 Projektorganisationens uppbyggnad 
Jag frågade projektledarna hur deras projektorganisation brukar se ut. 
Projektorganisationen brukar vara uppbyggd i form av en projektledare, en 
projektgrupp, en styrgrupp och en referensgrupp. Projektgruppen brukar 
bestå av dem resurser som är med från kundens sida samt konsulterna.  
Den som är beställaren av ett projekt är den som sitter med pengarna 
(kunden) och som skriver på avtalet. Enligt projektledarna är det viktigt är få 
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fram en projektorganisation som fungerar. Har man inte en fungerande 
projektorganisation kan det bli besvärligt att driva projektet. Det är oerhört 
viktigt att den person som bestämmer över pengarna också sitter med som en 
del av styrgruppen. 
 
I styrgruppen sitter följande personer med: Kundansvarig (säljaren), 
regionchef (person som håller i budgeten), projektledaren och från kunden 
sida beställare och projektmottagare.  
 
En referensgrupp används för testning av piloterna som tas fram innan 
lösningen driftsätts. Testpersonerna (referensgruppen) består av ett antal 
personer från kundens verksamhet som testar och utvärderar den levererade 
lösningen. Testpersonerna ger sedan feedback på om lösningen är 
funktionsduglig eller inte. 
 
Det projektledarna ofta brukar göra är att skapa en projektorganisation som 
matchar kunden. Enligt projektledarna är det viktigt att det finns en 
styrgrupp oavsett storlek på projektet, eftersom det underlättar för 
beslutsfattandet.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Introduktion 
Jag kommer i detta kapitel att presentera mitt resultat. Analysen kommer att 
utföras med vald analysmetod. Jag refererar i detta kapitel till tidigare kapitel 
för att kunna tolka och påvisa kopplingar och skillnader mellan teori och 
empiri vilket genom en analys ligger till grund för slutsatserna i kapitel 6. 
Den teoretiska studien har i denna analys först genomgått en beaktning för 
de förhållanden som rådde under tidpunkten då texten skrevs. Därefter sökte 
jag efter de normer och värderingar som gällde för att föra över texten till 
nutiden. Genom att arbeta på det här viset har jag enklare kunnat förstå och 
tolka texterna. För det empiriska materialet har jag försökt sätta mig in i de 
förhållanden som rådde under de olika faserna som frågades om i 
intervjuerna. 

5.2 Projekt 
Vad är ett projekt? 
 
Enligt Eskerød (1997, se avsnitt 3.1.2) finns det angivet ett antal 
kännetecken som definierar ett projekt. Ett projekt består mer eller mindre av 
ett antal aktiviteter. Aktiviteterna är inbördes beroende och kan antingen 
kopplas parallellt eller seriellt. Aktiviteterna i ett projekt är tidsmässigt och 
omfattningsmässigt avgränsade och utnyttjar resurser i form av tid, kunskap, 
material, maskiner och uppmärksamhet. Aktiviteterna utförs oftast av en 
grupp människor, som är noga utvalda med ett gemensamt mål om att 
genomföra projektet. Ett projekt har dessutom en mer eller mindre 
engångspräglad karaktär  
 
Nordqvist (2002, se avsnitt 3.1.1) hävdar att den klassiska definitionen av ett 
projekt skall beskrivas som att ett projekt är en arbetsprocess, som skall leda 
till förutbestämda mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och 
färdigtid. Denna definition av ett projekt stämmer in med svaret som gavs av 
respondenterna: 
 
”Ett väl avgränsat uppdrag i tid som skall leverera med kvalitet genom 
ekonomiska ramar.” 
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Det som märks tydligt i respondenternas svar är att ett projekt är en väl 
avgränsad aktivitet som skall leverera en slutprodukt inom en viss tid med en 
kvalitet som i sin tur är beroende av en budget. 
 
Enligt Engwall (2000, se avsnitt 3.1) har projektorganisationen kommit att 
bli en standard och i många fall arbetar större delen av de anställda i dessa 
organisationer dagligen i projekt. Det här stämmer överens med vad 
respondenterna svarade på frågan om hur stor del av arbetsuppgifterna som 
sker i projekt. Respondenterna svarade att de i stort sett dagligen arbetar 
mellan 80-90 % i olika projekt.  

5.3 Projektlivscykeln 
Hur ser projektets livscykel ut? 
 
Enligt Macheridis (2001, se avsnitt 3.2) menas med projektlivscykel den tid 
över vilket ett projekt sträcker sig. Projektlivscykeln innefattar inte bara 
projektets konkreta tid utan även innan och efter projektet.  
Tonnqvist (2005, se text och bild i avsnitt 3.2) väljer att dela in 
projektlivscykeln i fyra faser; förstudie, planering, genomförande och avslut.  
 
Enligt respondenterna har Företag X en egen projektmetodik som skall 
användas, vilken säger att ett projekt skall delas in i faserna workshop, 
förstudie, projektering, införande/drift samt förvaltning. Respondenterna 
påpekar dock att en workshop inte alltid behöver göras. En workshop är 
aktivitet som sker tillsammans med kunden för att undersöka om kunden har 
ett behov av en lösning som Företag X kan leverera. En av de tillfrågade 
projektledarna svarade följande på frågan om vilka faser som denne brukade 
använda för att dela in sina projekt i: 
 
”Jag brukar i regel arbeta med tre faser i min projektmetodik och dessa är 
projektering, genomförande och avslut. En förstudie och workshop behöver 
inte alltid göras i alla projekt.”  

En av projektledarna 
 
Ovanstående citat visar på att det råder oenighet om hur projektmetodiken 
skall användas på Företag X.  
 
Förstudie 
Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.2) är förstudien en fas som avser tiden 
innan ett projekt startas och kontraktet mellan beställaren och 
uppdragsgivaren har undertecknats. En förstudie innebär att analysera 
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förutsättningar för vad som skall uppnås med projektet och resultatet 
sammanställs i en förstudierapport.  
Detta stämmer överens med respondenternas uppfattning om förstudien 
vilken är att själva förstudien går ut på att kartlägga kundens befintliga 
situation, vad som är möjligt att upprätta och om det finns problem som kan 
uppstå som kan komma att påverka utformningen och omfattningen av 
projektet. Förstudien sammanfattas i en förstudierapport som kunden skall 
godkänna innan projektet kan gå vidare med nästa fas.     
 
Planeringsfasen 
Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.2) handlar planeringsfasen om att 
producera planer för hur projektet skall genomföras och uppnå målet. 
Planeringen innebär bland annat att utarbeta tids och resursplanering, 
kalkylera kostnader, organisera arbetet och analysera risker. Utefter 
respondenternas syn att se på projekt ses inte planeringsfasen som en egen 
fas i projektet utan sker som en aktivitet som utförs parallellt med projektet 
inom de faser som Företag X väljer att arbeta utefter.  
 
”Uppgiften för en projektledare ligger i planering och resursallokering och 
inte att delta i projektet ur ett aktivitetsperspektiv.” 

En av projektledarna 
 
Ovanstående citat visar på att respondenterna inte ser planeringen som en fas 
i projektet. Planeringen ses aldrig som en egen fas enligt Företag X 
projektmetodik utan den ingår som en del av helheten. 
 
Enligt Antvik och Sjöholm (2005, se avsnitt 3.2) är planeringsfasens första 
steg att utnämna en projektledare för projektet och därefter sker ett 
överlämnande från säljaren. På frågan om hur säljarna går tillväga vid 
hanteringen av nya projekt nämnde säljarna att då uppdragsbeskrivningen är 
klar överlämnas uppdragsbeskrivningen till en utsedd projektledare. Två av 
säljarna svarade att tilldelningen av en projektledare sker i samråd med den 
regionchef som är ansvarig för projektledaren. Den tredje säljare svarade 
däremot att det är regionchefen som ensam tillsätter projektledaren. 
 
För att få projektledarnas bild av överlämningen valde jag att även fråga dem 
om hur de uppfattar överlämnandet. Projektledarna svarade att de tilldelas ett 
projekt genom att de får en uppdragsbeskrivning skickad via e-post och efter 
att ha läst igenom denna tar de kontakt med säljaren som skickat 
uppdragsbeskrivningen för att föra en dialog om uppdraget och vilka 
resurser som är nödvändiga.  
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Efter att en projektledare blivit tillsatt fastställs enligt Persson (2002, se 
avsnitt 3.2) strategier, bemanning och planeringen av projektet med bland 
annat framtagningen av milstolpar. Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.5.4) 
är en milstolpe en kontrollpunkt som skall definiera en viktig och mätbar 
händelse i ett projekt. Respondenterna svarade att det är naturligt att en 
milstolpe sätts upp efter varje fas eller efter en viktig aktivitet.  
 
Genomförandefasen 
Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.2) är genomförandet en fas som innebär 
att arbeta i projektet och införa ett resultat. Genomförandet skall enligt 
Macheridis (2005, se avsnitt 3.2) styras och kontrolleras mot de uppsatta 
delmålen som framställts med hjälp av milstolpar. Enligt respondenterna 
innebär genomförandet införandet av en lösning, vilket enligt projektledarna 
kan exemplifieras av en installation av en viss lösning. Vilken efter en 
testperiod skall utgöra ett färdigt resultat. 
 
Enligt respondenternas projektmetodik använder Företag X sig av en fas 
kallad projektering. Projekteringsfasen innehåller olika aktiviteter som alla 
har egenskapen av att vara förberedande för de installationer 
(införande/drift) som sker under Företag X syn på genomförandefasen. 
Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.2) kan projektlivscykelns olika faser 
variera beroende på typ av projekt och synen på projektets livscykel. 
 
Avslut 
Enligt Macheridis (2001, se avsnitt 3.2) är avslutsfasen den sista fasen i ett 
projekt. I avslutsfasen skall resultatet av projektet överlämnas till beställaren 
och projektgruppen skall upplösas och tilldelas nya uppdrag. 
Respondenternas svar på vad avslutsfasen innebär är att lösningen som 
arbetats fram i genomförandefasen nu driftsätts skarpt och projektet avslutas, 
alltså är avslutsfasen den sista fasen av ett projekt  
 
Macheridis (2001, se avsnitt 3.2) skriver att i avslutsfasen skall resultatet av 
projektet utvärderas och jämföras mot kontraktet som upprättats under 
projektets början. Projektet skall även dokumenteras och erfarenheterna av 
projektet skall samlas i en slutrapport som främst är internt avsedd. På frågan 
om hur projekt brukar avslutas svarade respondenterna att ett projekt 
behöver ett leveransgodkännande från kunden för att kunna stängas. Om 
kunden fastställer att Företag X har levererat en godkänd lösning stängs 
projektet. På frågan om projektledarna brukar skapa slutrapporter var svaret 
från respondenterna att slutrapporter skapas inom vissa projekt men att det 
inte händer så ofta. Enligt respondenterna är det viktiga i avslutsfasen att 
arkivera viktiga dokument och säkerställa att ett projekt får ett tydligt avslut.   
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5.4 Uppkomsten och hanteringen av risker 
På vilket sätt uppkommer risker i ett projekt och hur kan dessa 
hanteras? 
 
Enligt Lock (2003, se avsnitt 3.4) är en risk en händelse som kan försena ett 
projekt och som kan uppstå när som helst under ett projekt. En risk kan 
antingen vara helt förutsägbar eller omöjlig att förutse. Vissa risker kan 
uppstå inom alla faser av ett projekt medan andra risker förknippas med att 
inträffa under vissa specifika omständigheter.  
 
Enligt Nordqvist (2002, se avsnitt 3.4.1) innebär riskidentifiering att hitta de 
faktorer som kan påverka ett projekts tidplan negativt. Många av riskerna 
ligger i projektet miljö. Ny teknik ger nya möjligheter men medför även en 
risk för omogna produkter och brist i kunskap och erfarenhet. 
 
På frågan om vilka risker som kan uppstå i ett projekt var projektledarna 
överens om att riskerna ofta kan härröras till personal och sjukdom, teknik 
och tid. För att förtydliga uppkomsten uppstår risker vid sjukdomsfall, då 
informationsuppgifter saknas i involverade system, när intern tid inte finns 
från företagets sida, att kunden inte räknat med sin egen tid i planeringen, 
komplikationer, när förarbetet är dåligt gjort och om projekteringen är 
undermålig.  
  
Enligt Marttala (1999, se avsnitt 3.4) kan risker hanteras med hjälp av ett 
riskverktyg. Med riskverktyget kan riskerna inom ett projekt identifieras, 
analyseras, prioriteras och kontrolleras. Genom att använda ett sådant 
verktyg går det att begränsa uppkomsten av risker och för att något skall 
uppstå som kan komma att försena ett projekt. 
 
Enligt Nordqvist (2002, se avsnitt 3.4.1) är successiv kalkylering en metod 
för riskhantering vilken innebär att inför varje delmoment så görs en 
kostnadsberäkning av objektet. Detta görs för att stämma av projektets 
kostnader mot budgeten och genom detta även kunna korrigera projektets 
mål eller avbryta projektet.  
 
Successiv kalkylering leder även till att särskilda riskfyllda faktorer 
analyseras och kan minimeras genom att förebyggas i tid eller genom att en 
bättre lösning kan sökas. En av projektledarna sade följande: 
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”Jag anordnar riskseminarium tillsamman med kunden för att identifiera 
eventuella risker som kan uppstå och för att diskutera hur de kan lösas.” 

En av projektledarna 
 

Enligt Marttala (1999, se avsnitt 3.4) kan man efter att ha identifierat 
riskerna i ett projekt skapa en riskanalys. Metoden går ut på att bedöma 
sannolikheten för att en risk skall uppstå med värdena låg, medel och hög. 
Därefter bedöms riskens påverkan på projektet med värdena liten, medel och 
stor. Utifrån sannolikheten och påverkan går det att räkna ut vilken prioritet 
en risk skall ha genom att tilldela ett numeriskt värde till sannolikheten och 
påverkan och därefter multiplicera dem. Alla siffror och värden kan ritas upp 
och visas grafiskt i tabeller.  
 
På frågan om projektledarna använder sig av någon specifik metod för att 
hantera risker som kan påverka ett projekt svarade två av dem att de brukar 
använda sig av en metod som innefattar sannolikhet, påverkan och prioritet.  
 
”Jag använder mig inte alltid av någon specifik metod för att skapa 
riskanalyser, utan brukar mestadels framställa dessa muntligen, men det har 
hänt att jag tagit fram en riskanalys baserat på sannolikhet, påverkan och 
prioritet vid planeringen av större projekt.” 

En av projektledarna 
 
Respondenternas svar på om de använder sig av någon metod skiljer sig med 
andra ord för hur ofta de använder en metod för att hantera risker. Svaret på 
vad de använder sig för metod visar att metoden med sannolikhet, påverkan 
och prioritet är en känd och välanvänd metod. Den tredje projektledaren 
svarade att risker oftast framställas muntligen och genom resultatet av ett 
riskseminarium där en handlingsplan tas fram för vissa av de risker som kan 
uppstå i ett projekt. Samma projektledare säkerställer att all teknik fungerar i 
slutändan genom att tilldela en person uppgiften att agera som 
tekniksamordnare. 
 
Efter att identifierat och prioriterat riskerna skall det enligt Marttala (1999, 
se avsnitt 3.4) tas fram en handlingsplan för att säkerställa projektets 
framgång om identifierbara risker inträffar. Enligt Lock (2003) och 
Tonnqvist (2002, se avsnitt 3.4) skall riskerna hanteras enligt en 
handlingsplan bestående av fem delar. Dessa fem delar kan kort 
sammanfattas till: undvika riskerna genom att inte starta projektet, anta 
försiktighetsåtgärder för att förhindra eller mildra effekterna av att riskerna 
uppstår, acceptera riskerna och utnyttja omplanering, dela med sig av 
riskerna och dela riskerna mellan flera projektgrupper, begränsa riskerna 
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genom att dela upp projektet i delprojekt samt att förflytta riskerna genom 
att t.ex. försäkra sig mot eventuella händelser hos ett försäkringsbolag 
 
Enligt respondenterna upprättar de en handlingsplan genom att försöka 
beskriva hur riskerna skall kunna elimineras, stämmer av med 
projektgruppen och därefter med kunden. De risker som klassas som 
verksamhetsrisker kan inte projektgruppen ta fram utan dessa måste 
diskuteras med kunden eftersom det kan gälla öppettider eller liknande som 
måste tas hänsyn till då teknikerna skall arbeta med installationen av en viss 
lösning. 

5.5 Kommunikation 
Vilken kommunikation sker inom och utom ett projekt? 
 
Enligt Tonnqvist (2005, se avsnitt 3.6) utgör kommunikation en nyckelfaktor 
för att ett projekt skall vara genomförbart. Kommunikationen som sker inom 
en projektorganisation kan delas in i två delar; extern och intern 
kommunikation. 
 
Enligt Weatherill (1997, se avsnitt 3.6.1) kan den externa kommunikation 
beskrivas som kommunikationen som har som syfte att upprätthålla 
intressenternas intresse. För att en organisation skall kunna växa måste den 
tala om att den finns och vad den utför. Extern kommunikation handlar om 
att skapa en kännedom om marknadens och kundens behov, och förmågan 
att kommunicera detta i relation till den egna organisationens utbud av 
lösningar. På frågan om hur respondenterna kommunicerar externt svarade 
teknikerna att huvuddelen av den externa kommunikationen sker muntligen 
genom direktkontakt med kunden under installationstillfällena, resten av 
kommunikationen med kunden sker via telefon. Den externa 
kommunikationen som teknikerna hanterar via telefon brukar oftast röra 
tidigare lösningar eller frågor som rör ett visst projekt. Detta stämmer 
överens med att den externa kommunikationen är till för att behandla 
kundens behov och upprätthålla kunden intresse. 
 
”I regel sker kontakten med kunden genom planerade möten och via telefon 
och e-post som komplement.” 

En av säljarna 
 
Ovanstående respondenten säger helt enkelt att den externa 
kommunikationen i huvudsak sker genom planerade möten. Enligt 
respondenterna är det väldigt sällan som säljarna har oplanerade möten med 
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kunder men det händer ibland exempelvis vid mässor. Ofta sker säljarens 
första kontakt med en ny kund via telefon, på en mässa eller vid ett 
seminarium vilket styrker den externa kommunikationen som ett sätt att få 
organisationen att växa genom att tala om att den finns och vad det har att 
erbjuda.  
 
Enligt Weatherill (1997, se avsnitt 3.6.2) kan den interna kommunikationen 
beskrivas som kommunikationen som har som syfte att skapa en dialog och 
resultera i engagemang. Denna dialog skall få den enskilde individen att se 
sitt eget arbete som ett led i att uppnå målet med ett projekt. Enligt Stridh 
(1999, se avsnitt 3.6.2) räknas all typ av budskapsförmedling mellan 
personer inom en organisation (en sluten enhet) som intern kommunikation. 
På frågan om hur kommunikationen sker mellan olika medlemmar internt i 
ett projekt svarade däremot projektledarna att huvuddelen av den interna 
kommunikationen sker spontant genom kontakter via telefon, e-post, MSN 
Messenger (intern inom Företag X) samt i korridoren 
 
På frågan hur teknikerna ser på kommunikationen mellan projektledaren och 
teknikern svarade teknikerna att kommunikationen sker genom 
avstämningsmöten, via telefon och e-post. Två av teknikerna svarade att 
mötena ofta var planerade medan telefonsamtalen och e-postmeddelanden 
sker spontant.  
 
Enligt Stridh (1999, se avsnitt 3.6.2) är intern kommunikation planerad 
kommunikation och används av organisationen för att styra arbetsprocesser 
samt i relation med grupper och institutioner och anställda, kunder, 
leverantörer och politiker. Projektledarna svarade att den interna 
kommunikation enbart sker planerat vid uppstarten av ett projekt eller under 
projektets gång vid projektgruppsmöten, styrgruppsmöten eller interna 
möten. En av projektledarna svarade att den kommunikation som inte hinns 
med under arbetstid (8-17) utförs efter arbetstid, vilket åter visar att den 
interna kommunikationen ofta inte är planerad.  En av säljarna svarade att 
spontan kommunikation skedde sällan och att möten nästan alltid var 
planerade möten som bokats en tid i förväg. En annan säljare nämnde att 
kommunikationen inom projektet både sker planerat och spontant och 
förklarade att Företag X försöker bygga sin verksamhet genom planerad 
kommunikation. Medan en tredje säljare hävdade att kommunikationen 
mellan säljaren och projektledaren oftast handlade om informella kontakter.  
 
Enligt Stridh (1999, se avsnitt 3.6.2) finns det ett antal motiv till att använda 
sig av intern kommunikation och det är bland annat att ge medarbetarna en 
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överblick, skapa enhetlighet och mål, skapa motivation hos medarbetarna 
och bidra med personlig utveckling. 
 
”En del av projektledarna vet inte vad teknikerna skall göra, i och med att de 
inte vet vad teknikerna kan göra.” 

En av teknikerna 
 
Alla teknikerna var överens om att en projektledare bör förstå vad den 
projektleder, men de har överseende med nya projektledare. Även om 
projektledarna är en del av organisationen når ofta inte den interna 
kommunikationen ändra fram när det kommer till att ge medarbetarna en 
överblick över organisationen och bidra med personlig utveckling. Enligt 
teknikerna händer det att de i sin kommunikationsväg väljer att hoppa över 
projektledaren för att prata direkt med kunden. Säljarna styrker teknikernas 
påstående genom att nämna att dem som säljare inte alltid hänger med i de 
tekniska detaljerna och att inte alltid fungerar i kommunikationen för vad 
produkten av ett projekt skall vara. 
 
För att ta reda på vilken kommunikation som sker är det viktigt att reda ut 
om det finns brister i dagens kommunikation. Enligt teknikerna finns det ett 
ganska så stort informationsflöde på Företag X, och därför är det svårt att 
hålla alla uppdaterade både internt och externt. Teknikerna hävdar att det 
ofta brister i kommunikationen för vad som finns skrivet i ett projekts 
uppdragsbeskrivning. En av projektledarna sade att han aldrig hade arbetat i 
ett projekt där han inte hade behövt ringa upp säljaren för att stämma av 
uppdragsbeskrivningen.  
 
Enligt Strid (1999, se avsnitt 3.6.2) minskar motståndet och risker som kan 
uppkomma och påverka medarbetarna negativt om den interna 
kommunikationen startar redan innan ett projekt startar. 
 
”Hur pass informerad man är om ett visst projekt är helt olika om man varit 
med från början eller inte.”  

En av teknikerna 
 
Ovanstående citat speglar verkligheten för många av teknikerna som arbetar 
inom ett projekt. De blir helt enkelt inte informerade tillräckligt om ett 
projekts och dess mål innan de blir involverade i ett projekt. Enligt 
teknikerna fungerar det sämre eller bättre i kommunikationen med en 
projektledare beroende på hur insatt projektledaren är i de faktiskt tekniska 
bitarna.  
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Enligt säljarna finns det i dagsläget inget IT-system som dokumenterar vad 
en projektledare gör ute hos kunderna, informations för dem projekt som 
försiggår eller vart i tiden ett projekt befinner sig. Spridningen av den interna 
kommunikationen sker helt enkelt inte på rätt sätt. Uppgifter om kunderna 
och projekten saknas. Säljarna påpekade även att de inte har någon bra 
uppfattning om de personer som genomför aktiviteterna i projekten 
(teknikerna).  
 
Enligt Wisén (2004, se avsnitt 3.6.3) går det att kvalitetssäkra 
kommunikationen inom ett projekt genom en kommunikationsplan. Syftet 
med en kommunikationsplan är att säkerställa att ett projekt och dess 
framarbetade resultat når ut i projektorganisationen, skapar drivkraft samt 
engagemang. En kommunikationsplan bör innehålla en angiven målgrupp, 
ett budskap, en tidsram, vem som budskapet skall nå, hur det skall 
kommuniceras samt hur projektet skall få feedback på kommunikationen. 
Säljarna sa att en del projektledare inom Företag X är väldigt bra på att 
dokumentera information om projekt innan den når säljaren medan andra 
projektledare gallrar bort mycket information som kunde ha varit av intresse 
för säljaren. Säljarna efterfrågar ett gemensamt arbetssätt inom företaget för 
att hantera information vilket styrker påståendet att den interna 
kommunikationen inte fungerar och att det inte finna angiven någon 
kommunikationsplan. Säljarna svarade även att antalet projekt som 
genomförs inom projektorganisationen är för många i förhållande till 
leveransorganisationen det vill säga att antalet resurser är för få. … 
 

5.6 Problem som uppstår i ett företag på grund av 
multiprojekt 

Vilka problem uppstår i ett företag på grund av multiprojekt? 
 
Enligt Engwall (2000) kallas en organisation för en multiprojektorganisation, 
då till största delen av rutinerna inom organisationen definieras och hanteras 
som projekt och flertalet projekt utförs samtidigt. De flesta medlemmarna 
som är med i ett projekt delar den tiden med att vara medlem i andra 
liknande projekt. De flesta projektledarna förlitar sig därför på att rutiner och 
standardprocedurer i multiprojektorganisationen fungerar problemfritt.  Att 
dela tiden i ett projekt med andra projekt stämmer överens med vad 
respondenterna svarade på frågan om hur många projekt de är involverade i 
samtidigt. Teknikerna svarade att arbetsbeläggningen per tekniker brukar 
ligga på uppemot fem, vanligen runt fyra projekt samtidigt medan 
projektledarna är involverade i styrningen av uppemot åtta till tio stycken 
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(om projekten räknas som mindre eller medelstora). Då projektledarna är 
involverade i större projekt (1500-5000 timmar) brukar projektledarna arbeta 
med max tre projekt samtidigt. 
 
Enligt Eskerød (1997, se avsnitt 4.5.2) får projekt som genomförs parallellt 
inom samma organisatoriska enhet dela på de gemensamma resurserna som 
finns i form av medarbetare, material och ekonomiska medel. 
Detta stämmer överens med svaret på frågan om hur ofta projektledarna får 
dela resurser med andra projekt, då det visade sig att de hela tiden delar 
resurser från sina projekt med andra pågående projekt. Ett problem som 
lyftes upp var att resurserna ofta är fullbokade, ibland uppemot ett halvår 
framöver vilket gör det svårt för projektledarna att planera och genomföra 
sina projekt inom uttänkt tid. 
 
”Som projektledare måste man egentligen boka upp resurserna innan vi ens 
vet vad ett projekt innebär.”  

En av projektledarna 
 
Ovanstående citat verkar vara ett oroväckande moment då många resurser 
eventuellt bokas upp på fel uppdrag och möjligtvis under för kort eller för 
lång tid. Resursernas kalendrar samkörs i ett system där det grafisk går att 
utläsa hur resurserna är uppbokade. Enligt projektledarna stämmer denna 
bild ofta inte överens med verkligheten vilket är ännu ett problem som berör 
resursplaneringen. Enligt projektledarna kan ett projekt som förskjuts två 
veckor påverka många andra projekt och även många resurser som kan vara 
beroende av en viss resurs i ett visst projekt. Flera av projektledarna sa att de 
försöker lägga in luft i sin projektplanering för att projekten skall bli mindre 
sårbara för tidsförskjutning. 
 
Enligt Macheridis (2002, se avsnitt 3.5.1) är det ur ekonomisk synvinkel 
intressant att skaffa sig en uppfattning om hur resurser anskaffas, organiseras 
och används inom ett projekt. Macheridis nämner även att den slutgiltiga 
tidsplanen för ett projekt inte kan fastställas innan aktiviteternas resursåtgång 
fastställts. Vanligtvis beräknas resursplaneringen efter antalet persontimmar. 
 
”En aktivitet är inte alltid en dags arbete. Det måste finnas dynamik i 
dagarna, så att vi kan planera in fler aktiviteter. Jag har nyligen påvisat att vi 
bör se resursernas tid i timmar och inte i hela dagar.” 

En av projektledarna 
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Ovanstående citat visar att projektledarna allt som oftast bokar in hela dagar 
för resurserna vilket i sin tur kan försvåra resursallokeringen och dynamiken 
mellan flera projekt.  
 
Nordqvist (2002, se avsnitt 3.5.1) menar att ett sätt för att minska antalet 
glapp och klara av topparna när det gäller personal är att hyra in personal 
alternativt lägga ut lämpliga aktiviteter på entreprenad. Enligt projektledarna 
arbetar inte Företag X med inhyrning av annan personal mer än den personal 
som finns i organisationen. Däremot finns det aktiviteter som utförs av andra 
personer än dem i organisationen men dessa aktiviteter påverkar inte antalet 
glapp eller toppar i resursallokeringen. 
 
Enligt Sjögren & Kjellqvist (2002, se avsnitt 3.5.2) skall personalen i ett 
projekt fördelas på de olika arbetsuppgifterna baserat på deras kompetens. 
Resursfördelningen i en multiprojektorganisation ses ofta som en 
schemaläggningsproblematik, där ledning och styrning av 
projektverksamheten går ut på att besluta om prioriteringar av de olika 
projekten och ge instruktioner till nästa nivåchef. 
 
”Det finns resurser som är jätteduktiga men var kunskap inte används i den 
grad som den hade kunnat.”  

En av projektledarna 
 
Företag X tar hellre en kostnad av att en konsult inte har någonting att göra 
vilket enligt projektledarna beror på att Företag X arbetar alldeles för 
konsultinriktat.  
 
Enligt Eskerød (1997, se avsnitt 3.5.2) uppstår det i projekt vid fördelningen 
av resurser till en viss aktivitet ofta en förhandling mellan en eller flera 
parter. Engwall (2000, se avsnitt 3.5.2) förtydligar detta genom att påstå att 
dem skäl som finns till framgång eller misslyckanden i ett projekt ofta är 
orsakade av resultatet av dessa förhandlingar, mer än skicklighet och 
metoder utlärda i projektledningslitteraturen. Ytterligare problem som enligt 
Engwall (2000, se avsnitt 3.5.2) finns med prioritering och allokering av 
resurser är att projektledarna engagerar mer arbetstimmar än det finns 
mantimmar och att beslut om prioriteringar och resursallokeringar tenderar 
att flyttas upp en nivå (hierarkiskt sett) vilket producerar en överbelastning 
på de högre cheferna i organisationen. Det här stämmer överens med 
projektledarnas svar då de brukar lösa resursplaneringen mellan projekten 
genom att föra dialoger med de andra projektledarna (mellan en eller flera 
parter). I de fall då de inte kommer överens så lyfts frågan till regionchefen 
alternativ ännu högre i organisationen. Alla projektledare var överens om att 



 

71 

frågan om resurserna bör lyftas i ett tidigt skede för att undvika felaktigt 
prioriterade projekt. 
 
”Är beslutet taget från högre nivå kan jag inte göra annat än förklara för 
vilka följder som kan komma.”  

En av projektledarna 
 
Ofta handlar det enligt projektledarna om att ”ge och ta” och oftast sker 
muntliga lösningar projektledarna sinsemellan för att planera resursernas tid 
i prioritera resursernas tid i de olika projekten. 
 
Det parallella resursbehovet som finns mellan projekt i en 
multiprojektorganisation ökar enligt Engwall (2000, se avsnitt 3.5.2) då 
behovet av samma resurser i flera projekt når sin topp i arbetsbörda. En 
utökning av det parallella resursbehovet ökar ännu mer om det inte finns ett 
samarbete mellan projekten, då projektledarna bara ser sina egna projekt och 
deras behov av resurser. En antydan till detta går att utläsa från följande 
kommentar: 
 
”Att internt behöva planera mina resurser är ett bättre scenario än att någon 
annan projektledare behöver mina resurser.” 

En av projektledarna 
 
Ovanstående citat visar även på att projektledarna föredrar att planera sina 
egna resurser i olika projekt framför att ha en dialog med andra projektledare 
och projekt. 
 

5.7 Sammanfattning 
Sammanfattningen av analysen syftar i att lyfta fram resultatet. 
Ett projekt är ett uppdrag som består av ett antal aktiviteter och är väl 
avgränsat i såväl omfattning, kvalitet, kostnad och färdig tid. Det 
projektbaserade arbetssättet har kommit att bli en standard i moderna 
organisationer och allt fler multiprojektverksamheter växer fram.  
 
Ett projekts livscykel kan se olika ut beroende på vad det är för projekt som 
skall utföras. Gemensamt för alla projekt är att ett projekt delas in i ett antal 
faser som i sin helhet bildar en projektlivscykel. I min studie har det visat sig 
att ett projekt brukar ha en inledning, ett genomförande och ett avslut. Till 
skillnad från litteraturen visade det sig att själva planeringen kan ses som en 
aktivitet som sker under hela projektlivscykeln. 
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De risker som kan komma att påverka ett projekt kan ofta kopplas till 
projektets miljö och involverar ofta faktorer som resursplanering, sjukdom, 
omogen teknik och tidsbrist. Det finns olika riskverktyg att tillgå men dessa 
används sparsamt. Risker brukar vanligen identifieras som återkommande 
risker, risker som uppstår under projektets gång och risker som identifieras i 
dialog mellan tekniker, projektledare och kunden. För att ta hand om risker i 
ett projekt brukar en handlingsplan tas fram för att hantera riskerna om de 
skulle uppstå och för att motverka att riskerna uppstår. 
 
Den kommunikation som sker inom ett projekt kan delas in i intern och 
extern kommunikation. Företag X har inte någon upprättad 
kommunikationsplan och det råder brist på kunskap om hur 
kommunikationen skall flöda för att rätt information skall nå rätt person. 
Den interna kommunikationen vars syfte är att skapa en dialog och resultera 
i engagemang används allt för lite och på fel sätt vilket påverkar företagets 
informationsflöde negativt. Vad detta beror på är svårt att säga men 
informationsflödet på företag X är stort och någon kommunikationsplan 
finns inte. Det råder även brist i hur informationen skall lagras och vad som 
skall lagras. Spridningen av den interna kommunikationen sker helt enkelt 
inte på rätt sätt.  
 
Problem som uppstår i en multiprojektorganisation kan ofta återkopplas till 
att allt för många personer inom företaget förlitar sig på att rutiner och 
standardprocedurer fungerar problemfritt. Då rutiner och standardprocedurer 
utförs på ett mindre funktionsdugligt tillvägagångssätt påverkar det här 
organisation negativt. Om inte resursplaneringen fungerar leder detta bland 
annat till resursbrist, att många projekt blir fel prioriterade, att kunskapen 
hos resurserna inte används fullt ut och en högre arbetsbelastning för 
personer i chefsposition.  
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6 Diskussion 

6.1 Slutsats 
Innan slutsatserna redogörs anges ännu en gång den forskningsfråga som 
studiens hade som utgångspunkt: 
 
Vilka för och nackdelar kan införandet av ett IT-stöd för resursplanering 
medföra? 
 
I efterföljande text kommer jag att presentera de slutsatser som jag har 
kommit fram till. Först kommer delfrågorna att presenteras med tillhörande 
slutsatser och en förklaring till slutsatserna. Avslutningsvis presenteras 
huvudfrågan och dess slutsats, följt av ett resonemang för att förklara 
resonemanget kring huvudfrågans slutsats. 
 
Nedan presenteras delfrågorna. De presenteras i den ordning de har haft i 
såväl den teoretiska som empiriska studien och har alla som grundtanke att 
vara ett stöd för att kunna dra slutsatser kring studiens huvudfråga. 
 

• Vad är ett projekt? 
Ett projekt är en arbetsprocess, som skall leda till på 
förhand bestämda mål beträffande omfattning och 
kvalitet, kostnad och färdigtid 

 

Efter att ha studerat ett antal definitioner till vad ett projekt är kunde jag 
formulera ett antal egenskaper som ett projekt skall ha för att räknas som ett 
projekt. När jag därefter jämförde detta med uppfattningen som fanns bland 
respondenterna kom jag fram till att ett projekt är en arbetsprocess med ett 
på förhand bestämt mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och 
färdigtid. Projekt tenderar att vara återkommande, består av ett antal 
aktiviteter och utförs av en projektgrupp under ledning av en projektledare. 
 

• Hur ser projektets livscykel ut? 
Projektlivscykeln består av ett antal faser som i sin 
helhet beskriver projektets livstid, från början till avslut.  

 

Den generella projektlivscykeln är så enkel att den med enkelhet kan 
jämföras med andra modeller. Ett projekts livscykel kan se olika ut beroende 
på vad det är för projekt som skall utföras. Gemensamt för de allra flesta 
projekt är att ett projekt delas in i ett antal faser som i sin helhet bildar en 
projektlivscykel. I min studie har det visat sig att ett projekt brukar ha en 
inledning, ett genomförande och ett avslut. Till skillnad från litteraturen 
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visade det sig att själva planeringen ses som en aktivitet som sker under hela 
projektlivscykeln. Arbetet i varje fas av ett projekt måste initieras, planeras, 
genomföras, avslutas och styras. Det är projektledarens ansvar att se till att 
projektet genomförs inom ramen för projektets omfattning. 
 

• På vilket sätt uppkommer risker i ett projekt och hur kan 
dessa hanteras? 
Risker uppstår när någon av faktorerna mänskliga, 
tekniska, tids eller resursmässiga inte kan samverka. 
Risker kan hanteras genom att använda en riskmetod 
med tillhörande upprättad handlingsplan. 

 

Ett projekt skall leda till på förhand bestämda mål beträffande omfattning 
och kvalitet, kostnad och färdigtid. Jag har studerat en 
multiprojektorganisation där det var uppenbart att risker uppstår i projekt när 
någon av faktorerna mänskliga, tekniska, tids eller resursmässiga inte kan 
samverka. När faktorerna inte kan samverka kan detta påverka ett projektets 
omfattning och kvalitet, kostnad och färdigtid. Jag har även studerat ett antal 
vanliga metoder för att hantera risker. En av metoderna gick ut på att 
beräkna sannolikhet, påverkan och prioritet. Av de projektledare jag var i 
kontakt med användes dessa riskmetoder antingen inte alls eller mer sällan. 
Förklaringen jag fick var att de projekt som genomförs inom företaget är 
återkommande och därför är Företag X mer förberedda och medvetna om 
återkommande risker än de risker som kan uppstå inom nya projekt med nya 
lösningar. Riskerna brukar vanligen framställas muntligen inom Företag X. 
Tidsbrist kan vara en bidragande faktor till att metoderna för att hantera 
risker inte har fått det erkännande de förtjänar. För att metoderna skall 
användas bör de vara tillgängliga och projektledarna bör föra fler dialoger 
sinsemellan för att effektivisera sitt arbetssätt och därmed undvika riskerna. 
De hade kanske inte behövt uppstå lika många risker om en riskanalys med 
tillhörande handlingsplan alltid hade utförts. 
 

• Vilken kommunikation sker inom och utom ett projekt? 
Kommunikationen sker mestadels muntligt med skriftlig 
information som komplement.  

 

Kommunikation är en nyckelfaktor för att ett projekt skall vara 
genomförbart. Tidigare forskning delar in kommunikation för ett projekt i 
extern och intern kommunikation. Det intressanta som visade sig var att 
respondenterna föredrog att kommunicera muntligt och gärna undvek 
skriftlig kommunikation när det kom till att besluta om avgörande punkter. 
Huvuddelen av ett projekts externa kommunikation sker muntligen genom 
planerade möten. Resterande delen av den externa kommunikationen sker 
genom telefon och med e-post som komplement. När det kommer till ett 
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projekts interna kommunikation sker denna mestadels oplanerat och spontant 
genom kontakter via telefon, e-post eller muntligen. Det är synd för den 
interna kommunikationen bör ske planerat för att styra arbetsprocesser samt 
vara bidragande vid relationer med intressenter.   
 
En tydlig aspekt som ganska snart visade sig under den empiriska 
undersökningen var att kommunikationen inom och utom projektet var 
bristfällig. Företag X har ett ganska så stort informationsflöde och någon 
kommunikationsplan fanns inte uppställd för att säkerställa kvalitet på 
kommunikationen. Att kommunikationen inte når ändra fram kan vara en 
orsak till att säljarna inte alltid hänger med i alla tekniska detaljer och att 
teknikerna inte alltid blir tillräckligt informerade om vad produkten av ett 
projekt skall vara.  
 
Jag anser att om Företag X hade tagit fram en kommunikationsplan och 
utökat sitt IT-stöd hade mer av informationen nått ända fram. Genom att 
internt kommunicera ut information om ett projekt innan det drar igång går 
det att minska motståndet och de risker som kan påverka medarbetarna 
negativt. Intern kommunikation ger medarbetarna en överblick, skapar 
enhetlighet och mål, motiverar medarbetarna samt bidrar med personlig 
utveckling. En kommunikationsplan skulle framförallt kunna öka mängden 
information som kommuniceras av och till projektledarna. Den 
kommunikationsplan som jag studerade innehöll målgrupp, budskap, 
tidsram, mottagare, medium samt återkoppling vilket mycket väl skulle var 
tillräckligt för att upprätta en godtycklig kommunikationsplan. Ett utökat 
användande av ett IT-stöd för kommunikationen hade även kunnat underlätta 
för resursplaneringen då mer information om projekten hade kunnat flöde 
inom och utom ett projekt. 
 

• Vilka problem uppstår i ett företag på grund av 
multiprojekt? 
Problem med multiprojekt leder till svårigheter i att 
planera de gemensamma resurserna vilket påverkar 
projektens tid, omfattning och kvalitet. 

 

De problem som uppstår i ett företag på grund av multiprojekt går ofta att 
koppla till resursplanering, kommunikation och tidsbrist. I en 
multiprojektorganisation får multiprojekten ofta dela på gemensamma 
resurser i form av medarbetare, material och ekonomiska medel.  
Vilket kan leda till att planeringen av de gemensamma resurserna ger ett 
negativt utslag på projektens tid, omfattning och kvalitet. 
De problem som går att koppla till multiprojekt har jag funnit vara att antalet 
samtida projekt som genomfördes var för många för de antalet resurser som 
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fanns tillgängliga, vilket gav effekten att medarbetarna ofta var fullbokade 
dels på grund av antalet projekt i rullning men även att projektledarna 
bokade upp resurserna till och med innan klartecken hade getts för starten av 
ett nytt projekt. Samtidigt som medarbetarna ofta är fullbokade stämmer inte 
alltid deras kalendrar överens med verkligheten, vilket leder till att 
projektledarna inte alltid litar på resursernas kalendrar.  
 
Det visade sig att kunskapen och kvalifikationerna hos medarbetarna inte 
används fullt ut, dels för att projektledarna inte känner till medarbetarnas 
kompetens men även för att Företag X hellre tar kostnaden av en sittande 
konsult än att placera denne på andra uppgifter. Ytterligare ett problem med 
multiprojekt är att resurser och projekt ofta omprioriteras och att beslut ofta 
lyft till högre instans i organisationsstrukturen vilket leder till en högre 
belastning på ledningen.  
 
Det parallella resursbehovet ökar då samma resurser behövs i flera projekt 
och när samarbetet och kommunikation inte fungerar uppstår det problem i 
resursallokeringen och flera projekt riskerar att dra ut på tiden.  
 
I min studie har det visat sig att Företag X inte använder sig av något IT-stöd 
för sin resursplanering vilket i sig troligen är en bidragande faktor till att de 
har stora problem med sin resursplanering för de multiprojekt som 
genomförs. 
 

 Huvudfråga: vilka för och nackdelar kan införandet av ett 
IT-stöd för resursplanering medföra? 
Införandet av ett IT-stöd för resursplanering kan 
medföra för och nackdelar för samverkan mellan 
mänskliga, tekniska, tids och resursmässiga faktorer 
som ryms inom ramen för kvalitet, tid och färdigtid för 
projekt inom en multiprojektorganisation 

 

Min studie har gått ut på att studera vad införandet av ett IT-stöd för 
resursplanering kan medföra för en multiprojektorganisation. Som det ser ut 
idag har projektledarna ingen kontroll över de projekt som genomförs. 
Resurserna slits mellan projekten och muntliga överenskommelser sluts 
projektledarna sinsemellan, ofta sker dessa i pressade situationer. När 
projektledarna inte kommer överens om en resurs lyft frågan hierarkiskt i 
organisationen och belastar ledningen. Kommunikationen mellan projekten 
och medarbetarna är bristfällig och information är ofta ofullständig och når 
inte alltid ändå fram. Alla de risker och problem som idag kan uppstå för 
Företag X hade inte behövt inträffa om det hade använt sig av ett IT-stöd för 
resursplanering.  



 

77 

Fördelar med införandet av ett IT-stöd för resursplanering 
Införandet kan förenkla arbetsprocessen för att uppnå på förhand bestämda 
mål beträffande omfattning, kvalitet, kostnad och färdigtid för de projekt 
som genomförs inom multiprojektorganisationen. Projekten skulle enklare 
nå målen i form av kvalitet, kostnad och färdigtid.  
 
Riskerna och problem som uppstår vid resursplanering kan minskas. 
Resursryckningen mellan projekten skulle minska och projektplanerna skulle 
ta kortare tid att framställa. Projektledarna skulle enklare kunna se vilka 
resurser som är tillgängliga genom att systemet grafiskt återspeglar och kan 
kalkylera alla projektens status i form av prioritet, antalet resurser, tid, faser 
och aktiviteter. Detta skulle leda till att informationen om ett projekt kan 
kommuniceras ut till hela multiprojektorganisationen då samtliga har 
tillgång till all information om pågående och kommande projekt. Det här 
skulle även leda till att teknikerna skulle kunna vara mer förberedda och 
ställa högre krav på informationen om projekten. 
 
Kvaliteten och omfattningen av den interna kommunikationen skulle kunna 
öka genom att ge multiprojektorganisationen enklare tillgång av information 
som rör ett projekt i form av bland annat uppdragsbeskrivning, tidsmässig 
status, involverade resurser, risker och övriga egenskaper. En förbättrad 
intern kommunikation skapar enhetlighet och mål samt bidrar till en högre 
grad av personlig utveckling.  Upprättandet av en kommunikationsplan i 
samband med införandet av ett IT-stöd för resursplanering skulle framförallt 
kunna öka mängden information som kommuniceras mot en given målgrupp 
genom rätt medium och inom en given tidsram. 
 
Projektledarna skulle få utökad tid för att hantera risker för projekten som 
hamnar utanför resursplaneringsområdet genom att använda sig av givna 
metoder och handlingsplaner. 
 
Nackdelar med införandet av ett IT-stöd 
Ett IT-stöd för resursplanering skapar naturligtvis ett ökat beroende mellan 
människan och datorn. Projektledarna blir mer styrda av att arbeta på ett 
enhetligt sätt för att kunna planera sina projekt och de blir mer beroende av 
att använda datorn för sin resursplanering.  
 
Införandet medför en kostnad i installation och utbildning och anpassning till 
ett nytt arbetssätt. 
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Multiprojektorganisationen kommer att ställa högre krav på att den 
tillgängliga informationen och kommunikation som sker skall hålla högre 
kvalitet. Detta involverar samtliga rollers medverkan. 
 
Tidsangivelserna för projekten kommer att behöva vara mer exakt vilket 
sätter större press på projektgruppen att utföra aktiviteterna inom sinom tid. 
 
Multiprojektorganisationen kommer säkerligen att ställa krav på hög 
säkerhet och kommer vara mer beroende av att systemet är ”uppe och 
rullar”. 
 
Slutligen anser jag att jag uppnår syftet med denna studie som var att skapa 
en förståelse för vilka för och nackdelar som implementeringen av ett IT-
stöd för resursplanering kan medföra. Kunskapen som genererats kommer att 
vara till nytta för intressenterna som finns presenterade i kapitel. Kunskapen 
som har genererats består både av förståelseinriktad och. deskriptiv kunskap. 

6.2 Metodutvärdering 
Mitt val av metod var att använda mig av en hermeneutisk kvalitativ ansats. 
Metoden har passat bra in på det arbete som jag har utfört. De utförda 
källstudierna skapade en bra grund att stå på. Den information som har tagits 
från litteraturen har varit relevant, aktuell och framförallt är den refererad 
från källor som uppfyller hög kvalitet i form av vetenskapliga artiklar och 
litteratur som är användbar för att förstå dagens multiprojektorganisationer.  
 
Genom att begränsa fallstudieföretaget till ett företag var det enklare att 
utföra djupare intervjuer inom området. Företaget stämde väl in på de 
kriterier som satts upp. Genomförandet av intervjuerna skedde enligt de sju 
metodstadier som Kvale (1997, se avsnitt 2.4) listade upp för en 
intervjumetod; tematisering, planering, intervju, utskrivning, analys, 
verifiering och rapportering. Dessa metodstadier möjliggjorde att jag kunde 
skapa ett bra underlag för genomförandet av själva intervjuerna. Denna 
metod bidrog till att intervjuerna blev väldigt innehållsrika. Intervjuerna 
dokumenterades på plats vilket gav intervjuerna en hög grad av relevans då 
respondenternas svar på frågorna kontrollerades för att bidra med ett så 
fullständigt och korrekt svar som möjligt. Antalet intervjuer uppgick till nio 
och samtliga respondenter svarade på samtliga frågor. Den empiriska 
undersökningen mötte studiens syfte väl. Kvaliteten på resultatet hade 
kunnat vara högre om intervjuer även hade skett på ett annat företag där ett 
IT-stöd för resursplanering finns implementerat. 
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6.3 Utvärdering av undersökningen 
Kvaliteter i framställning som helhet 
Fakta är alltid perspektivberoende. Genom att referera till författarnas källor 
och föra ett resonemang om dess betydelse undanhålls inte mitt perspektiv 
(förförståelsen) från läsaren. För att nå innebörd krävs att förståelsen 
relateras till en helhet och genom perspektivmedvetenheten har jag gjort 
tolkningen tydlig. Vidare har jag i min studie tagit hänsyn till moraliska och 
etiska värderingar genom att värna om respondenternas och företagets 
anonymitet.  
 
Kvalitet hos resultaten 
Genom att ha en enkel och så klar struktur har jag säkerställt hög kvalitet för 
resultatet. Syftet med detta har varit att läsaren skall kunna följa en röd tråd 
genom hela studien och följa resonemanget. Den enklare strukturen gör det 
enklare att värdera studiens kvalitet. Det teoretiska studiens källor håller hög 
kvalitet och innehåller till största delen tidigare forskning. Den empiriska 
undersökningen gjordes under ordnade former och respondenterna har 
säkerställt att informationen är korrekt.  
 
Validitetskriterier 
Den kvalitativa studien som jag har tagit fram skall kunna utsättas för 
diskurs och granskning av andra forskare, utan att argument och påståenden 
förändras. Studien innehåller kunskap som är giltig och därmed uppfyller 
äkta kunskap. För att uppnå samstämmighet har jag använt mig av flertalet 
källor för att skapa belägg för säker kunskap. 

6.4 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att det resultat som har uppnåtts under den 
empiriska undersökningen inte enbart gäller för ett specifikt tillfälle utan kan 
tillämpas på andra situationer eller områden. Resultatet från studien som har 
tagits fram bör kunna gälla även för andra företag inom andra områden. 
Behovet av IT-stöd för resursplanering varierar från företag till företag vilket 
gör varje företag unikt. Genom det kunskapsbidrag som tagits fram kan jag 
ändå generalisera att behovet av ett IT-stöd för en multiprojektorganisation 
ökar ju fler parallella projekt som genomförs. 

Förslag på framtida forskning 
Empirin som ingår i uppsatsen har koncentrerats till ett företag som idag inte 
har något IT-stöd för resursplanering och det hade varit intressant att 
undersöka andra företag där ett IT-stöd har implementerats. Fortsatt 
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forskning skulle även kunna göras angående resursernas och projektens 
flexibilitet kontra individens arbetsmönster då ett IT-stöd har införts. 

6.5 Spekulationer inför framtiden 
Eftersom synen på projekt som något ensamt sakta men säkert avmattas och 
ersätts av multiprojekt kommer troligen projektbegreppet ställas till försvars 
för vad ett projekt egentligen är och vad som skall räknas som ett projekt. 
Resursplanering för multiprojektorganisationer ligger i en första fasen och 
troligen kommer multiprojektorganisationer att blir allt vanligare och då 
kommer även efterfrågan på bra IT-stöd för resursplanering att öka. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Frågor vid fallstudie 
Frågor till projektledare 
 
1. Berätta kort om hur dina arbetsuppgifter ser ut? 
2. På vilket sätt hanterar du projekt? 
3. Hur blir du tilldelad ett projekt? 
4. Hur går du tillväga med din arbetsgång när du blir tilldelad ett projekt? 
5. Vilka faser brukar du dela in ett projekt i? 
6. Vilka aktiviteter brukar du dela in dina projekt i? 
7. Vilka produkter har du från dessa aktiviteter och projektets slutprodukt? 
8. Inom vilka aktiviteter är du mest inblandad i ett projekt? 
9. Är du inblandad i alla aktiviteter av ett projekt? 
10. Använder du dig av milstolpar i din planering av projekt? 
11. På vilket sätt följer du upp dessa milstolpar? 
12. Hur säkerställer du kvalitet på aktiviteterna i dina projekt? 
13. Hur följer du upp aktivitetsfaktorerna tid, kostnad och kvalitet?   
14. Hur tilldelas du resurser? Vem äger resurserna? 
15. Hur tilldelar du resurser till aktiviteterna i dina projekt? 
16. Har du svårt för att få tag i resurser till dina projekt? 
17. Hur ofta delar du resurser med andra projekt? 
18. Hur hanterar du resursplaneringen när du tvingas dela dina resurser med 

andra projekt? 
19. Hur garderar du dig mot resursryckning? 
20. Hur hanterar du resurser som behövs i flera av dina projekt? 
21. Hur mäter du resursförbrukningen inom ett projekt? 
22. Hur bedömer du risker inom ett projekt? 
23. Har du någon metod för att hantera risker som kan påverka ett projekt? 
24. Vilka risker anser du kan uppkomma i ett projekt? 
25. Hur gör du för att inte överskriva budgeten? 
26. Hur sker kommunikationen mellan olika medlemmar av ett projekt? 
27. Hur ser din projektorganisation ut? 
28. Vem är uppdragsgivaren för ett projekt? 
29. Vilka sitter i styrgruppen? 
30. Används det någon referensgrupp? 
31. Hur kommunicerar du med styrgruppen och under vilka omständigheter? 
32. Hur signalerar du att en aktivitet i ett projekt är avklarad? 
33. Hur många projekt brukar du arbeta med samtidigt? 
34. Hur sker kommunikationen mellan dina och andras projekt? 
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8.2 Bilaga 2. Frågor vid fallstudie 
Frågor till säljare 
 
1. Berätta om dina arbetsuppgifter? 
2. Vad har du för roll inom ett projekt? 
3. Hur sker kommunikationen mellan dig och kunden? 
4. Hur hanterar du nya projekt som kommer in? 
5. Inom vilka aktiviteter av ett projekt är du inblandad? 
6. Inom vilka aktiviteter är du mest inblandad? 
7. Vem utser projektledaren för ett nytt projekt? 
8. Hur sker kommunikationen mellan dig och projektledaren? 
9. Hur upplever du att denna kommunikation fungerar? 
10. Hur vill du definiera ett projekt? 
11. Hur många projekt brukar du vara involverad i samtidigt? 
12. Hur säkerställer du kvalitet i dem projekt du är med och initierar och 

genomför? 
13. Hur tar du vara på kunskap från tidigare projekt? Dokumenterar du 

detta? 
14. Hur fastställer du ett projekts resursåtgång? 
15. Hur fungerar kommunikationen mellan dig och kunden? På vilket sätt 

kommunicerar ni? (planerade möten, spontana samtal) 
16. Ser du brister i dagens kommunikation? Vad hade kunnat vara 

annorlunda? 
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8.3 Bilaga 3. Frågor vid fallstudie 
Frågor till tekniker 
 
1. Berätta om dina arbetsuppgifter? 
2. Vad har du för roll inom ett projekt? 
3. Hur blir du tilldelad ett projekt? 
4. Vilka aktiviteter inom ett projekt är du inblandad? 
5. Vilka aktiviteter är du mest inblandad? 
6. Hur går du till väga med din arbetsgång när du blir tilldelad ett projekt? 
7. Hur sker kommunikationen mellan dig och projektledaren? 
8. Hur sker kommunikationen mellan dig och kunden? 
9. Hur upplever du att kommunikationen fungerar? Finns det brister? 
10. Vad anser du vara en aktivitets slutprodukt? 
11. Hur många projekt brukar du vara involverad i samtidigt? 
12. Hur säkerställer du kvalitet på dina aktiviteter? 
13. Hur sker kommunikation inom ett projekt mellan dig och projektets 

gruppmedlemmar? 
14. Hur stor del av dina arbetsuppgifter inom företaget sker i projektform? 
15. Hur signalerar du att en aktivitet är slutförd? 
 


