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Abstract 
This report is written in the Swedish language. 
 
There is a lot of discussion today about the lay downs of information technology project (IT-
projects) which makes this report relevant for the time being. The purpose of this research is to 
give companies that work with system development projects an understanding of how the 
project manager should work with his/her challenges to get a successful project. The focus of 
the report is on project management and system development projects from the project man-
ager’s perspective. The target group of the report is project managers, students, lecturers and 
companies that work in projects. 
 
In the implementation of this report we started with the theory chapter because it’s needed for 
the empirical survey. In this research it’s important to get close to the study object and there-
fore is a qualitative method used. In the empirical study we interviewed project managers on 
two different companies, afterward we made a transcription and analyzed the result. The re-
search has a hermeneutic perspective which means that our aim is to develop an understand-
ing-knowledge. 
 
In our research we made the conclusion that a project manager come across many challenges. 
When it comes to the definition of a successful system development project the companies 
has a similar definition, it’s when both the company and customer are satisfied. But what’s 
most important is that the costumers are satisfied. Another central part in the reports conclu-
sion is that neither of the two companies in our case study uses a project management model. 
But they do have a system development model that includes some project management. 
Another conclusion is that the project manager’s task on the companies is similar to the tasks 
that the theory describes.  
 
In a system development projects it’s important for the project managers to have a communi-
cation, which is hard but in the same time very important tasks. It’s also important that the 
project managers motivate the project members in a good way. Other challenges that project 
managers intervenes with could for example be to decide if a system development project is 
viable, maintain the mood in the project group and make the costumer feel involved.  
 
With the assistance of the approach above the report answers the lead question: “How can the 
project managers’ work with the challenges resolve in a successful system development 
project?” 
 
 
Keywords: system development projects, information-system, project management, success-
ful, challenges, lifecycle-model, project management model. 
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Sammanfattning 
 
I dagsläget talas det mycket om att informationsteknologiprojekt (IT-projekt) läggs ner, vilket 
gör denna rapport relevant. Syftet med rapporten är att ge företag som arbetar med systemut-
vecklingsprojekt (SU-projekt) en ökad förståelse över hur projektledaren kan arbeta med de 
utmaningar som denne stöter på, för att på så sätt kunna uppnå ett framgångsrikt projekt. Rap-
portens fokus ligger på projektledning och SU-projekt där vi valt att utgå ifrån projektledarens 
perspektiv. Rapporten riktar sig till projektledare, studenter, föreläsare samt till de företag 
som arbetar i projektform.  
 
Vid genomförandet har vi först arbetat fram ett teoriavsnitt för att ha som utgångspunkt vid 
den empiriska undersökningen. Rapporten utgår från en kvalitativ metod då det i denna forsk-
ning är viktigt att ha en närhet till studieobjekten. I empirin genomfördes först intervjuer av 
projektledare vid två fallstudieföretag för att därefter transkribera och analysera resultatet. 
Under forskningen har vi utgått ifrån en hermeneutisk angreppssätt vilket innebär att en ut-
veckling av förståelsekunskap har skett.  
 
I vår forskning har vi kommit fram till att en projektledare stöter på många utmaningar. När 
det kommer till definitionen av vad ett lyckat SU-projekt är har de utvalda fallstudieföretag en 
snarlik definition, det är när både företaget och kunden är nöjd. Det framkom däremot att 
kundnöjdheten var lite viktigare. En annan central slutsats rapporten resulterat i är att fallstu-
dieföretagen inte utgår från någon projektledningsmodell. Vad de däremot har är en systemut-
vecklingsmodell som i och för sig innehåller en del projektledning. En annan slutsats att ar-
betsuppgifterna som projektledarna i fallstudieföretagen har är snarlika med vad teorin säger. 
 
När SU-projekt genomförs så är det enligt projektledarna kommunikation som är en av de 
svårare men samtidigt viktigare arbetsuppgifterna. Dessutom är det av vikt att projektledaren 
motiverar projektdeltagarna på ett väl fungerande sätt. Andra utmaningar som en projektleda-
re kan stöta på är t.ex. att avgöra om ett SU-projekt är genomförbart, att upprätthålla stäm-
ningen i projektgruppen och att få kunden att känna sig delaktig.   
 
Med hjälp av ovanstående angreppsätt har vi besvarat rapportens huvudfråga: ”Hur kan pro-
jektledarens arbete med utmaningarna leda till att SU-projektet blir framgångsrikt?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: SU-projekt, informationssystem, projektledning, framgångsrik, utmaningar, 
livscykelmodell, projektledningsmodell. 
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1. Inledning 
Inledningen redovisar forskningens bakgrund där det ingår en beskrivning över varför forsk-
ningen är väsentlig. Vid förklarning till varför vi skriver rapporten återfinns ett par exempel-
fall som verifierar våra argument. Under rubriken frågeställning redogörs för vad det är som 
skall studeras samt de forskningsfrågor som ligger till grund för forskningen. I detta kapitel 
finns även ett avsnitt som beskriver syftet med rapporten, vad och för vem rapporten skall 
skapa förståelse för samt vilket resultat rapporten skall utmynna i, även en redogörelse för 
uppsatsens avgränsning återfinns i detta kapitel. Det redogörs för forskningens målgrupp, 
med andra ord den grupp forskningen vänder sig till och beskriver vår bakgrund till varför vi 
skriver denna rapport.   
 

1.1 Bakgrund  
SU-projekt är en förkortning av ”systemutvecklingsprojekt”, vilket kommer att användas i 
rapporten.  Projektledaren ställs inför många utmaningar vid ett SU-projekt (Tonnquist, B. 
2004). Att titta på projektledarens utmaningar är idag mycket relevant då det är mycket omta-
lat att företag misslyckas med sina projekt. Misslyckandena diskuteras i både media (Jerräng, 
M. 2007) och litteratur (Karlander, L. 2001). Projektplatsen har utfört en viktig undersökning 
som en del av Exidos IT-Barometern som tydligt visar på hur vanligt det är att projekt miss-
lyckas (Jerräng, M. 2007).  
 
Rapporten skall redovisa projektledarens roll i ett SU-projekt samt hur han/hon kan påverka 
dess utfall. Dessa frågor är vitala då det är av stor vikt för projektledare att veta hur de skall 
lyckas med sina SU-projekt. Vi är intresserade av området samtidigt som vi anser att det är 
viktigt att veta varför SU-projekten misslyckas och vad projektledaren skall tänka på för att 
förhindra detta. Ambitionen ligger i att öka vår kunskap om detta ämne, för att senare kunna 
ta med detta ut i arbetslivet så att vi i vårt fortsatta yrkesliv skall kunna vara med och påverka 
att SU-projekten lyckas. Rapporten skall även hjälpa till i den befintliga forskning som finns 
kring detta ämne för att kunna förbättra antalet lyckade projekt överlag. Rapporten skall med 
andra ord bidra till fler lyckade projekt i framtiden. Vi tycker att projektledning vid SU-
projekt är intressant och vill att detta område skall utvecklas.  
 
Vi anser att vår forskning är relevant för informatiken då rapporten kan bidra till en ökning av 
antalet lyckade samt genomförda SU-projekt. Vi vill ge företag och individer som arbetar med 
SU-projekt insikt i hur de kan förbättra antalet lyckade projekt. Vi vill även ge framtida och 
nutida projektledare förståelse för vilka risker och svårigheter som finns. 
 
Vi menar även att ett kreativt ämnesval gjorts då ämnet är aktuellt i dagsläget. Ämnet diskute-
ras i massmedia där det sägs att en stor andel av SU-projekt idag läggs ner, vi vill då skapa en 
förståelse över hur SU-projekt kan bli framgångsrika med hjälp av projektledaren. Förutom att 
ämnet är aktuellt har vi även ett stort intresse för projektledning och systemutveckling. 
 
För oss är SU-projekt ett arbete i projektform där det sker en utveckling av ett datoriserat in-
formationssystem. I arbetet finns ett antal faser som projektet skall gå igenom såsom analys, 
utformning och implementering (Andersen, S. E. 1994). I vår forskning ligger fokus på pro-
jektledaren och hur denne kan arbeta med utmaningarna när företagen tar fram en informa-
tionsteknologilösning (IT-lösning) till en kund. 
Rapportens fokus ligger på att studera projektledaren som den drivande kraften i ett SU-
projekt. En projektledare har många uppgifter, men huvudsakligen att driva ett projekt i hamn. 
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Det är även viktigt att denna person är aktivitetsfokuserad när han/hon genomför SU-projekt. 
I detta arbete ingår ofta val av systemutvecklingsmetod (SU-metod), ibland val av projektdel-
tagare. För att lyckas med sitt projekt behöver projektledaren konstant genomföra uppfölj-
ningar för att veta hur de ligger till vad gäller budget och tidplan mm. En projektledare måste 
ha den personlighet samt pedagogiska förmåga som krävs för att kunna pusha på sina projekt-
deltagare så att de blir motiverade att göra ett riktigt bra jobb (Tjäder, 1999). Vid projektled-
ning finns det modeller att följa, en fråga som då uppkommer är hur ofta projektledare följer 
modeller? Hur vanligt är det att projektledare har en relevant utbildning inom ledarskap? 
 
Det finns mängder av systemutvecklingsmodeller (SU-modeller) och metoder idag (Andersen, 
.S. E. 1994), forskningen kommer att utgå ifrån den grundläggande livscykelmodellen. Under 
forskningen kommer vi att granska hur företagen tillämpar modeller och hur de utformar sin 
egen när de utför sina SU-projekt (Andersen, .S. E. 1994). 
 
För att visa hur relevant detta område är har vi tagit fram ett par exempel på artiklar som bely-
ser problematiken av misslyckade projekt.  
 
Jerräng (2007) visar i sin artikel hur många IT-projekt som misslyckades 2005 och 2006. I 
artikeln beskriver han att 82 % av alla IT-projekt inom tillverkningsindustrin misslyckades 
2006, vilket är en ökning från 2005 där siffran var 72 %. ”Hela fyra av tio IT-projekt 2006 
har blivit försenade och lika många överskridit sina budgetar.” 
 
I ovanstående undersökning menade Jerräng (2007) att ett projekt är misslyckat om kunden 
inte är nöjd med resultatet. I undersökningen tittade de på tid, budget, kompetens och levere-
rade funktioner.  
 
Lotsson (2003) beskriver i en artikel att det är många IT-projekt som läggs ner. I artikeln dis-
kuteras att Standish Group i Massachusetts genom en undersökning har kommit fram till att 
”31,1 % av alla IT-projekt läggs ned innan de är färdiga. Men du kan fråga cheferna på sto-
ra företag och ingen kommer att berätta för dig vilka misslyckade IT-projekt de har.”  
 
Lotsson (2003) beskriver tydligt att företagen döljer sina misslyckanden. Det farligaste är inte 
att de döljer problemen för allmänheten, utan om de döljer problemen för sig själva.  
 
I en serie artiklar (Byttner, K-J. 2002) beskrivs Premiepensionmyndighetens (PPM) problem 
vid utveckling av informationsteknologisystem (IT-system). PPM är ett företag som haft pro-
blem med IT-projekt. PPM hade fått i uppdrag från staten att införa ett nytt IT-system. De 
anlitade då det amerikanska konsultbolaget Computer Sciences Corporation (CSC), men för 
säkerhetsskull så anlitade de ytterligare en oberoende utvecklare. Efter att Information High-
way och Metagroup utvärderat systemen visade det sig att det egenutvecklade systemet var ett 
bättre alternativ än CSCs system. De bröt då avtalet med CSC och satsade på det egna syste-
met. PPM hade betalat 54 miljoner kronor till CSC, men de ville ha ytterligare 154 miljoner 
kronor. Skiljenämnden beslutade att PPM skulle betala ytterligare 116 miljoner kronor. Det 
betyder att PPM var tvungna att betala 170 miljoner kronor för ett system som aldrig kom till 
användning. PPM betalade inte pengarna ur egen ficka, utan det var de svenska pensionsspa-
rarna som fick betala ur sin pension.  PPMs generaldirektör Hans Jacobson uttalade då att ”– 
Det gäller att komma ihåg att om vi hade använt CSC:s system så hade vi på en tioårsperiod 
haft 200 miljoner kronor högre kostnader i form av drift, hårdvarukrav och så vidare.” 
Visst var det bra att PPM avbröt utvecklingen och köpte ut sig ur avtalet. Men vi kan tycka att 
det hade varit bättre om de hade gjort en djupare granskning av de olika alternativen innan de 
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valde utvecklare. PPM hade också kunnat göra kontinuerlig granskning av systemen för att på 
så sätt förutsett detta tidigare. 
 
När vi läst artiklarna har vi uppmärksammat att ingen journalist påpekar projektledarens infly-
tande på projektets utfall. Det är dennes roll vi vill uppmärksamma samt forska mer om. Vi 
vill även belysa hur stor påverkan projektledaren har på projektens utfall och vad kan hon/han 
göra för att förbättra projektets resultat? 
 

1.2 Frågeställning  
I rapporten skall det redogöras för de utmaningar projektledaren måste beakta för att kunna få 
ett framgångsrikt SU-projekt. För att kunna genomföra redogörelsen är det flera aspekter som 
måste förtydligas, såsom vilka arbetsuppgifter projektledaren har och hur denne arbetar med 
de utmaningar som uppkommer.   
 
Huvudfråga: ”Hur kan projektledarens arbete med utmaningarna leda till att SU-projektet blir 
framgångsrikt?” 
 
För att kunna besvara vår huvudfråga har denna delats upp i tre delfrågor. 
 
Delfråga 1: ”Vad är ett framgångsrikt SU-projekt?” 
 
Delfråga 2: ”Vad ingår i projektledarens arbetsuppgifter vid ett SU-projekt?” 
 
Delfråga 3: ”Vilka utmaningar stöter projektledaren på i sitt arbete?” 
 

1.3 Syfte  
Målet med rapporten är att skapa en förståelse för vilka utmaningar en projektledare måste 
klara av för att ett SU-projekt skall kunna bli framgångsrikt. Rapporten skall skapa en ökad 
förståelse över hur en projektledare skall kunna lyckas med SU-projekt samt hur projektleda-
ren kan arbeta för att uppnå ett framgångsrikt projekt. Vi vill öka förståelsen för dem intres-
senter som är berörda av att SU-projekt lyckas, såsom projektledare, projektdeltagare och 
styrgrupp. Att lyckas med SU-projekt är en viktig fråga då ämnet är väldigt aktuellt och upp-
märksammat idag. 
 

1.4 Förväntat resultat 

• En beskrivning över vad ett lyckat SU-projekt är. 
• En beskrivning av projektledarens arbetsuppgifter 
• En kartläggning över vad en utmaning är samt vilka utmaningar projektledaren stöter 

på i sitt arbete. 
• En förståelse över hur projektledaren kan arbeta med de utmaningar denne stöter på. 

 

1.5 Avgränsning 
Forskningen är avgränsad till projektledarens perspektiv på SU-projekt. SU-projekt är i sin tur 
avgränsad till ett större och ett mindre företag. De intressenter som är viktiga i denna forsk-
ning är kunder, leverantörer och styrgruppen då vi i dagsläget tror att de har en stor påverkan 
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på SU-projektets utfall. Som vi nämnt i rapportens bakgrund så ligger forskningens fokus på 
projektledning vid SU-projekt. 
 

1.6 Målgrupp 
Ambitionen med rapportens resultat är att företag som arbetar med SU-projekt skall bli berör-
da av forskningens resultat för att på så sätt kunna förbättra deras sätt att arbeta på. Företag 
som inte arbetar med systemutveckling, utan istället arbetar med andra slags projekt, skall bli 
påverkade då rapporten även kommer att beröra en del allmänna aspekter kring arbetsformen 
projekt. Projektledare kommer också att ha hjälp av denna rapport då forskningen kommer att 
visa hur denne kan arbeta med de utmaningar denne ställs inför i sitt arbete som projektledare. 
Förutom företag vill vi ge studenter en insikt i problematiken av att arbeta med SU-projekt, då 
de flesta kommer att arbeta i någon form av projekt i framtiden. Vi hoppas också att ge förelä-
sare vid universitet och högskolor en större insikt i vilka problem som kan uppstå så att de i 
sin tur kan föra det vidare till framtida ledare och projektanställda. 
 

1.7 Författarnas bakgrund 
Vi går tredje året på Dataekonomprogrammet med inriktningen informatik och skriver därmed 
en uppsats inom området informatik. Den utbildning vi valt har gjort att intresset för projekt-
ledning och systemutveckling successivt har vuxit fram. Vi är intresserade av att ta reda på 
hur SU-projekt kan bli framgångsrika med hjälp av bra projektledning, genom att arbeta med 
de utmaningar som dyker upp. Detta intresse utvecklades då vi uppmärksammat att en hel del 
SU-projekt läggs ner idag. Med forskningens resultat vill vi bidra till att projekt skall lyckas i 
en större utsträckning. 
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2. Vetenskapligt angreppssätt  
I detta kapitel beskrivs vilken kontakt vi haft med de utvalda fallstudieföretagen. Det redogörs 
för rapportens syn på kunskap och vad det är för typ av kunskap som skall utvecklas. Det be-
skrivs vilken roll teorin och empirin har i undersökningen samt hur urvalet skett. Det finns en 
tydlig beskrivning som visar hur datainsamlingen och analysering av informationen har gått 
tillväga. Kapitlet innehåller även en beskrivning över presentations- och utvärderingsmetod.  
 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Ett perspektiv är ett sätt att se på ett fenomen. I tidigare kapitel har det klargjort för forskning-
ens synsätt på fenomenen som forskats. Förutom detta perspektiv har det även redogjort för 
författarnas syn på fenomenen (Gilje, N. & Grimen, H. 2006). För att förtydliga vad vi menar 
med fenomenen är det den centrala delen i rapporten, med andra ord de forskningsfrågor som 
forskningen utgår ifrån.  
 
Vår syn på kunskap är att informationen som vi tar del av i vår omvärld omvandlas till kun-
skap. Som ni ser nedan i avsnitt 2.1.1 så skall rapporten utveckla en förståelsekunskap där det 
eftersträvas att skapa en förståelse över hur projektledaren kan arbeta med de utmaningar 
denne stöter på (Goldkuhl, G. 1998). 
 
Forskningen tar utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln eftersom förståelsekunskap skall 
utvecklas. När vi analyserar det insamlade materialet så skall en ingående tolkning av delarna 
ske, för att på så sätt skapa en förståelse över rapporten som helhet. Detta bygger på egna er-
farenheter och upplevelser av omvärlden (Gilje, N. & Grimen, H. 2006). 
 
Det är en kvalitativ ansats i denna forskning och därmed används ett hermeneutiskt synsätt. 
För att få ökad förståelse och helhetssyn i arbetet så har vi tolkat den insamlade informatio-
nen. Vi har tittat på flera perspektiv då det ökar forskarens kunskap och förståelse (Gustavs-
son, B. 2003). 
 

2.1.1 Kunskapskaraktärisering 

För att kunna bestämma strategin i utvecklingsarbetet är det nödvändigt med kunskapskarak-
tärisering. I tabellen nedan visas forskningens huvudfråga samt vilket förväntat resultat som 
frågan kommer att leda till och därmed vad rapporten skall resultera i. Tabellen visar även 
vilken kunskapstyp vi har identifierat i det förväntade resultatet, som med andra ord är den 
kunskap som vi vill utveckla genom vår forskning. 
 
Huvudfråga Förväntat resultat Kunskapsform/typ 
Hur kan projektledarens arbe-
te med utmaningarna leda till 
att SU-projektet blir fram-
gångsrikt? 

En förståelse över hur pro-
jektledaren kan arbeta med 
de utmaningar denne stöter 
på. 
 

Förståelsekunskap 

 
 

Figur 1 – Kunskapskaraktärisering (Egen konstruerad bild) 
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Hur kan projektledarens arbete med utmaningarna leda till att SU-projektet blir fram-
gångsrikt? 
Genom vår huvudfråga vill vi skapa en förståelsekunskap. Forskningen utgår ifrån projektle-
darens perspektiv samt hur dennes arbete med utmaningarna skall leda till att SU-projekt blir 
framgångsrika. Syftet är att skapa en ökad förståelse över hur en projektledare skall kunna 
lyckas med SU-projekt samt hur projektledaren kan arbeta för att uppnå ett framgångsrikt 
projekt. Detta genom att först ta fram ett teorikapitel som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen. Dessa kapitel kommer sedan att analyseras och bidra till ökad förståelse hos 
läsaren över hur projektledaren kan arbeta med de utmaningar denne stöter på vid SU-projekt. 
 

2.2 Teorins och empirins roll i undersökningen 
Teorin är relevant för att empirin skall kunna genomföras på ett adekvat sätt och för att kunna 
skapa en förståelse för vårt forskningsområde. Teorin skall vara en central utgångspunkt för 
empirin. I teorikapitlet beskriver vi olika modeller som ingår i forskningsområdet men även 
kommunikation i grupp. Teorins roll i vår undersökning är att den skall vara en grund inför 
det empiriska området alltså en bas som den empiriska forskningen kan stå på. Teorin kom-
mer även att vara en del av den analys som finns med i kapitel 6.  
 
För att få svar på forskningsfrågorna så måste vi studera hur det går till rent praktiskt och där-
för har en fallstudie av två företag genomförts. Eftersom vi i teorikapitlet beskriver hur en 
projektledare arbetar så vill vi skapa oss en förståelse över hur det fungerar i praktiken. 
 
Teorin och empirin skall jämföras mot varandra för att se om teoriområdet stämmer överens 
med hur det fungerar i praktiken, för att analysera om det skiljer sig åt. 
 

2.3 Datainsamlingsmetod  

2.3.1 Teoretisk undersökning 

Insamlingsmetod vid teorikapitlet har genomförts genom en granskning av litteratur och artik-
lar skrivna inom rapportens område. En beskrivning av de kunskapstyper som skall utvecklas 
i denna rapport nämndes i avsnitt 2.1.1 Metoder vid SU-projekt såsom livscykelmodellen 
kommer att beskrivas. Projektledningsmodeller är också viktiga i forskningen och det kom-
mer därför att finnas en beskrivning av en enkel projektledningsmodell senare i rapporten och 
därefter en beskrivning av kommunikation i grupp. Vi har valt svensk litteratur i första hand 
för vi anser att det är tillräckligt för vår forskning eftersom det finns svensk litteratur som är 
väldigt bra och omfattande. När det gäller projektledningsböckerna så är skillnaden väldigt 
liten mellan författarna och många av dem har samma uppfattning. I systemutvecklingen finns 
det mycket skrivet om detta område men vi har framförallt valt Andersens (1994) bok, för att 
han beskriver den grundläggande livscykelmodellen på ett mycket bra sätt.  
 

2.3.2 Empirisk undersökning 

Insamlingsmetoden vid empirikapitlet har gjorts genom en fallstudie av två företag. Vid dessa 
fallstudieföretag har vi intervjuat projektledare för att skapa en närhet till studieobjektet. Den-
na kontakt har varit viktig i arbetet för att skapa en förståelse över hur projektledaren kan ar-
beta med de utmaningar denne stöter på för att på så sätt komma fram till det förväntade resul-
tatet med forskningen. Innan varje intervjutillfälle har intervjufrågorna skickats i förväg så att 
studieobjekten har fått en möjlighet att förbereda sig, så att vi har kunnat få ut mer av inter-
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vjuerna. Under dessa besök har vi använt oss av en diktafon för att samla in informationen 
och på så sätt få med alla intryck som studieobjekten förmedlar. Efter intervjun gjorde vi små 
minnesanteckningar för att vi på så sätt skulle minnas våra intryck. Till sist gjorde vi en tran-
skribering av materialet för att få ner det i pappersformat.  
 
Den kvalitativa undersökningen är avgränsad till två företag i Boråstrakten. Inför den kvalita-
tiva undersökningen bokades det in ett introduktionsmöte med de utvalda fallstudieföretagen 
där vi beskrev vår forskning inför intervjuerna. 
 

2.4 Analysmetod  
I avsnitt 2.1.1 har det klargjorts vilka kunskapstyper som forskningen skall utveckla kunskap 
om, där forskningen har för avsikt att skapa en förståelse av helheten. Genom forskningen vill 
vi generera en förståelse för hur projektledaren kan arbeta med de utmaningar denne stöter på. 
För att kunna göra detta måste det skapas en förståelse av alla delar i rapporten vilket kallas 
den hermeneutiska cirkeln. Del och helhet skall stödja varandra på ett ömsesidigt sätt, där 
delarna består av varje kapitel och helheten är rapporten. Tolkningen bygger på egna upple-
velser och erfarenheter av omvärlden. Vi har även gjort en kartläggning över vad en utmaning 
är samt vilka utmaningar projektledaren stöter på vilket definieras i rapporten. Detta har även 
tolkats enligt den hermeneutiska cirkel samt genomförts en beskrivning av projektledarens 
arbetsuppgifter. Urvalet som vi har gjort är att vi valt två fallstudieföretag, ett litet och ett 
större, som arbetar med projektledning och systemutveckling. Detta för att se om det finns 
likheter och skillnader på fallstudieföretagen och om storleken på fallstudieföretag har någon 
betydelse. 
 
Som tidigare framförts har rapporten ett hermeneutiskt synsätt, vilket är vanligt vid en kvalita-
tiv ansats. Syftet med ett hermeneutiskt angreppssätt är att tolka och skapa sig en förståelse 
(Bryman, A.2002). Det betyder att det inte räcker med att enbart titta på delarna, utan det är 
även av stor vikt att vi får en helhetssyn i arbetet vilket består av hur projektledarens arbete 
med utmaningarna kan leda till att SU-projektet blir framgångsrikt. 
 
Därefter kommer vi att ta ställning till vad det är vi ser i den tolkade delen och hur delens hel-
het ser ut. Arbetet har genomförts genom iterativt arbete och utmynnat i ett resultat av en hel-
het som bildar en rapport (Svensson, P. & Starrin, B. 1996). 
 
Vad gäller analysmetoden har vi använt ”analysering av konversationer och samtal” samt en 
komparativ analys (Bryman, A. 2002). Där vi har jämfört två fallstudier med varandra och 
sedan dessa fallstudier gentemot teorin.  Rapporten kommer att utföras med en innebördsbe-
stämmande strategi, då målet är att förklara hur projektledaren kan hantera de utmaningar 
denne ställs inför.  
 
Tolkning och analysering har skett kontinuerligt under insamlingen av data. Utöver detta har 
vi haft en fas där vi genomfört en grundläggande tolkning och analys av materialet. En tol-
kande empiri har relaterats gentemot egna erfarenheter, teoretiska syn och kunskap. Tolk-
ningsprocessen har växlat mellan del och helhet som skapar en spiral (Gustavsson, B. 2003). 
Syftet har varit att skapa en förståelse över studieobjektets perspektiv rörande forskningsfrå-
gorna. Efter tolkning av den insamlade informationen har vi analyserat och genomfört en jäm-
förelse mot övrig insamlat data för att kontrollera ifall forskningen har uppnått det förväntade 
resultatet som presenterades i avsnitt 2.1.1. Det har kontinuerligt skett en undersökning över 
huruvida det finns behov av komplettering av data.  
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2.5 Presentationsmetod 
Vårt resultat av forskningen kommer att utmynna i en textuell beskrivning. Den textuella rap-
porten kommer även att presenteras för fallstudieföretagen eftersom vi tror att vår kunskap 
kan bidra till nytta för dem. Rapporten kommer givetvis att vara till nytta för dem andra in-
tressenter som vi vänder oss till, vilket vi har presenterat tidigare i rapporten under rubriken 
målgrupp. Denna rapport kommer att lagras på Högskolans i Borås digitala arkiv, BADA. 
 

2.6 Utvärderingsmetod 
När vi granskade det insamlade materialet så använde vi oss av kvalitativa utvärderingskrite-
rier för att säkra trovärdigheten och tillförlitligheten samt kvalitén i rapporten. De kriterierna 
som vi har utgått från är Starrin & Svenssons bok ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” 
(1994). Utvärderingen av det insamlade materialet har skett löpande under processen i rappor-
ten. 
 
Perspektivmedvetenhet – Vi vill skapa oss en förståelse över delarna i rapporten som skall 
bilda en helhet, så vi utgår från det hermeneutiska perspektivet. Vi tydliggör våra antaganden 
i rapporten tillsammans med det empiriska materialet. Vi vill att läsaren skall förstå hur resul-
tatet i rapport har utformats så att denne skall kunna skapa sig en förståelse över det fenomen 
som studeras. 
 
Intern logik – Det skall finnas samstämmighet mellan del och helhet i rapporten samt sam-
stämmighet mellan forskningsfrågorna. I rapporten skall det tydligt framgå författarnas egna 
bidrag. Genom rapporten vill vi producera ny kunskap vilket skall framgå av att vi gör klara 
och tydliga egna kunskapsbidrag i vår forskning. 
 
Etisk värde – Vi uppvisar god etik i rapporten genom att det finns en respekt för att fallstu-
dieföretag vill vara anonyma, därmed skyddas deras integritet. I forskningen skall det finnas 
ansenligt teoretiska och empiriska argument för de slutsatser som vi uppnår för att på så sätt 
skapa en trovärdighet i resultat. 
 
Struktur – Det är av vikt att rapporten är lätt överskådlig, begriplig och tillförlitlig för läsa-
ren. Resultatet i rapporten skall vara strukturerat på ett så enkelt, klart och tydligt sätt som 
möjligt. Begrepp som är svåra att förstå eller kan tolkas på flera olika sätt skall förklaras för 
läsaren. 
 
Heuristiskt värde – Genom vår rapport vill vi att läsaren skall kunna se nya perspektiv av 
verkligheten utifrån det fenomen som studeras. 
 
Empirisk förankring – Vi har förankrat vår forskning i empirin genom att vi har gjort inter-
vjuer på två fallstudieföretag. I rapporten har vi utgått från flera källor vilket kallas för triang-
ulering. Detta för att tolkningarna skall ha en förankring till verkligheten. Rapport skall resul-
tera i en överföring av kunskap till de företag som arbetar med SU-projekt så att de kan för-
bättra sitt sätt att arbeta på. Förutom detta vill vi även överföra vår kunskap till dem som arbe-
tar i projektform och därmed även projektledaren. Studenter och föreläsare vid universitet är 
också en viktig grupp som kan ta del av vår kunskap, eftersom de eventuellt kommer att arbe-
ta med systemutveckling och/eller andra projekt i framtiden. Den sistnämnda gruppen kan 
även föra vår kunskap vidare till framtida ledare och projektanställda, genom detta blir vår 
kunskap tillämpbar för framtiden. 
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Konsistens – Rapporten skall innehålla en röd tråd för att på så sätt kunna säkerställa att rap-
portens delar hänger ihop och bildar en helhet. Denna röda tråd innebär även att det finns en 
hög spårbarhet genom rapporten. För att skapa en hög trovärdighet så redogörs ställningsta-
ganden samt en jämförelse av två olika fallstudieföretag.  
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3. Relevanta teoriområden 
I detta kapitel beskrivs de teoriområden som vi tar upp i vår rapport. Detta för att läsaren 
skall kunna skapa sig en förståelse över de teoretiska områden som rapporten innehåller samt 
en förståelse över deras samband. 
 

3.1 Projektledning 
Projektledning är relevant för informatiken för att SU-projekt skall kunna bli framgångsrika. 
Detta genom att veta hur projektledaren skall kunna hantera de utmaningarna denne stöter på. 
Vid projektledning skall projektledaren börja med att ta reda på om det finns förutsättningar 
för att genomföra projektet. Om det nu inte finns, så skall projektet läggas ner i ett så tidigt 
skede som möjligt för att spara tid och pengar. Innan ett projekt påbörjas så finns vissa kriteri-
er som måste vara uppfyllda såsom att projektet är mätbart och att det finns en tydlig start och 
slutmarkering. Det skall finnas en tydlig gränsdragning över vad som skall utföras så att 
oklarheter elimineras. En av de viktigaste faserna är förstudien där en analys över huruvida 
projektet är genomförbart eller ej utförs (Antvik, S. & Sjöholm, H. 2005). Vi har beskrivit alla 
faser i projektledningsmodellen i vår teoretiska undersökning samt gjort en beskrivning över 
de problem som kan uppstå i de olika faserna.  
 

3.2 Systemutveckling 
Systemutveckling är relevant för informatiken eftersom det är den process som leder fram till 
resultatet informationssystem. Systemutvecklingsarbetet påbörjas med en analys över hur ett 
informationssystem skall kunna stödja verksamheten på bästa sätt. I analysen redogörs för 
verksamhetens förändringsbehov och önskemål. Resultatet kan också komma att visa att det 
inte är ett informationssystem verksamheten är i behov av. Systemutvecklingsarbetet skall 
leda till ett införande av ett nytt informationssystem, men mycket skall göras innan själva im-
plementeringen sker (Andersen, S. E. 1994). 
 

3.3 Kommunikation i grupp 
I den teoretiska undersökningen har vi dessutom presenterat kommunikationsprocessen vilket 
utgör en central del vid genomförandet av ett SU-projekt, vilket bidrar till att det är relevant 
för informatiken. Det är viktigt att alla parter är tydliga i kommunikationen och anpassar sitt 
språk efter vem de pratar med. Om det till exempel är kunden så måste ett språk som de för-
står talas, vilket inte är samma språk som skall talas gentemot projektgruppen. Det är viktigt 
att vara tydlig i sitt språk så att missförstånd undviks. Men framförallt så är det viktigt att pro-
jektledaren informerar alla involverade så alla hålls informerade om projektets status (Dahlk-
wist, M. 2002). 
 

3.4 Livscykelmodell 
Enligt Andersen (1994) är livscykelmodellen ett sätt att se på systemutveckling. Vid genom-
förandet av utvecklingsarbetet så är livscykelmodellen det mest framgångsrika tillvägagångs-
sättet. Modellen innehåller de faser ett SU-projekt skall genomgå för att det skall kunna bli 
adekvat utfört. I kapitel 4.3.1 ser ni en figur och dess faser, vilket visar att systemutveckling 
innefattar en liten del av livscykelmodellen. I de olika faserna så finns det olika metoder för 
hur man skall arbeta för att framställa de olika dokumenten som faserna innehåller. Livscy-
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kelmodellen bidrar till informatikområdet genom att modellen kan betraktas som ett sätt att se 
på systemutveckling som direkt förknippas med informatiken.  
 

3.5 FIRO-modellen 
En grupp genomgår ett flertal olika faser innan ett effektivt team bildas, dessa faser går grup-
pen i sin tur igenom ett flertal gånger under sin livstid. FIRO står för ”Fundamental Interper-
sonal Relations Orientation” och modellen visas i kapitel 4.4.3. Grundaren till FIRO är Will 
Schutz. Modellen beskriver de utvecklingsfaser grupper genomgår vilket Schutz skapade för 
reda ut varför vissa grupper fungerade bättre än andra (Stampe S & Tonnquist B, 1999). Detta 
avsnitt bidrar till informatikområdet genom att det ligger i projektets intresse att tänka på vil-
ka faser en grupp genomgår vissa . Projektledaren bör vara medveten om hur en grupp funge-
rar, för att kunna hantera de olika konflikter som kan uppkomma. 
 

3.6 Relationerna mellan teoriområdena 
Nedan ser ni relationen mellan de teoriområden som presenteras i denna rapport. Bilden finns 
med andra ord med för att på ett tydligt sätt illustrera för läsaren hur områdena hänger ihop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Delfråga 1: ”Vad ingår i projektle-
darens arbetsuppgifter vid ett SU-

projekt?” 

3.3 Kommunikation i grupp 

3.5 FIRO-modellen 

3.2 Systemutveckling 

3.4 Livscykelmodell 

3.1 Projektledning 

Delfråga 2: ”Vilka utmaningar stö-
ter projektledaren på i sitt arbete?” 

 

Delfråga 3: ”Vad är ett framgångs-
rikt projekt?” 

 

Figur 2 – Sambanden mellan teoriområdena (Egen konstruerad bild.) 



 

 - 12 - 

Vi har huvudsakligen tre teoriområden som behövs för att besvara de forskningsfrågor som 
uppsatsen utgår ifrån. I avsnitt 3.1 hittar vi teori från området projektledning där det handlar 
mycket om den problematik som projektledaren stöter på i de olika faserna i ett projekt. Även 
i systemutvecklingsavsnittet, 3.2 beskrivs en del problematik som kan uppstå vid ett SU-
projekt. Vi har även valt att presentera en SU-modell som heter livscykelmodellen. För att 
förstå problematiken behöver vi även förstå hur en grupp fungerar, därav har vi med avsnitt 
3.3 som berör kommunikation i grupp. Vad gäller kommunikation finns även en modell som 
beskriver en grupps livscykel, vilken presenteras i 3.5. Med andra ord behövs alla dessa teori-
avsnitt för att kunna besvara forskningsfrågorna. 
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4. Teoretisk undersökning 
I den teoretiska undersökningen redogör vi för urvalet av litteratur. Vi beskriver vad projekt-
ledning och systemutveckling innebär och tar upp modeller för att illustrera vilka faser det 
finns i ett SU-projekt. Vi beskriver även vilka olika problem projektgruppen stöter på i de 
olika faserna och vad det innebär. Vi beskriver kommunikation i grupp och tar upp en modell 
över utvecklingsfaserna som en grupp går igenom. Till sist knyter vi ihop alla dessa teoriav-
snitt och redogör för vilka problem som kan uppstå. 
 

4.1 Argumentation för urval 
I rapporten har vi huvudsakligen utgått från svensk litteratur eftersom vi anser det fanns bra, 
tillförlitlig och relevant information för vår forskning. Den svenska litteratur som beskiver 
rapportens teoriområde är väldigt bra samtidigt som vi undviker eventuella feltolkningar som 
kan uppkomma vid översättning.  
 
I rapporten har ett antal artiklar valts ut då de tydligt beskriver dagens problematik vid SU-
projekt. Vissa artiklar visar att en stor del av SU-projekten misslyckas vilket är väsentligt att 
uppmärksamma i denna rapport medan andra artiklar lyfter fram de svårigheter som finns hos 
företag vad gäller erkännande av misslyckanden. En del artiklar beskriver hur fort pengarna 
kan flyga iväg samt problematiken med att avbryta ett projekt. Förutom artiklar har vi använt 
oss av böcker i den teoretiska undersökningen där det beskrivs olika problem som kan uppstå 
vid olika SU-projekt vilket är en vital del i rapporten. Böckerna tar även upp delar inom pro-
jektarbete såsom projektplanering och ledarskap i projekt. Karlanders (2001) bok ingår efter-
som den tar upp olika projekt och vad som påverkar dess utfall. Han ger en tydlig förklaring 
över sina åsikter kring varför projekten får ett visst utfall. Vi har valt flera olika böcker inom 
samma område för att få flera författares perspektiv. Rapporten utgår även ifrån avhandlingar 
där det presenteras olika SU-projekt och dess utfall (Tjäder, J.1999). 
 
Eftersom fokus i denna rapport ligger på både SU-projekt och projektledning är det relevant 
för forskningen att även ha med litteratur inom projektledning. Vi har bland annat valt en pro-
jektlednings bok (Antvik, S. & Sjöholm, H. 2005) där projektledarens roll och metoder besk-
ris på ett tydligt sätt. Boken tar även upp ett par utmaningar och problem som projektledaren 
kan ställas inför under projektets gång. Tonnquist (2004) har beskrivit en grundläggande pro-
jektledningsmodell som kommer att ligga till grund i rapportens teoriavsnitt, därför är denna 
bok av stor vikt. 
 
Andersens (1994) bok tar upp ett antal olika principer, metoder och tekniker som finns vid 
systemutveckling. Detta är av stor vikt i rapporten då fokus ligger på SU-projekt. Boken pre-
senterar även livscykelmodellen som kommer att vara en utgångspunkt i forskningen. 
 
När det gäller kommunikation i grupp har en svensk bok valts där kommunikationsprocessen 
beskrivs på ett tydligt sätt. Kommunikationen i gruppen kan bli komplex och är således av 
vikt att beskriva hur den fungerar (Dahlkwist, M. 2002). Rapporten utgår även från en bok 
som tar upp FIRO-modellen, där gruppens utvecklingsfaser beskrivs (Stampe, S. & Tonn-
quist, B. 1999). 
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4.2 Projektledning 
Innan vi går in och beskriver projektledningsmodellen skall vi redogöra för ett antal begrepp. 
Antvik och Sjöholm (2005) anser att ett projekt kan karaktäriseras som målstyrt, temporärt, 
begränsat och unikt. Forskningen kommer att utgå från att ett projekt är ett avgränsat arbete 
som är tidsbegränsat. Projekt bedrivs oftast i team där en grupp människor samarbetar och där 
alla har specifika roller. 
 
Enligt Antvik och Sjöholm (2005) så är en projektledare den person som leder ett SU-projekt. 
Projektledaren motiverar projektdeltagarna att arbeta, genomför kontinuerliga uppföljningar, 
ser till att projektet ror i hamn, detta arbete kallas projektledning. 
 
Projektgruppen är den samling av deltagare som blivit utvalda till att delta i projektet. Antvik 
och Sjöholm (2005) anser att projektgruppen är den grupp som effektivt och kontinuerlig 
genomför arbetet i projektet. Vilka i sin tur rapporterar till projektledaren. 
 
Dessutom utgår rapporten från att styrgruppen är den grupp som ansvarar för företagets resur-
ser såsom tid, pengar och mänskliga resurser. Styrgruppen skulle även kunna definieras som 
projektledarens chef. Enligt Antvik och Sjöholm (2005) har styrgruppen befogenheter att sty-
ra över projektet och de utrustar projektet med resurser. 
 
Med resurser menas den samling av tillgångar som styrgruppen ansvarar för. En resurs skall 
vara ett medel för att generera resultat i ett projekt. Styrgruppen fördelar resurser till de olika 
projekten vilket i sin tur ger projektledaren ansvar för den grupp resurser som styrgruppen 
valt ut. Resurser kan till exempel bestå av tid, pengar och mänskliga resurser (Antvik & Sjö-
holm, 2005). 
 
Externa intressenter kan exempelvis bestå av kunder, leverantörer och användare. Dessa in-
tressenter har möjlighet att påverka systemutvecklingsarbetet. Tjäder (1999) anser att projekt-
ledarens främsta medel är kommunikation med sina externa intressenter. Vi anser att det är 
mycket viktigt att ha en bra kommunikation med de framtida användarna till systemet, med 
andra ord kunden, så att det kontinuerligt säkerställs att de får det informationssystem de vill 
ha i slutändan. 
 
Dessutom innebär utmaningar vad projektledaren skall tänka på vid SU-projekt. Vi anser att 
det kan vara svårigheter som projektledaren stöter på under sitt arbete. Det kan exempelvis 
vara val av metod, modell, projektdeltagare eller konflikter i projektgruppen. Det innefattar 
också de externa intressenter som påverkar projektledarens arbete. Det kan hända att kunden 
inte vet vad de vill ha, då får projektledaren se till att ta reda på detta, där kommunikationen 
är en viktig del. En annan utmaning kanske kan vara att projektägaren sätter upp orimliga 
förutsättningar. Projektledaren kan dessutom utsättas för en del risker under pågående projekt, 
som han/hon måste hantera (Gulliksen & Göransson, 2002). Beroende på hur bra projektleda-
ren klarar av utmaningarna påverkas projektets utfall (lyckas/misslyckas). 
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Nedan beskrivs kortfattat en enkel projektledningsmodell där det redogörs för ett projekts 
olika faser. Denna modell valdes för att försöka skapa en förståelse över hur projekt är 
uppbyggda samt för att specificera projektledarens arbetsuppgifter utifrån de olika faserna. I 
slutet av varje fasbeskrivning finner ni även ett problematikavsnitt där det utifrån teorin 
beskrivs ett axplock av den problematik som infinner sig i just den fasen (Tonnquist, B. 
2004). 
 

 
4.2.1 Initiering 

 
Tonnquist (2004) menar att grunden för projektet läggs i denna initieringsfas, där det sker en 
granskning av projektet för att avgöra huruvida projektet har tillräckligt med goda förutsätt-
ningarna för att kunna genomföras.  
 
Tonnquist (2004) anser att det finns flera kriterier som skall vara uppfyllda när ett projekt 
påbörjas såsom att projektet är mätbart samt att det finns en tydlig start och slutmarkering. 
Andra kriterier kan till exempel vara en beskrivning över vem som är kunden och om det be-
hövs någon speciell kompetens i projektet. Det är av stor vikt att precisera hur projektet skall 
genomföras samt vad som skall genomföras, då det på så vis blir lättare att planera. Det är 
viktigt att tänka på att projektet är till för att tillfredsställa kundens behov.  
 
Antvik och Sjöholm (2005) åsikt är att för att förstå upphovet till att projektet skapas behövs 
en tydlig bakgrundsbeskrivning som utformas i denna fas. Förutom bakgrunden är det viktigt 
att dra gränser i ett tidigt skede. Dessa avgränsningar skall specificeras i projektets dokumen-
tation för att undvika missförstånd rörande vad det är som skall levereras. Avgränsningarna är 
viktiga då målet är att undvika ogrundade förhoppningar hos kunden. 
 

Syfte:  ta reda på om det finns några förutsättningar för att starta upp projektet genom 
att lägga projektets grund, testa projektidén (går den att genomföra?), skapa och 
förankra effektiva mål och projektmål. 

Input:  en idé eller ett behov. 
Innehåll:  bakgrund/nuläge, syfteformulering och målformulering. 
Output:  uppdragsbeskrivning, projektets grund 

Figur 3 – Projektledningsmodell (Tonnquist, B. 2004 s.1) 
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Antvik och Sjöholm (2005) anser även att i denna fas skall även projektets syfte formuleras, 
där det beskrivs varför projektet skall genomföras. Utan ett formulerat syfte blir det svårt för 
projektledaren att motivera projektgruppen samt argumentera för varför just detta projekt skall 
genomföras. Syftet är även viktigt då målen inte kan formuleras förrän syftet är fastställt.  
 
Antvik och Sjöholm (2005) tycker att beroende på hur målen formuleras får de olika innebörd 
hos olika individer, med andra ord är det ofta problematiskt att formulera målen. Det är därför 
av stor vikt att vara tydlig i målformuleringen för att på så sätt eliminera alla oklarheter. 
 
Det bör skapas en uppdragsbeskrivning, där kundens önskemål dokumenteras i form av pro-
jektets bakgrund, syfte och mål. Vem som är kund och vid vilken tidpunkt projektet skall 
genomföras skall också ingå i uppdragsbeskrivningen. Vid förfrågan är det viktigt att bekräfta 
beställningen med en offert. Det gäller att man kommer med erbjudanden som inte kunden 
kan motstå. Kravspecifikationen blir i ett senare skede ett tillägg till uppdragsbeskrivningen, 
där det preciseras vad projektet skall leverera (Antvik, S. & Sjöholm, H. 2005). 
 
Problematik 
När avgränsningen i ett projekt skapas är det ofta rätt självklart vad som skall göras. Vad som 
däremot måste förtydligas är vad projektet inte skall göra. Som nämnt ovan så skall denna 
avgränsningsprecisering se till att olika intressenter inte har några grundlösa förväntningar.  
 
Tonnquist (2004) menar att ett problem är att projekt utan tydliga och mätbara effektmål star-
tas. Att starta ett sådant projekt betyder att det i slutändan inte går att avgöra huruvida projek-
tet varit lyckat eller ej, eftersom det inte finns något att jämföra med. 
 
Det kan även uppstå en del problematik vid målformuleringen. Innan arbetet påbörjas är det 
viktigt att reda ut eventuella meningsskiljaktigheter. Det blir svårt att genomföra ett lyckat 
projekt när uppdragsgivarens, projektgruppens och intressenterna tolkar målen olika.  
 
Tonnquist (2004) gör det klart att ärlighet och öppenhet är viktigt vid långsiktiga relationer, 
vilket innebär att företaget inte skall ta på sig uppdrag som det inte finns tid eller resurser för 
att genomföra.  
 
Det kan även tillkomma en del oförutsedda händelser i ett projekt. Tonnquist (2004) menar då 
att det kan vara viktigt att förhandla sig till en budget- och tidsreserv i ett tidigt skede. 
 

4.2.2 Förstudie 

 
Tonnquist (2004) anser att i förstudiefasen avgörs huruvida projektet skall läggas ner eller 
inte. Denna fas är viktig för att kunna uppnå ett så lyckat resultat som möjligt och det bör läg-
gas ner mycket tid på denna fas. Syftet med förstudien är att den skall resultera i en förstudie-

Syfte:  återigen testa projektidén (går den att genomföra?), ta reda på om idén stämmer 
överens med kundens krav/behov, kolla om idén hör ihop med företagets affärs-
inriktning/mål, ta fram en förstudierapport (beslutsunderlag). 

Input:  uppdragsbeskrivningen 
Innehåll:  analyser (ex. riskanalys, omvärldsanalys) och erfarenhetsåtervinning. 
Output:  en godkänd förstudierapport. 
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rapport och denna fas kan drivas som ett eget projekt. En genomförbarhetsanalys skall utföras, 
som visar huruvida projektet är utförbart eller ej.  
 
Antvik och Sjöholm (2005) menar att det skall ske en analys över vilka kostnader, besparing-
ar, fördelar, nackdelar, risker och möjligheter projektet för med sig. Vid denna fas skall man 
göra en fördjupad analys på det som initieringsfasen resulterat i. Ofta genomförs en SWOT-
analys, där man utför en nulägesanalys, en extern analys samt en ekonomisk analys.  
 
Antvik och Sjöholm (2005) menar även att för att skapa sig en uppfattning av projektets om-
fattning så är det viktigt att projektledaren strukturer upp sitt arbetssätt för att på så sätt få en 
bra överblick över projektet. Projektets mål kan brytas ner i mindre delar, så att dem blir lätta-
re att hantera.  
 
Antvik och Sjöholm (2005) anser att projektledaren ansvarar för att förstudien blir korrekt 
genomförd. För att projektledaren skall lyckas med sitt arbete är det upp till företagsledningen 
att tilldela projektet tid och resurser. I detta arbete skall projektgruppen utgå från den upp-
dragsbeskrivningen som genomfördes i initieringsfasen, där kundens önskan framgår. Förstu-
dien skall resultera i en detaljerad kravspecifikation över vad som skall tas fram inom ramen 
för projektet. Denna kravspecifikation ingår sedan i den förstudierapport som fasen resulterar 
i. Projektledaren skall ta fram ett underlag som senare skall användas i planeringsfasen.  
 
Problematik  
Tonnquist (2004) menar att nedläggning av projekt inte alltid är ett misslyckande, utan menar 
att det till och med är något som borde göras oftare. Om nu ett projekt är i behov av att läggas 
ner är det viktigt att göra det i ett så tidigt skede som möjligt, så att kostnaderna inte svävar 
iväg. Det är däremot inte alltid lätt att ta det beslutet. 
 
Det är viktigt att i ett tidigt skede strukturera projektets omfattning för att på så sätt få en bra 
grund för sitt projekt. Om detta inte sker kommer det att finnas en stor chans att något väsent-
ligt i projektet missas, vilket i sin tur innebär förändringar i projektet och därmed merarbete. 
Att nya moment kommer in under projektets gång påverkar projektdeltagarna då det blir på-
frestande när deras arbetsrytm förändras. Projekttid och kostnader rusar ofta iväg. 
 
Tonnquist (2004) tar i sin bok upp faktorer som är för och emot projekt. Här menar han att 
yttre förutsättningar kan vara svåra att påverka exempelvis leverantörer som inte levererar i 
tid. Det finns dessutom flera olika sätt att uppnå mål. Det kan bli ett problem att projektdelta-
garna ser på projektets omgivning utifrån sitt eget perspektiv och erfarenheter istället för pro-
jektets perspektiv. Citat: ”… det är inte säkert att gårdagens lösningar alltid passar dagens 
problem”( Tonnquist, B. 2004, s.53).  
 
Ett vanligt problem är att det är symptomen som åtgärdas istället för att lösa problemet. 
Tonnquist (2004) menar att det är viktigt att ställa frågan ”varför” för att inte riskera att bara 
åtgärda det upplevda symtom som uppkommer. 
 
Det är även viktigt att formulera en tydlig kravspecifikation för att underlätta vid mätning av 
resultat, angripning av problemet osv. Finns ingen tydlig kravspecifikation kan det hända att 
det blir stora gap och därmed missförstånd mellan kund och leverantör. 
 
Vid tidsplanering finns en risk att viktiga delar missas. Tonnquist (2004) presenterar metoden 
”back-casting” där utgångspunkten är målet, med andra ord vad som skall vara färdigt samt 
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när det skall vara färdigt. När målet är klart är det bara att räkna bakåt, vad behöver vi ha fär-
digt för att kunna uppnå detta mål och hur lång tid tar det att genomföra osv. 
 

4.2.3 Planering 

 
Tonnquist (2004) åsikt är att i planeringsfasen utvecklas den kravspecifikation som skapades i 
förstudien som kommer att ligga till grund för planeringen. Kravspecifikationen är även viktig 
för att kunna skapa en förståelse för vad som skall genomföras. I projekt är det vitalt att skapa 
sig en helhetsbild av projektets mål och syfte innan det är dags att påbörja den detaljerade 
planeringen. Syftet med planeringen är att skapa en översikt över vad som skall göras samt ta 
fram ett underlag till genomförandefasen. Resultatet skall bli en projektplan som skall följas 
under hela genomförandefasen för att genomförandet skall gå så smidigt som möjligt. Pro-
jektplanen skall även skapa en ömsesidig förståelse kring vilken uppgift som skall lösas samt 
ge underlag för uppföljning och styrning.  
 
Tonnquist (2004) menar även att projektplanen innehåller även flera viktiga dokument och det 
är därmed av stor vikt att den utformas så att den kan informera befintliga och nyinhoppade 
intressenter. Framförallt så är det viktigt att redan i planeringsfasen planera hur avslutet av 
projektet skall gå till.  
 
Tonnquist (2004) menar att det är i denna planeringsfas som projektgruppen skapas. Det är 
viktigt att varje projektdeltagare har den kompetens och kunskap som krävs för det område 
personen i fråga skall ansvara för. När projektgruppen skapas är det bra om en grupp med 
flera olika personligheter och kompetens sätts samman, för att på så sätt skapa en så komplet-
terande och effektiv grupp som möjligt. De olika personligheterna är även bra för att skapa 
skilda perspektiv på projektet. Kunden och projektledaren är kärnan i projektet och runt om-
kring dem finns personer med olika kompetens som ansvarar för sitt eget område.  
 
Tonnquist (2004) menar även att projektledaren ansvarar för att planera projektet i denna fas 
och framställa tids och resursplaner, beräkna kostnader för projektet, organisera arbetet samt 
att granska risker.  
 
Problematik  
Projektledaren har en tuff roll i sitt arbete att tilldela uppgifter till de olika individerna i pro-
jektgruppen som skall leda till att deras personliga mål uppfylls. Projektledaren måste också 
se till att det inte är flera personer som har ansvar för samma sak då det ofta finns risk för att 
sakerna genomförs två gånger alternativt ingen gång. 
 
Att sätta ihop en ultimat projektgrupp är svårt då det finns många aspekter att ta hänsyn till. 
Projektdeltagarna skall inte vara för lika eftersom de då inte belyser problemen ur olika per-

Syfte:  planera projektet, besluta om projektstrategin, definiera projektmål, upprätta 
projektplaner. 

Input: en godkänd förstudierapport  
Innehåll:  projektmål, tidsplan, resursbehov, kommunikationsplan, analyser (ex. riskanalys 

och lönsamhetsanalys), projektbudget, planera projektslut och projektbeskriv-
ning. 

Output:  en godkänd projektbeskrivning 
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spektiv. Men samtidigt kan det uppstå problem om projektdeltagarna är för olika, då det kan 
uppkomma samarbetssvårigheter. 
 
Något som kan vara problematiskt är att upprätthålla stämningen i projektgruppen. Men det är 
av stor vikt att projektledaren gör detta då stämningen i projektgruppen är avgörande för pro-
jektets slutresultat. 
 
Det är vissa saker som måste tillgodoses i ett projekt för att det skall finnas en möjlighet att 
projektet lyckas, detta är förväntningarna i projektgruppen, förtydligande av målet och tydlig-
het i projektgruppen. Tonnquist (2004) menar att ju mindre information desto mer utrymme 
finns det för egna tolkningar. Detta är alltså ytterligare en sak som är problematisk. 
 
Vid tidsplanering uppkommer ofta kritiska linjer. Detta innebär att en sak måste vara färdig 
innan nästa påbörjas. Det är av vikt att projektledaren ständigt håller ett öga på den kritiska 
linjen. 
 
Det kan även förekomma resurskrockar i ett projekt. Tonnquist (2004). Menar då att det är 
projektledarens uppgift att se till att de begränsade resurserna inte utnyttjas så maximalt som 
möjligt utan istället så optimalt som möjligt.  
 

4.2.4 Genomförande 

 
Antvik och Sjöholm (2005) anser att under genomförandefasen skall projektledaren leda pro-
jektgruppen mot de uppsatta mål som tagits fram i tidigare faser. Projektledarens förmåga att 
kommunicera med projektgruppen är avgörande för projektets framgång. 
 
Antvik och Sjöholm (2005) anser även att under genomförandet skall den projektplanen som 
skapades i föregående fas följas. Det första som görs är en granskning av projektplanen. Un-
der genomförandet skall arbetssättet kontinuerligt kontrolleras så projektgruppen hela tiden 
strävar åt ett och samma håll, projektets mål. Det kan hända att ändringar behöver utföras i 
projektplanen.    
  
Antvik och Sjöholm (2005) anser också att projektledaren har ett stort ansvar när det kommer 
till att kunna hantera kostnader och tid på bästa sätt. Det är viktigt att kontinuerligt i arbetet 
titta på tidsplanen och markera det som gjort hittills, så att det ständigt finns en uppdaterad 
och aktuell tidsplan.  
 
Problematik 
Projektledaren måste se till att komma igång med projektet så fort som möjligt efter att ha 
erhållit ett godkännande från kunder och styrgrupp. Tonnquist (2004) menar att projektgrup-
pen annars ofta tar det lite lugnt i början, vilket kommer att straffa sig i slutändan. Han menar 
också att man i projektgruppen inte skall skjuta fram kvarvarande uppgifter till slutet av pro-
jektet då det ofta medför extra arbete och därmed ökade kostnader och försening av projektet. 

Syfte:  leverera ett förväntat resultat med avtalade resurser inom en fastställd tid.  
Input: godkänd projektbeskrivning 
Innehåll: kick off, ändringshantering, kommunikation med intressenter, utvärde-

ring/dokumentation, möten med styrgrupp och projektgrupp och riskanalys. 
Output:  en produkt/tjänst med dokumentation 
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Det kan finnas problematik vid val av projektdeltagare. Det är inte alltid projektledaren kan 
välja sin egen projektgrupp, då de ofta blir tilldelade resurser som är tillgängliga just nu och 
inte alltid de som är mest lämpade för projektet. Det är däremot inte alltid bäst att låta projekt-
ledaren välja sin egen projektgrupp då denne antagligen kommer att välja erfarna människor 
som han arbetat med tidigare. Dessa resurser är ofta överarbetade, då alla väljer dessa i första 
hand, medan de oerfarna nya resurserna inte får möjlighet att visa vad de går för. 
 
För att undvika obehagliga ekonomiska överraskningar menar Tonnquist (2004) att en likvidi-
tetsplanering bör genomföras för att kontinuerligt ha koll på hur mycket ekonomiska medel 
som finns kvar. Ifall projektledaren skulle upptäcka att kvarstående pengar inte kommer att 
räcka till måste denne ha en dialog med kunden för att förklara läget och be om mer resurser 
alternativt välja att omprioritera och skära i projektet. 
 
Det kan uppstå konflikter i en projektgrupp och dessa måste projektledaren ta tag i direkt. För 
ju längre tiden går i en konflikt desto större blir den. 
 
Tonnquist (2004) beskriver att projekt ofta misslyckas i slutet då det ofta händer att ingen har 
planerat införandet av projektresultatet. Han menar också på att detta alltså bör planeras lika 
noggrant som själva genomförandet av projektet. 
 
Vid införandet av projektet kan även motivationen hos projektdeltagarna sjunka om det är så 
att tempot blir för lågt. Förutom att få upp motivationen så är det viktigt att hålla tempot uppe 
för att uppnå intäkt och kostnadsbesparingar. 
 

4.2.5 Avslut  

 
Tonnquist (2004) menar att i avslutsfasen skall projektet på ett tydligt sätt avslutas. Han me-
nar även att ett tydligt avslut skulle kunna vara en kick out där projektets avslut firas genom 
en fest eller liten resa. Det är viktigt för projektdeltagarnas utveckling att de känner att de har 
varit värdefulla och tillsammans uppnått projektets mål. En kick out eller liknande aktivitet är 
viktig för att alla i projektgruppen skall förstå att projektet verkligen är slut. Denna fas glöms 
ofta bort, men är lika viktig som hela projektet, då projektledaren och projektgruppen har 
andra uppdrag som väntar. Efter att projektet avslutats avvecklas projektgruppen. Det skall tas 
fram en efterkalkyl som sedan jämförs med förkalkylen. Kalkylerna är bland annat viktiga för 
att kunna kontrollera huruvida projektet har legat inom projektets budget eller ej.  
 
Tonnquist (2004) anser även att avslutningsvis skapas en slutrapport som representerar pro-
jektet i form av en sammanfattning. Slutrapporten är ett internt dokument och däri dokumen-
teras de erfarenheter som erhållits genom projektet. Dokumentet är avsett för att inte samma 
misstag skall begås i framtida projekt samt att ta vara på lösningar som varit lyckade. Det 
skall ligga stor fokus på vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre. I avslutsfasen 

Syfte: Avsluta projektet så att alla förstår att resan är över samt att resursfördelar får 
reda på att resurserna finns tillgängliga.  

Input:  produkt/tjänst med dokumentation 
Innehåll:  Utvärdering av leverans och handlingsplan, vad har vi lärt oss av projektet?, för-

ankra projektresultat, restpunktslista, slutrapport, planera uppföljning, projektor-
ganisationen skall upplösas. 
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skall resultatet lämnas över till kunden och all dokumentation hamnar i slutrapporten och blir 
företagets erfarenhetsbank. 
 
Problematik 
Det är viktigt att på ett tydligt sätt visa att projektet är slut för att projektdeltagarna skall förstå 
att de är fria och att projektet är slutfört. Men det är även viktigt för resursfördelare att få reda 
på att resurserna är lediga och att de är redo att påbörja andra projekt. Ett tydligt avslut ger 
även projektdeltagarna en bra känsla då de har genomfört ett projekt som har betytt något. Nu 
har vi uppnått det vi skulle och snart är det dags att ta nya tag och genomföra ett lika bra pro-
jekt igen. Om det inte sker ett riktigt projektavslut så kanske inte projektdeltagarna känner att 
de har varit med och skapat resultatet. De känner sig inte betydelsefulla och det kan påverka 
nästa projekt där resultatet inte blir lika bra som det var i förra projektet. Det är viktigt att pro-
jektdeltagarna blir belönade på något sätt för att prestera bättre i kommande projekt. 
 

4.2.6 Utvärderingsfasen 

 
Tonnquist (2004) menar att förutom kontinuerlig granskning av projektet under projektets 
gång skall man i utvärderingsfasen genomföra en utförlig granskning av projektförloppet. Han 
menar även att projektets resultat skall mätas mot uppsatta mål genom en granskning av huru-
vida produkt- och projektmålen är uppnådda.  
 
Tonnquist (2004) avser att till slut skall alla projektkonton stängas ner så att inga fler kostna-
der belastar projektet. Han avser även att det är viktigt att redogöra för kunden att projektet är 
slut och att det inte förväntas några ytterligare kostnader. Det bör ske en utvärdering av ef-
fektmålen efter projektet, för att ta reda på vilken nytta projektet har fört med sig.  

 
Problematik 
Denna fas är viktig då det är av vikt att lära sig av sina misstag, annars kommer man att begå 
samma misstag om och om igen. 
 

4.3 Systemutveckling 
Arbetet med att skapa ett informationssystem kallas för systemutveckling. Rapporten kommer 
att utgå från systemutveckling som är den process som leder fram till resultatet av informa-
tionssystem. När ett informationssystem utvecklas så bedrivs processen i projektform, med 
hjälp av olika metoder (Andersen, S. E. 1994). 
 
Antvik och Sjöholm (2005) menar att huruvida ett projekt är lyckat eller inte beror på ur vilket 
perspektiv som projektet betraktas. Ibland kan ett projekt vara lyckat även om tidsramen och 
budgeten överskridits det väsentliga är att kunden är nöjd. Ett lyckat projekt har mycket att 
göra med kundens krav och förväntningar. Forskningen utgår från att ett lyckat projekt är ett 
framgångsrikt projekt, med andra ord är dessa två begrepp synonymer. 
 

Syfte:  Efter 6-12 månader se hur det gått för kunden, har man uppnått den förändring 
företaget velat? Detta kan man göra genom att intervjua personal på detta före-
tag. 

Input:  Ett genomfört projekt 
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Här har vi även tagit fram en definition på ett misslyckat projekt, för att få ett annat perspektiv 
på lyckade SU-projekt. Misslyckade projekt är motsatsen till lyckade projekt. Begreppet miss-
lyckade projekt kan definieras på flera olika sätt. Det är flera aspekter som behöver beaktas 
och tas hänsyn till, såsom tid, budget och grad av uppnått mål. Det kan även vara bra att titta 
på misslyckade projekt som något kunden avgör, det kanske inte spelar någon roll om tid eller 
budget överskrids, bara de vitala målen uppnås. I vissa fall kan det röra sig om att det inte är 
det viktigaste att budget hålls eller att alla mål är uppnådda, utan det centrala är att informa-
tionssystemet levereras i tid. Det är med andra ord hörnstenarna tid, kostnad och kvalitet som 
projektledaren får väga mellan, under projektets gång (Antvik, S. & Sjöholm, H. 2005). 
 
Andersen (1994) anser att för att kunna välja modeller, metoder och tekniker för systemutveck-
lingsarbetet så måste man titta på vad det är för slags informationssystem som skall utvecklas 
och även hur utvecklingsarbetet skall skötas. Systemutveckling är ett brett begrepp där projek-
tet genomgår ett antal faser i livscykelmodellen som presenteras nedan. Faserna innehåller 
bland annat en analys av verksamhetens förändringsbehov och en granskning av hur ett in-
formationssystem skall kunna stödja verksamheten på bästa sätt och eventuellt hur organisa-
tionens processer kan effektiviseras.  
 
I systemutvecklingen finns det ett antal andra modeller så som RUP (Rational Unifide Pro-
cess) och ISAC (Information System Work and Analysis of Changes). Där RUP är en väleta-
blerad iterativ modell på marknaden. En iterativ modell går tillbaka till faser om och om igen 
under projektets gång för att ständigt förbättra. I den iterativa modellen förekommer det även 
delleveranser av systemet i större utsträckning till kunden (Gulliksen, J. & Göransson, B. 
2002). En annan vanlig modell är vattenfallsmodellen där en fas avslutas innan nästa påbörjas 
(Andersen, S. E. 1994). Man kan diskutera fram och tillbaka vilken modell som är bäst eller 
sämst och vilken man ska välja. Vi har valt den grundläggande livscykelmodellen som ut-
gångspunkt i rapporten, då vi tycker att den är en generell och enkel modell som innehåller de 
vanligaste faserna en SU-modell har. Vi använder livscykelmodellen i den enklaste form, och 
alltså inte någon företagsanpassad version.  
 

4.3.1 Livscykelmodell 

En definition på ordet modell är ”En modell är en översikt över utvecklingsarbetet. Den be-
skriver i grova drag vilket arbete som måste utföras och vem som bör utföra det.” (Andersen, 
S. E. 1994 s. 99). En modell består även av en eller flera metoder. Detta är en beskrivning 
som vi anser överrensstämma med vår, därför kommer vi att utgå ifrån denna definition i vår 
forskning. 
 
Enligt Andersen (1994) så är livscykelmodellen ett visst sätt att se på systemutveckling. Han 
anser även att vid genomförandet av utvecklingsarbetet så är livscykelmodellen det mest 
framgångsrika tillvägagångssättet. Modellen innehåller faser som behöver slutföras för att ett 
projekt skall kunna komma i mål. Nedan ser ni en figur som illustrerar livscykelmodellens 
olika faser.  
          Systemutveckling  
 
 
Förändrings- 

Analys 
Analys Utformning Realisering Implementering Förvaltning 

och 
Drift 

Avveckling 

 
Figur 4 - Livscykeln (Andersen, S E, 1994, s.48). 
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Som ni ser så innefattar systemutveckling en liten del av livscykelmodellen. I de olika faserna 
så finns det olika metoder för hur arbetet skall gå tillväga för att en fas skall kunna slutföras 
och utmynna i den dokumentation som ingår. 
 
Följande beskrivning överensstämmer med vår syn på en metod: ”En metod är en detaljerad 
beskrivning av sättet att lösa ett visst problem. En metod är långt mer detaljerad än en mo-
dell.” (Andersen, S. E. 1994 s.102). Som nämnts tidigare, består en modell av en eller ett an-
tal metoder. 
 
 
4.3.1.1 Förändringsanalys  

 
Andersen (1994) anser att innan systemutvecklingsarbetet börjar så genomförs en föränd-
ringsanalys som skall leda fram till en beskrivning över de behov som behöver åtgärdas inom 
en verksamhet. Han anser även att verksamhetens verkliga problem skall tas fram samt vilka 
slags handlingar som skall utföras för att lösa problemen. En problemanalys upprättas genom 
att identifiera verksamhetens alla problem samt genom en redogörelse för sambanden orsak, 
verkan och resultatet som skall genereras i fasen. Förutom problemanalysen utförs även en 
målanalys där verksamhetens huvudmål identifieras samt de delmål som skall resultera i att 
huvudmålet uppfylls. Förändringsanalys fasen resulterar i att utsedda åtgärder identifieras.  
 
Problematik 
I förändringsanalysfasen kan det uppstå problem ifall inte en tydlig avgränsning av analysob-
jektet genomförts. Det är viktigt att det ger en korrekt avgränsning av området så att analysen 
inte omfattar ett för stort område. Om inte förändringsanalysen skapas på ett ingående sätt så 
kan det hända att betydelsefulla problem glöms bort och att det i ett senare skede blir nödvän-
digt att återgå till denna fas. Det är viktigt att inte underskatta denna fas, då det är av stor vikt 
att hitta alla problem och förändringsbehov som verksamheten är i behov av. Dessutom kan 
målet annars bli diffust och medarbetarna får ingen förståelse för vad som skall genomföras.  
 
Problematik som kan uppstå är att kunden har problem i sin verksamhet och inte vet vad dem 
skall göra åt detta. De har då fått för sig att datoriserat informationssystem kan lösa verksam-
hetens alla problem. Det är därför viktigt att klargöra för kunden att informationssystem inte 
löser alla verksamhetens problem, men att det kan underlätta arbetet i verksamheten. När 
verksamhetens problem diskuteras kan det hända att det visar sig att problemet ligger någon 
annanstans i verksamheten och att det inte är ett informationssystem som de är i behov av. Det 
är därför viktigt att lägga mycket fokus på denna fas. 
 
Kommunikation kan också vara problematisk, då det ofta kan uppkomma missförstånd med 
kunden och att det då inte finns någon förståelse för kundens önskemål. Ibland kan det före-
komma att kunden har bristande kompetens som denne inte direkt är medveten om. Dessutom 
förstår kunden inte varför de skall ta in experter på området systemutveckling samtidigt som 

Syfte:  ta reda på verksamhetens problem och förändringsbehov. 
Input:  problem, önskemål och idéer eller ett behov. 
Innehåll:  nulägesanalys, förändringsbehovslista, problemlista, mållista och en lista över 

utvecklingsmöjligheter. 
Output:  utsedda åtgärder. 
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kunden inte har tillräcklig med erfarenhet. Kunden vet kanske inte alltid vad han/hon vill ha 
utan där kommer experterna in som en styrande hand och försöker reda ut detta. 
 
 
4.3.1.2 Analys  

 
Andersen (1994) anser att analysfasen består av verksamhetsanalys och informationssystems-
analys vilket innebär att det skall arbetas fram en specifikation över vad informationssystemet 
skall utföra. Han anser även att här är det viktigt att göra användarna delaktiga för att på så 
sätt möjliggöra att framtida användares önskemål kan uppfyllas. En beskrivning över verk-
samheten och informationssystemen skapas, som i sin tur skall utmynna i en kravspecifika-
tion. Enligt Andersen (1994) så är analysen den viktigaste fasen, för om den ej utförs på ett 
grundligt sätt så kommer inte informationssystemet att ha rätt funktionalitet. 
 
Problematik 
I analysfasen kan det återigen uppkomma kommunikationsproblem. I fasen skall en kravspe-
cifikation över vad informationssystemet skall utföra frambringas. Kravspecifikationen är en 
beskrivning över användarnas krav. Det kan hända att en missuppfattning av kundens krav har 
inträffat och att det då finns en risk för att ett informationssystem som inte motsvarar kunder-
nas önskemål är på väg att produceras. Ett annat problem med kravspecifikation kan vara att 
den har blivit otydlig. Om så är fallet kommer det att medföra stora komplikationer i framtida 
faser, inte minst realiseringsfasen. 
  
Precis som i förstudiefasen är det viktigt att inte ha för bråttom igenom denna fas eftersom 
den är en av de viktigare faserna i livscykelmodellen. Här avgörs det vilken kvalitet det blir på 
informationssystemet, om kvalitén på informationssystemet blir dålig redan i denna fas så blir 
hela informationssystemet av låg kvalitet. I senare faser kan det hända att analysfasens slarvi-
ga genomförande påverkar arbetet, vilket betyder att det finns behov av att gå tillbaka och 
upprepa stegen. Detta merarbete skapar stora problem och på sikt finns det en risk att budge-
ten spricker och att tidsramarna inte kan hållas. 
 
Ett stort problem kan vara en upptäckt av att det inte finns tillräckligt med kompetent personal 
och att det finns behov av att se sig om efter andra resurser. Detta är problematiskt då det är 
tidskrävande att hitta andra resurser och det kanske blir dyrt i slutändan om SU-projektet inte 
fortsätter som vanligt.  
 
 
 
 
 
 

Syfte:  ta reda på vilket sätt informationssystemet kan stödja verksamheten, underlätta 
arbetet och vad systemet skall innehålla. 

Input:  problemlista, mållista, lista på valda åtgärder. 
Innehåll:  verksamhetsanalys, informationsanalys. 
Output:  kravspecifikation. 
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4.3.1.3 Utformning   

 
Andersen (1994) menar att i denna fas är kravspecifikationen ett viktigt underlag då informa-
tionssystemet skall designas. Han menar även att det skall tas ställning till vad det är för hård-
vara och mjukvara som verksamheten är i behov av. I fasen skall det klargöras vad som skall 
skötas datoriserat, manuellt samt hur data skall lagras. Detta arbete skall resultera i ett reali-
serbart informationssystem.   
 
Problematik 
Ett problem som kan förekomma i denna fas är att det läggs för stor fokus på den tekniska 
lösningen och utrustningen istället för vad datorn skall utföra och de manuella rutinerna.  
 
Det kan även hända att det uppstår missuppfattningar i kravspecifikationen. Dessa eventuella 
missuppfattningar kan leda till att informationssystemet designas på fel sätt och därmed resul-
terar i att användarna blir missnöjda. Detta är alltså ytterligare ett exempel på ett kommunika-
tionsproblem.  
 
 
4.3.1.4 Realisering  

 
Enligt Andersen (1994) byggs själva systemet i realiseringsfasen vanligtvis med hjälp av pro-
grammering. Arbetet går ut på att programmeraren skriver instruktioner till datorn över hur 
den skall bete sig vid vissa händelser. Han menar även att i denna fas utformas även de manu-
ella rutinerna vilket skall resultera i ett färdigt informationssystem.  
 
Problematik 
Att realisera ett informationssystem är en omfattande uppgift. Programmeraren stöter på pro-
blem som han/hon inte trodde var möjligt. Denna fas brukar inte vandras igenom smärtfritt 
utan här uppkommer ofta problem som måste lösas på bästa sätt. 
 

Syfte:  design av teknisk lösning och utrustningsanpassad teknisk lösning. Fastställa 
teknisk lösning och välja utrustning för verksamheten. 

Input:  kravspecifikation. 
Innehåll:  beskrivningar av informationssystemet, övergripande och detaljerade, granska 

och fastställa teknisk och praktisk lösning samt val av utrustning. 
Output:  ett realiserbart informationssystem. 

Syfte:  här bygger man informationssystemet med hjälp av programmering och utfor-
mar de manuella rutinerna. 

Input:  ett realiserbart informationssystem. 
Innehåll:  detaljerade instruktioner av teknisk lösning, här framställs själva informations-

system. 
Output:  färdigt informationssystem. 
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4.3.1.5 Implementering 

 
Andersen (1994) anser att det krävs eftertanke och planering i denna fas. Han anser även att i 
fasen är det användarna och olika experter som är delaktig, vilket är viktigt eftersom informa-
tionssystemet skall sättas i bruk. Denna fas utmynnar i att informationssystemet är infört.  
 
Problematik 
Här kan det uppstå problem i form av att systemutvecklarna upptäcker att informationssyste-
met inte uppfyller användarnas krav precis när det är dags att köra igång informationssyste-
met. De manuella rutinerna kanske inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket medför att 
användarna är missnöjda med sina arbetsuppgifter. Informationssystemet kanske inte fungerar 
som det var tänkt från början utan det finns problem som måste åtgärdas. 
 
Man kan inte bara lämna över informationssystemet till användarna utan det behövs utbild-
ning av informationssystemet vilket måste finnas med i beräkningarna. Det kan vara ett pro-
blem att behovet av att utbilda användarna inför det nya informationssystemet glöms bort.  
 
 
4.3.1.6 Förvaltning och drift  

 
Andersen (1994) menar att i förvaltning och driftfasen sker en granskning över huruvida den 
dagliga användningen av informationssystemet sker på bästa tänkbara sätt. Det utförs konti-
nuerliga granskningar av informationssystemets kvalitet och eventuellt görs det förbättringar. 
Han menar också att driften följs upp där det sker regelbundna förbättringar och bedömningar 
samt större underhåll av informationssystemet. Det sker även en granskning över huruvida 
informationssystemet uppfyller användarnas krav.  
 
Problematik 
Problematiken kan vara att det finns alldeles för stora förbättringar som skall åtgärdas vilket 
gör att systemutvecklarna måste gå tillbaka till analysfasen och det innebär att arbetet i prin-
cip måste göras om. Det upptäcks kanske att informationssystemet inte alls uppfyller kundens 
krav vilket måste ses över eller att de måste göra om vissa faser i livscykeln. Detta för att till-
mötesgå kunden på bästa sätt.  
 

Syfte:  starta informationssystemet och de manuella rutinerna. 
Input:  färdigt informationssystem 
Innehåll:  informationssystemet och manuella rutiner sätts i bruk. 
Output:  informationssystemet är infört. 

Syfte:  underhålla informationssystemet och göra förbättringar. 
Input:  ett infört informationssystem 
Innehåll:  det utförs kontinuerliga granskningar av informationssystemets kvalitet och 

eventuellt görs det förbättringar. 
Output:  ett färdigt informationssystem som underhålls och eventuellt görs det förbätt-

ringar. 
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4.3.1.7 Avveckling  

 
Andersen (1994) tycker att ett informationssystem håller aldrig för evigt utan det blir gammalt 
någon gång och måste avvecklas. Ibland beror det kanske på att arbetsuppgifterna har ändrats 
och att det finns behov av ett nytt informationssystem i verksamheten.  
 
Problematik 
Här uppstår det inga direkta problem mer än införskaffandet av ett nytt informationssystem. 
Detta kan i sin tur skapa problem i verksamhetsprocesserna. Antingen om det sker genom 
samkörning av informationssystemen eller om bytet till det nya informationssystemet sker 
rakt av. Viktig information måste säkerhetslagras så att det inte går förlorat. 
 

4.4 Kommunikation i grupp 
Här ser ni hur kommunikationsprocessen kan se ut. Nedan ger vi en förklaring till modellen.  
 

 
   FEEDBACK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enligt Dahlkwist (2002) försöker sändaren genom olika kanaler att ge mottagaren ett medde-
lande/budskap som kan bestå av ett muntligt, skriftligt alternativt ett kroppsligt (kroppsspråk) 
meddelande/budskap.  
 
Dahlkwist (2002) anser även att kommunikationsprocessen innebär att när sändaren förmedlar 
ett budskap så sker det både genom verbala och icke-verbala kanaler.  
 
Dahlkwist (2002) menar att det finns störande information som anländer till mottagaren som 
till exempel störande gatubuller, hög musik på en restaurang eller ord som vi använder som 
fyllnadsmaterial, vilket kallas brus. Till exempel i systemutvecklingsprojekt kan brus uppstå 
vid möten där det sker en diskussion, det kan hända att alla inte har uppfattat vad beslutet blev 

Syfte:  Informationssystemet har blivit gammalt eller behöver förnyas och bytas ut. An-
tingen samkörs informationssystemet med det nya systemet eller så ersätter man 
det gamla systemet med det nya rakt av. Systemet avvecklas här. 

 
BUDSKAP 

 
MOTTAGARE 

BRUS 

 
SÄNDAREN 

Figur 5 – Kommunikationsprocessen (Egen konstruerad bild) 
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och det är viktigt att använda verksamhetens språk och dess benämningar för att alla skall 
förstå. Bruset kan helt enkelt vara att sändaren talar ett språk som mottagaren inte förstår. 
 
Enligt Dahlkwist (2002) så är återkopplingen (feedback) mottagarens respons på det skickade 
budskapet. En konversation återkopplas via frågor och korta formuleringar som ”varför det?” 
eller ”säger du det?”. Han menar även att genom att vi rynkar en näsa eller nickar under pågå-
ende samtal så är det en omedveten återkoppling.  
 
När en person får beröm för något bra denne har åstadkommit förbättras oftast även framtida 
prestationer. Dahlkwist (2002) anser att det är viktigt med både positiv och negativ feedback, 
för att på så sätt ge personen i fråga en möjlighet att kunna göra bättre ifrån sig nästa gång 
samt förbättra det som inte har gjorts så bra. Det behövs solstrålar på alla arbetsplatser som 
lyfter upp stämningen vilket i sin tur leder till att arbetsklimatet blir trivsamt. Trivs man på sin 
arbetsplats gör man automatisk bättre ifrån sig. 
 
Dahlkwist (2002) menar att en grupp omfattar en mängd individer med olika roller, vilka 
samspelar tillsammans och vars verksamhet ordnas av bestämda regler och normer.  
 
Dahlkwist (2002) anser att målsättningen i en grupp kan vara destruktiva som till exempel ett 
kriminellt ungdomsgäng eller konstruktiva som till exempel en arbetsgrupp. Han anser även 
att när vi är i en grupp anpassar vi oss och beter oss på ett annat sätt än vad vi gör när vi är 
ensamma. Med andra ord påverkar gruppen alla individer. Men det är inte enbart i grupp eller 
när vi är ensamma vi ändrar vårt beteende, olika personer och deras personligheter påverkar 
oss också.  

 

4.4.1 Gruppens process 

Dahlkwist (2002) menar att i en grupp kan det pågå flera samtal samtidigt vilket kan resultera 
i att de bli intensiva och komplicerade. Han menar också att inom en grupp händer det mycket 
mer än när man konverserar med en person enskilt. Kommunikationsmönstret blir mer kom-
plext i en grupp.  
 
Dahlkwist (2002) anser att ”Kommunikationen i en väl fungerande grupp liknas som ett blod-
omlopp, som binder samman och ger näring till gruppens olika delar. Gruppen får ny näring 
i form av information, upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Likaså gör den sig av med 
”slaggprodukter” i form av oklarheter och missförstånd.”  
 
Dahlkwist (2002) tycker att vid någon form av utveckling på arbetsplatser är det betydelsefullt 
att ha kunskap om grupprocessen, alltså hur gruppen fungerar tillsammans. Han tycker också 
att det är viktigt att se att både synligt och osynligt samarbete fungerar mellan deltagarna i 
gruppen samt hur beslut tas i gruppen och hur de konflikter som uppkommer hanteras.  
 
Dahlkwist (2002) åsikt är att i en grupp faller vi ofta för grupptryck och det kan vara både 
positivt och negativt. Det finns ingen i gruppen som inte påverkas utan alla som medverkar i 
gruppen påverkas ständigt av de andra medlemmarna. Han har även åsikten att gruppdeltagar-
na kan vara rädda för att avvika för mycket från gruppens normer och regler vilket kan med-
föra att personen i fråga blir utesluten.  
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4.4.2 Rollerna i en grupp 

Dahlkwist (2002) menar att när vi ingår i en grupp så har vi olika roller vilket innebär att det 
finns en hel rolluppsättning. När individen finner en roll i gruppen ger det en trygghet samti-
digt som att denne fäster sig vid rollen. Ibland uppkommer det konflikter mellan den enskilde 
personens mål och gruppens mål. Dahlkwist (2002) menar även att det finns tidvis medlem-
mar i en grupp som inte vill anpassa sig efter de demokratiska spelreglerna. Alltså en medlem 
som inte har disciplin eller inte vill engagera sig i gruppens allmänna mål. Dessa personer kan 
vara med i gruppen av andra orsaker som till exempel personliga skäl, vilka ser sitt arbete 
endast som ett sätt att livnära sig på.  
 
Dahlkwist (2002) anser att ständigt utföra sitt arbete i samma grupp ger individen trygghet 
och hemkänsla, samtidigt som att byten av grupp ger övning i att utföra ett arbete gemensamt 
med olika individer. Han anser även att det är bra att övas i att byta grupp lite då och då för 
annars blir kontaktytan för liten och även den sociala träningen.  
 
Dahlkwist (2002) åsikt är att i en grupp där man har ställt upp tydliga och gemensamma mål 
blir deltagarna motiverade och fungerar bra tillsammans samt att de känner sig trygga. Han 
menar dessutom att en grupp som fungerar bra tillsammans arbetar bättre och inspirerar var-
andra mer än i en grupp som fungerar dåligt.  
 
Avslutningsvis så är det bra att det finns en fungerande kommunikation inom teamet, klar och 
tydlig tilldelning av ansvar och uppgifter samt en klar och tydlig målsättning. På samma gång 
måste teamet vara förberett på hastiga förändringar. Ledaren måste vara driftig och ordna så 
att klimatet är bra och även att teamet är samspelt. För att öka motivationen hos teamet så är 
det ledarens ansvar att se till att det finns tydliga och lockande belöningar. Konflikter måste 
komma upp till ytan direkt, de kan inte ligga och gro, de måste bearbetas omgående (Dahlk-
wist, M. 2002). 
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4.4.3 FIRO-modellen 

En grupp genomgår ett flertal olika faser innan ett effektivt team bildas, under en grupps livs-
tid går man igenom dessa faser flera gånger. FIRO står för ”Fundamental Interpersonal Rela-
tions Orientation” och denna modell är grundad av Will Schutz. Modellen nedan beskriver de 
olika utvecklingsfaser grupper går igenom. Schutz skapade modellen för att han ville reda ut 
varför vissa grupper fungerade bättre än andra. (Stampe S & Tonnquist B, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3.1 Tillhörarfasen 
Enligt Stampe och Tonnquist (1999) befinner sig gruppen i tillhörarfasen när den bildas. Indi-
viderna funderar mycket på om de vill tillhöra gruppen och de är angelägna att bli accepterade 
av de andra i gruppen. De anser dessutom att det är i denna fas fortfarande oklart vilka normer 
gruppen har, hur man kommunicerar och vilka roller var och en har. En individs beteende i en 
grupp beror mycket på vilken personlighetstyp, attityd samt vilka tidigare erfarenheter som 
personen har med sig. De frågor som är viktiga i denna fas är det allmänna målet och resurser  
 
Enligt Stampe och Tonnquist (1999) har man vissa beteenden i gruppen i tillhörafasen som att 
prata för mycket och vara överdrivet öppen eller att man drar sig undan och är tyst. Dessutom 
kan individen kontrollera behörigheten och kompetensen i gruppen eller att individen berättar 
”skrythistorier” om diverse saker som denne har varit med om. Gruppdeltagaren kan kontrol-
lera ledarnas behörighet, kompetens och ifrågasätter gruppens mål och normer. 
 
Stampe och Tonnquist (1999) anser att här behöver ledaren generera struktur, ordning och 
reda samt bibehålla gruppen hårt kontrollerad. De anser vidare att här är det viktigt att agera 
som en stadig ledare då det inte går att vara en svag ledare, eftersom det kan medföra negativa 
effekter.  
 
- Övergångsfasen ”konstlat gemyt”  
I denna fas kan gruppen vila ut eller bara ta en andningspaus innan resan fortsätter till den 
påfrestande rollsökningsfasen. I övergångsfasen bekantar gruppens sig ännu mer med var-
andra, de blir mer involverade och blir ännu mer hemmastadgade (Nyhaga, M. 2006). 

Figur 6 – FIRO-modellen (Stampe & Tonnquist, 1999) 
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4.4.3.2 Rollsökningsfasen  
Stampe och Tonnquist (1999) tycker att rollsökningsfasen är den fas som är mest påfrestande 
i grupprocessen och som tar längst tid att bearbeta. Gruppdeltagarna börjar slappna av och de 
blir mer bekväma i sin situation. De anser även att allt i gruppen börjar ifrågasättas, såsom 
gruppdeltagarnas roll i gruppen, hur deras kompetens utnyttjas, vilken påverkan de har, vilket 
ansvar de får samt vem som är ledaren. Det skapas oftast grupperingar i gruppen och med-
lemmarna drar sig till de personer som man trivs bäst med. De frågor som är viktiga i denna 
fas är roller, relationer och tillvägagångssättet  
 
Enligt Stampe och Tonnquist (1999) har man vissa beteenden i gruppen i rollsökarfasen som 
att försöka uppnå eller undvika ledarskapet eller att man attackerar ledaren eller gruppdelta-
garna. Det kan bildas undergrupper bland gruppdeltagarna. En av individerna i gruppen kan-
ske tar på sig att plåstra om och skydda gruppdeltagare. Gruppdeltagarna kan välja den äldsta 
eller minst inflytelserika deltagaren till ledare och det kan genomföras majoritetsval när ledare 
skall utses (Stampe S & Tonnquist B, 1999). 
 
Stampe och Tonnquist (1999) tycker att ledaren behöver i denna fas agera som coach och 
teamledare för gruppen så att alla inriktar sig på målet, lära gruppen att sköta konflikter på ett 
bra sätt. Det är även viktigt att se till att sammanbinda målen. De anser även att här är det vik-
tigt att ledaren är drivande och fungerar som ett stöd för gruppen för att de skall kunna ta sig 
igenom svårigheter.  
 
- Övergångsfasen ”idyll”  
Denna fas upplevs oftast som en befrielse och alla konflikter har lyfts upp till ytan. Gruppens 
allmänna identitet börjar utformas och alla börjar begripa sina roller. Detta är en vilofas som 
gruppen går igenom innan de kommit in i samhörighetsfasen (Nyhaga, M. 2006). 
 
 
4.4.3.3 Samhörighetsfasen eller Öppenhetsfasen 
Stampe och Tonnquist (1999) bedömer att i denna fas börjar gruppen fungera och kan ägna 
sin kraft åt det gemensamma målet som gruppen har framför sig. Gruppdeltagarna kommer 
allt närmare varandra och klimatet blir allt mer öppnare och förutsättningarna blir bättre för 
att kunna hantera de svårigheter som uppkommer. Medlemmarna i gruppen undrar vad de 
andra tycker om dem eller vilka som de står närmast, i vilken grad är öppenhet och närhet 
tillåten. Om det skulle tillkomma en ny medlem i gruppen eller att gruppen slås ihop så går 
man tillbaka till tillhörarfasen. Men även om ett visst problem skall lösas i gruppen kan det 
hända att det finns behov av att gå tillbaka till en eller flera faser. De frågor som är viktiga i 
denna fas är belöningar och externa relationer (Stampe S & Tonnquist B, 1999). 
 
Enligt Stampe och Tonnquist (1999) har man vissa beteenden i gruppen i samhörighetsfasen 
som att gruppdeltagarna vill känna tillit i gruppen och att de kan uttrycka både positiva och 
negativa känslor. Individerna vill minska det fysiska utrymmet och öka kroppskontakten till 
de andra i gruppen. Gruppdeltagarna börja bilda par utan att gruppen störs av det. De börjar 
även diskutera fritt och öppet med varandra och de accepterar tystnad utan att ha en känsla av 
obehag (Stampe S & Tonnquist B, 1999). 
 

Stampe och Tonnquist (1999) tycker att i samhörighetsfasen behöver ledaren finnas till hands 
när det uppstår problem, förtydliga målet och ge delansvar åt deltagarna.  
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Stampe och Tonnquist (1999) anser att en omogen grupp kännetecknas ofta av att det finns 
tveksamheter om deltagarnas kompetens, medverkan, enkelriktad kommunikation och oviss-
het om rollerna. I en omogen grupp göms ofta konflikter, kraven på att man skall rätta sig 
efter normerna upplevs som stora och det går åt mer kraft till att lösa privata och relationspro-
blem än att lösa gruppens uppgift.  
 
Stampe och Tonnquist (1999) anser däremot att i en mogen grupp förekommer det i stället 
motsatta förhållanden. Där råder det kännedom om sina roller, alla i gruppen vet vilken kom-
petens alla i gruppen har och kommunikationen sker öppet med varandra, både rakt och im-
pulsivt. Konflikter som uppkommer sköter deltagarna själva, lösningen uppkommer på ett 
positivt sätt och de godkänner varandra. Eftersom gruppen nu är mer mogen så kan dem foku-
sera sin energi på att lösa gruppens uppgift.  
 
Stampe och Tonnquist (1999) tycker att under gruppens mognadsfaser så är det viktigt att 
ledaren finns där som stöd och hjälper till att motivera och uppmuntra gruppen. De tycker 
dessutom att man får en bra start är mycket betydande för gruppen, det kan man göra genom 
till exempel att man har en kick off innan projektet börjar och även en kick out när projektet 
är avslutat.  

Problematik 

Problem vid projektledning kan till exempel vara bristfällig planering eller att projektet bara 
körs på utan att styrgruppen har avstämning efter projektplanen. Projektet har inga alternativt 
för få avgränsningar. Det kan även förekomma att projektledaren är för snäll och har svårt för 
att säga nej. Ett annat problem kan vara att projektledaren leder för stort projekt, där allting 
kan vara svårt att hålla ordning på och det blir lätt ostrukturerat. 
 
Kommunikation är viktigt för både projektgruppen och kunden, kanske en av de viktigare 
punkterna. Projektledaren skall tala ett språk som alla förstår och det kan medföra att han/hon 
måste anpassa sitt språk till personen som informationen riktas mot. Om det till exempel är 
projektdeltagare som projektledaren talar med så talas det ett språk som de förstår, med en typ 
av benämningar på språket, vilket inte är samma språk som skall talas med kunden som denne 
skall känna sig bekväm i.  
 
När en projektgrupp sätts samman så är det bra om den innehåller flera olika personlighetsty-
per. Problem som kan uppstå vid sammansättningen är att det blir för lika personlighetstyper i 
projektgruppen där alla tänker likadant och det kommer inte fram några nya idéer. Projektle-
daren kan även stöta på problem under sammansättningen som till exempel att budskapet som 
projektledaren sänder kanske inte alltid når fram till projektdeltagaren på det sätt som är tänkt. 
Det kan uppstå missuppfattningar, det är då mycket viktigt för projektledaren att vara tydlig 
med sitt budskap. Dessutom är det av vikt att ge beröm för vad projektdeltagarna har åstad-
kommit för att förbättra kommande prestationer. Projektledaren ska motivera och engagera 
projektgruppen vilket kan glömmas bort. Dessutom kan ett problem vara att projektledaren 
inte har räknat med tid för att skapa vi-anda i projektgruppen. 
 
Projektledaren måste ha kunskaper i den pedagogiska grupprocessen. Detta för att kunna ta 
hand om konflikter som uppkommer i projektgruppen, vilket är viktigt att lösa direkt då pro-
jektgruppen kan bli störd av konflikten. Det är onödigt att slösa tid och energi på sådant som 
känns obehövligt. Det är nyttigt för projektdeltagarna att byta projektgrupp lite då och då för 
att lära sig att samarbeta med olika slags människor. 
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Ett för otydligt projekt kan skapa problem. Om projektledaren sätter upp tydliga gemensamma 
mål blir deltagarna mer motiverade och engagerade. Till sist så är det bra att det finns en fun-
gerande kommunikation inom teamet, klar och tydlig tilldelning av ansvar och uppgifter samt 
en klar och tydlig målsättning. Dessutom ge belöningar till projektdeltagarna för att öka moti-
vationen hos dem vilket är ledarens ansvar. 
 
Projektledarens största skyldighet för sin projektgrupp är att han/hon skall finnas där som ett 
stöd för sina projektdeltagare. Det är viktigt att han/hon är påläst om vilka faser projektgrup-
pen går igenom när den bildas. Detta för att öka sin förståelse för hur en projektgrupp funge-
rar och vad som eventuellt kommer att hända i projektgruppen. Dessutom kan projektledaren 
lära projektdeltagarna själva att hantera de konflikter som uppkommer. 
 
Svårigheter som kan uppkomma vid systemutveckling är framförallt kommunikation med 
kunden, där det lätt sker missuppfattningar. Kunden brukar anlita en expert till sin hjälp för att 
ta fram ett informationssystem. Eftersom man skall ta fram en kravspecifikation som skall 
innehålla kundens krav så är det mycket viktigt att kommunikationen fungerar. Detta för att 
man inte skall utveckla ett informationssystem som kunden inte vill ha och missar därmed de 
önskemål och behov som finns hos kunden. Dessutom skall det formuleras en tydlig kravspe-
cifikation. Förutom detta vet kanske inte kunden alltid vad denne vill ha utan systemutveckla-
ren måste gå in och vara en stöttande hand i arbetet, med andra ord vägleda kunden. Vad gäll-
er kommunikationen så är det viktigt att den fungerar genom alla faser i livscykelmodellen. 
 
Om vi till exempel jämför SU-projekt med projekt i byggbranschen så vet oftast kunden vad 
han/hon vill ha för produkt. Ett hus till exempel vet kunden att det ska vi bo i, där de har en 
ritning på hur huset skall se ut, till exempel en garderob ska vara på en viss plats och ett kök 
likaså. Däremot ett informationssystem kanske inte kunden vet riktigt hur det ska kunna stöd-
ja verksamheten och vad det skall innehålla. I SU-projekt vet kunden inte innan vad som er-
bjuds eftersom de har inte tillräckligt med kunskap inom området. Under dessa omständighe-
ter så brukar verksamheter anlita experter till sin hjälp när de skall utveckla ett informations-
system där systemutvecklarens roll blir att stödja kunden och ta reda på deras behov och öns-
kemål och tillgodose detta. 
 

4.5 Sammanfattning av den teoretiska undersökningen 
I den teoretiska undersökningen har fyra olika modeller beskrivits såsom projektledningsmo-
dellen, livscykelmodellen, FIRO-modellen samt kommunikationsprocessens modell. Syftet 
med dessa modeller är att öka förståelse hos läsaren. Projektledning och livscykelmodellen är 
viktigt då den tydligt beskriver ett SU-projekts faser. FIRO-modellen är viktig eftersom den 
förklarar vilka faser en grupp genomgår under sin livstid. Kommunikationsprocessen är även 
den betydelsefull eftersom kommunikation är en central del under genomförandet av ett SU-
projekt. 
 
Vi anser att vi har gjort en kreativ ämnesbehandling som inte enbart omfattar projektledning 
och systemutveckling utan även viktiga teoriområden som berör projektgruppen. Teoriavsnit-
tet behandlar de faser gruppen genomgår samt hur kommunikationen kan se ut i grupper. Vi 
menar på att detta är viktiga avsnitt att beakta för att företagen skall kunna få en förståelse 
över vad det kan uppstå för problem i projektgrupperna samt hur de skall leda en grupp på 
bästa sätt.  
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Vid projektledning är det viktigt att redan i ett tidigt skede ta reda på om det finns förutsätt-
ningar för att genomföra projektet. Om det nu inte finns förutsättningar för att genomföra pro-
jektet så skall projektet läggas ner så fort som möjligt för att spara både tid och pengar. Innan 
ett projekt påbörjas så skall det finnas kriterier över vad som skall vara uppfyllt vid projektets 
slut. Projektet behöver vara mätbart och ha en tydlig start och slutmarkering. Det skall finnas 
tydlighet i det som skall utföras så att oklarheter elimineras. En av de viktigaste faserna är 
förstudien, där en analys genomförs över huruvida ett projekt är utförbart eller ej. Vi har be-
skrivit alla faser i projektledningsmodellen samt gjort en beskrivning av problem som kan 
uppstå i de olika faserna. 
 
Systemutvecklingsarbetet påbörjas med en analys över hur ett informationssystem skall kunna 
stödja verksamheten på bästa sätt. I denna fas identifieras verksamhetens förändringsbehov 
och önskemål. Detta kan resultera i att projektet inte genomförs då det visar sig att det inte är 
ett informationssystem som företaget är i behov av. Systemutvecklingsarbetet skall leda till ett 
införande av ett nytt informationssystem. Även i systemutvecklingskapitlet har vi en beskriv-
ning efter varje fas över vilka problem som kan uppkomma. 
 
I teorikapitlet har dessutom kommunikationsprocessen presenterats vilket är en central del vid 
utförandet av ett SU-projekt. Det är viktigt att det finns en tydlig kommunikation och att språ-
ket anpassas till mottagaren av informationen. Om det till exempel är kunden så måste pro-
jektledaren tala ett språk som de förstår, detta språk är inte detsamma som språket gentemot 
projektgruppen. Det är viktigt att projektledaren är tydlig i sitt språk så att missförstånd und-
viks. Framförallt så är det viktigt att projektledaren informerar alla involverade så alla hålls 
informerade om vad det är som händer. Dels har vi beskrivit gruppens olika faser som de går 
igenom när projektgruppen sätts samman. 
 
Om vi blickar tillbaka till våra forskningsfrågor så har vi beskrivit i teorin vad som ingår i 
projektledarens arbetsuppgifter vid ett SU-projekt samt vilka utmaningar projektledaren stöter 
på i sitt arbete. Vi har även redogjort för vad ett framgångsrikt projekt är, vilket vi anser är en 
synonym till ett lyckat projekt. Vår huvudfråga där vi ska undersöka hur projektledarens arbe-
te med utmaningarna kan leda till att SU-projektet blir framgångsrikt, blir inte besvarad förrän 
vi har gjort den empiriska undersökningen. 
 

4.6 Argumentation för empirisk undersökning 
Den teoretiska undersökningen har genomförts för att framföra vad teorin säger om rappor-
tens fenomen. Den empirisk undersökning behövs för att kunna dra en slutsats om teorin och 
empirin stämmer överens och vad som skiljer dem åt. Detta för att skapa oss en uppfattning 
om hur det går till i verkligheten. Både den teoretiska och empiriska undersökningen är viktig 
för att vi ska kunna få svar på de forskningsfrågor som rapporten behandlar. 
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5. Empirisk undersökning  
I detta kapitel redogörs det för hur vi har gått tillväga vid urvalet av fallstudieföretag samt 
hur intervjuerna genomförts. Här presenteras resultat av intervjuerna med respektive fallstu-
dieföretag, där vi har döpt fallstudieföretagen till L och S. L står för lilla och S för det stora 
företaget. För att göra det lättare för läsaren att följa med i texten så har vi våra intervjufrå-
gor som rubriker. 
 

5.1 Argumentation för urval 
Inför empirin har två fallstudieföretag som intresserar oss valts ut. I dessa fallstudieföretag har 
i sin tur två projektledare per företag valts ut som studieobjekt, vilka sedan har intervjuats.  
Dessa fallstudieföretag är viktiga för rapporten eftersom det är viktigt att ta reda på vilka 
skillnader och likheter mellan fallstudieföretagen samt om storleken på fallstudieföretag har 
någon betydelse vad gäller projektledning vid SU-projekt. Vi anser att vi har gjort ett kreativt 
urval av fallstudieföretag då vi dels valt två företag men även ett litet och ett stort företag. 
 

5.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 
Under arbetet med val av studieobjekt har vi kommit i kontakt med flera intressanta företag. 
Av dessa företag har de två som passar bäst in för denna forskning valts. Båda fallstudieföre-
tagen har valt att vara anonyma. Fallstudieföretagen arbetar med SU-projekt och projektled-
ning vilket är viktigt för vår forskning. Dessa fallstudieföretag har valts för att vi tycker att det 
är intressant att jämföra ett litet och ett stort företag. Det är spännande att ta reda på vilka 
skillnader och likheter det finns och om det spelar någon roll på storleken på företag när de 
genomför SU-projekt. 
 
Inför vår empiriska undersökning har vi först genomfört ett introduktionsmöte med de utvalda 
fallstudieföretagen inför intervjuerna där vi beskrivit vår forskning. Vid respektive fallstudie-
företag har vi i nästa steg intervjuat två projektledare för att skapa en närhet till studieobjektet. 
Denna kontakt är viktig i vår forskning för att skapa en förståelse över hur projektledaren kan 
arbeta med de utmaningar denne stöter på och på så sätt komma fram till det förväntade resul-
tatet. Men även att klargöra vilka arbetsuppgifter en projektledare har och göra en kartlägg-
ning över vad en utmaning är samt vilka utmaningar projektledaren stöter på i sitt arbete. Un-
der dessa besök har vi använt oss av diktafon för att samla in information och på så sätt kunna 
få med alla de intryck som studieobjekten förmedlar. Efter intervjun gjorde vi små minnesan-
teckningar för att vi på så sätt skulle kunna minnas våra intryck. Till sist har vi genomfört en 
transkribering av materialet för att få ner det i pappersformat för att kunna analysera fallstu-
dieföretagen gentemot varandra och även jämföra fallstudieföretag mot teorin. 
 

5.3 Insamlingsresultat 

5.3.1 Fallstudieföretag S 

På fallstudieföretag S har vi intervjuat två projektledare eftersom vi skall ta reda på hur pro-
jektledarens arbete med utmaningar kan leda till att SU-projekt blir framgångsrika. Detta fall-
studieföretag är ett stort företag som har 250-500 anställda. De är ett IT-företag som utvecklar 
IT-lösningar för medelstora till stora företag. 
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Har du gått någon specifik kurs eller annan utbildning inom projektledning som har haft 
betydelse i ditt arbete? 
Inom fallstudieföretag S har båda projektledarna läst kurser som är relevanta för området pro-
jektledning. Fallstudieföretaget har finansierat de strökurser och olika utbildningsdagar som 
projektledarna tagit del av.  
 
Båda projektledarna har en relevant utbildning i systemutveckling. En av projektledarna har 
även arbetat med just systemutveckling under flera år på fallstudieföretag S innan det blev 
dags för vidareutveckling till projektledare.  
 
Vid diskussionen menade de att det finns både för och nackdelar med att inte ha någon tidiga-
re erfarenhet kring systemutvecklingsområdet. En fördel kan exempelvis vara att projektleda-
ren då måste föra vidare arbetsuppgifter, då det annars lätt blir så att projektledaren utför lite 
småändringar här och där själv. Då dessa uppgifter egentligen borde ha delegerats vidare till 
den person som är ansvarig för just den delen. Det kan annars lätt hända att projektledaren bli 
överbelastad. En nackdel kan däremot vara att projektledaren inte själv kan avgöra vad som är 
rimliga krav från kundens sida. Projektledaren kanske godkänner något som är tekniskt omöj-
ligt att genomföra. 
 
Hur många år har du arbetat som projektledare? 
Vad gäller antal år som projektledare är det ingen större skillnad hos våra studieobjekt på det-
ta fallstudieföretag, då de har arbetat sju respektive fem år. Den projektledare som arbetat 
med projektledning i sju år har även under en längre period arbetat som kombinerad projekt-
ledare och systemutvecklare. 
 
Vad anser du är ett lyckat SU-projekt? 
Spontant menade de att ett lyckat SU-projekt är när båda parter är nöjda. Efter en diskussion 
kom de däremot fram till att kundnöjdheten är viktigast. Även om projektet tagit mer tid och 
resurser än förväntat och man fått bjuda till med lite gratisfunktioner, så kan projektet vara 
fördelaktigt ur ett längre tidsperspektiv. Detta eftersom fallstudieföretag är en stor verksamhet 
och det är då viktigt att ha kvar kunden inom företaget för att de även skall komma till just 
dem vid förfrågan om andra IT relaterade tjänster.  
 
Fallstudieföretaget menar alltså att ett lyckat SU-projekt är när projektet är inom det direktiv 
som var bestämt från början, att det varit en trevlig resa och att kunden är nöjd. Ibland beslu-
tar de även att överskrida budget för att det skall bli ett lyckat projekt, det kan ibland innebära 
att de behöver arbeta ”gratis”. Det är inte alltid projektledarna som avgör om ett projekt är 
lyckat eller inte, det kan även ske på högre nivåer inom verksamheten. 
 
Använder ni er av någon specifik SU-modell på företaget? Vilken? 
Fallstudieföretag S har fått hjälp att arbetat fram en egen modell med hjälp av Högskolan i 
Borås. Det är en skräddarsydd modell, som är anpassad för just deras företag. Den innehåller 
de fem faserna ”uppdragsbestämning”, ”specialisering och prissättning”, ”systemering”, ”ge-
nomförande” och ”utvärdering”. I modellen ingår det mallar för alla de dokument som kan 
tänkas behöva framställas i ett SU-projekt. De använder inte alla dokument på alla projekt. 
Det är med andra ord skillnad på vilka dokument som är styrande från projekt till projekt. 
Men de menar att det är viktigt att det finns en mall även för de dokument man inte använder 
så ofta, för att de skall kunna tas fram.  
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Använder ni er av någon specifik projektledningsmodell? Vilken? 
De har ingen specifik projektledningsmodell, de utgår enbart utefter den modell som används 
vid systemutvecklingen och de tycker att den modellen räcker.  
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
I en projektledarens arbetsuppgifter ingår många saker. På fallstudieföretag S ingår bland an-
nat tidsplanering, kundansvar (all kontakt skall gå igenom projektledaren), information internt 
och externt. Vad gäller information så ingår flera saker i detta moment, som till exempel do-
kumentation, föra protokoll, de är med andra ord drivande till att informationen kommer på 
plats.  
 
Förutom ovanstående arbetsuppgifter ingår även förstudie och kravhantering medan mark-
nadsavdelningen (säljare mm.) har ansvar för försäljning och avtal. Man kan säga att projekt-
ledaren har ansvar från initiering till driftsättning. Driftorganisationen har sedan ansvar för 
förvaltning. Efter driftssättning ingår det även uppföljning i projektledarens arbetsuppgifter. 
Sammanfattningsvis kan man säga att projektledaren skall ha det övergripande ansvaret för 
projektet medan deltagarna tar ansvar för sin del. 
 
De har delat upp avdelningen i olika team som ansvara för olika delar. Det är ett så stort före-
tag och stort affärssystem att de måste dela upp avdelningen i olika kompetensområden.  
 
Hur sätter ni ihop projektgrupper på ert företag?  
När ett nytt projekt skall dras igång kontaktar projektledarna resursfördelare och utgår från det 
behov som finns i projektet. De informerar resursfördelarna om vilken kompetens de behöver 
och när de behöver den kompetensen, det kan även röra sig om en specifik person. Projektle-
darna avgör alltså inte själva exakt vilka resurser de får, utan det avgör resursfördelare.  
 
De vill inte bli personberoende i projekten, vilket innebär att det inte enbart skall finnas en 
person i företaget som har en viss kompetens. För att förhindra detta personberoende försöker 
de blanda personer som har arbetat där kort samt lång tid och även personer med stor samt 
mindre kompetens inom området. Detta för att de nya skall lära sig så att även de får möjlig-
heten att en dag bli experter på området.  
 
Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete som projektledare?  
Tidsplanen är ofta en utmaning att upprätthålla. Det händer att kunden börjar med att säga att 
de vill ha någonting framöver, en dag vaknar de upp och säger vad de vill ha och att de vill ha 
det nu. Detta gör att tiden från initiering till drift blir mycket kort, vilket i sig innebär en stän-
dig utmaning. 
 
Under projektets gång kommer kunden ofta med önskemål om fler funktioner än vad som från 
början var givet. Projektledarna försöker då skala bort funktioner och ha en ständig kommu-
nikation med kunden. För om kunden hela tiden väljer till fler funktioner kommer projektet 
till slut att bli ett evighetsprojekt. Vad de då rekommenderar är att börja med det informa-
tionssystem som utvecklas nu och senare välja till extra funktioner. Det är viktigt att ta ett 
projekt åt gången. 
 
En annan utmaning i ett systemutvecklingsprojekt kan vara omognad och brist på engage-
mang hos kunden. För kunden är affärssystemet ett verktyg, som de behöver för att kunna 
sälja varor. Det händer ofta att kunden förväntar sig för mycket av fallstudieföretag S och tror 
att de skall fixa allt. Vad kunden däremot inte räknar med är att kunden själv behöver lägga 
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ner tid på sitt företag. De behöver utbilda personalen, testa systemet osv. Kunden underskattar 
ofta den tid införandet av ett nytt system tar. 
 
Kommunikation kan vara en utmaning. Det är inte alltid lätt att tala ett språk som alla förstår. 
Det finns ett språk internt i fallstudieföretag S med deras termer och språk gentemot det ex-
terna språk som kunden talar. Det externa språket skiljer sig också ofta mellan olika kunder. 
Den externa kommunikationen i ett projekt är begränsad. Det finns ett par enstaka användare 
ute på kundens företag som skall utbildas av fallstudieföretag S och det är enbart dessa an-
vändare fallstudieföretaget är i kontakt med. Internt däremot är det inte enbart projektdelta-
garna som vill vara informerade, det är även personer utanför projektet som till exempel de 
övriga anställda, som vill känna sig insatta och veta vad som är på gång.  
 
Det händer emellanåt att resurser rycks ifrån projektet och att projektet därför inte blir klart i 
tid. Projektledare vill därför att de skall vara garanterade de resurser de blivit utlovade. Det är 
däremot resursfördelare som beslutar vilka resurser de får och det grundas ofta på projektets 
prioritet. 
 
Uppföljning är alltid en utmaning. När projektet är slut vet projektgruppen med projektledaren 
att nästa projekt redan är på gång och det blir lätt att tappa fokus på uppföljningen. Trots detta 
menar de att det är viktigt att dra nytta av de framgångar och misstag man har upplevt under 
projektets gång och detta är något de arbetar med. 
 
Har du varit projektledare för andra projekt förutom SU-projekt? 
Vi tyckte att det var intressant att fråga projektledarna ifall de har varit projektledare för nå-
gon annan slags projekt än just systemutvecklingsprojekt. Men av alla projektledare vi fråga-
de var det enbart en som hade detta och den personen fann vi på fallstudieföretag S. 
 
Denna projektledare menade att det egentligen inte skall vara någon större skillnad mellan 
olika projekt när man är projektledare, det är alltid samma faser som projektet går igenom. 
Vad som däremot behövs är en grundläggande kunskap om det man är projektledare inom, 
annars finns ett stort beroende av specialister. Kunskapen behövs bland annat för att förstå 
vad det är projektet skall genomföra. IT-system är ett verktyg som kunderna är beroende av, 
deras verksamhet står still om deras IT-system inte fungerar. Därför är det en annan slags 
press vid systemutvecklingsprojekt. En annan skillnad är att det läggs olika tid och vikt på 
olika faser beroende av vilken bransch projektet är inom. För IT-system är det kortare mer 
intensiva faser med mycket intern kontakt. 
 
Har ni någon form av kick off och/eller kick out? 
Vad gäller ”kick off” och ”kick out” så anser fallstudieföretaget att det är viktigt med en tyd-
lig start och slutmarkering. Både för att projektdeltagarna och övriga intressenter skall förstå 
när projektet drar igång på riktigt samt när det är avslutat. Kick off som utspelar sig i början 
av ett projekt är oftast lite mindre. Det kan röra sig om en macka i ett konferensrum, bowling 
eller liknande aktiviteter. Däremot är det en större händelse vid slutet av projektet tillsammans 
med kunden.  
 
Hur går ni tillväga från att kunden kommer med förfrågan tills att deras informationssy-
stem blir implementerat? 
Ett SU-projekt i fallstudieföretag S är ofta uppdelat i två projekt. Det första projektet är för-
studien, där förtroendet byggs upp, det andra är det huvudsakliga SU-projektet. Dessa två 
projekt faktureras olika. De föredrar om samma projektledare kan vara med i båda projekten, 
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detta för att det ger en stor inblick i kundens verksamhet att vara delaktig i förstudien. Projekt-
ledaren får då även en större förståelse för vad det är som behöver förbättras. Men detta är 
inte alltid möjligt då det alltså kan förekomma att en annan projektledare är ansvarig för för-
studien. 
 

5.3.2 Fallstudieföretag L 

På fallstudieföretag L har vi intervjuat två projektledare eftersom vi skall ta reda på hur pro-
jektledarens arbete med utmaningar kan leda till att SU-projekt blir framgångsrika. Detta fall-
studieföretag är ett litet företag som har 10-49 anställda. De är ett IT-företag som utvecklar 
affärssystem för små till medelstora företag.  
 
Har du gått någon specifik kurs eller annan utbildning inom projektledning som har haft 
betydelse i ditt arbete? 
Projektledarna på fallstudieföretag L har ingen utbildning inom projektledning utan de menar 
att de istället lär sig av sina samlade erfarenheter inom företaget. 
 
En av projektledarna har en utbildning inom systemutveckling medan den andra har fått lära 
sig under resans gång.  
 
Hur många år har du arbetat som projektledare? 
Den ena projektledaren har under fem års tid arbetat som projektdeltagare innan det blev dags 
att övergå till projektledare. Denna person har därefter arbetat som projektledare under fem 
års tid.  
 
Den andra projektledaren har däremot arbetat som projektledare under två års tid och har inte 
arbetat som projektdeltagare innan denna tjänst.  
 
Vad anser du är ett lyckat SU-projekt? 
Under denna fråga var båda projektdeltagarna överens. Enligt projektledarna är ett lyckat SU-
projekt när båda parter är nöjda, alltså när både kunden och företaget är nöjda, men framför-
allt när kunden är nöjd. 
 
Använder ni er av någon specifik SU-modell på företaget? Vilken? 
Vad gäller systemutvecklingsmodell så följer de inte någon känd modell. De har en egenut-
vecklad modell, där de använder den samlade erfarenheten fallstudieföretaget L har med sig. 
Alla i fallstudieföretaget får lära sig vilka steg som ingår i deras systemutvecklingsmodell, 
vilket innebär att de skall veta vad som sker från det att kunden kommer till företaget och 
önskar sig något tills det att informationssystemet blir implementerat och förs i drift. Fallstu-
dieföretagets systemutvecklingsmodell utvecklas kontinuerligt, faser läggs till eller tas bort 
och nya hjälpmedel kommer till. De har däremot ingen dokumenterad modell som vi har fått 
ta del av. 
 
Använder ni er av någon specifik projektledningsmodell? Vilken? 
Den ovanstående texten rörande fallstudieföretag L:s SU-modell gäller även fallstudieföreta-
gets projektledningsmodell. Vilket betyder att de inte har någon dokumenterad projektled-
ningsmodell, vad de däremot har är en policy och ett visst arbetssätt på fallstudieföretaget. 
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Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
I projektledarnas arbetsuppgifter ingår det att upprätthålla kommunikation både med kunder 
och projektdeltagare. Det är då viktigt att de kan kommunicera på ett språk som mottagaren 
förstår. Utöver kommunikation utformar även projektledarna ett tidsschema där en 
uppskattning görs över hur lång tid det tar att utveckla ett informationssystem för kundens 
verksamhet. Tidsschemat som de har framställt matchar de sedan gentemot deras kalender, 
men deras uppgift är framförallt att hålla löpande övervakning på projektet. 
 
Kravspecifikationen kan de ofta tillhandahålla från kunden, men problemet är att kunden kan 
ha uppfattat en sak på ett sätt medan fallstudieföretag L uppfattat det på ett annat sätt. 
Projektledarna tycker att det därför är viktigt att bibehålla en löpande kommunikation med 
kunden, där man måste förtydliga kraven och kontinuerligt arbeta sig fram till kunden önskar. 
Projektledarnas uppfattning är att kunderna vill ha ett informationssystem som löser alla 
verksamhetens problem och att de förväntar sig vissa saker som inte går att förutse. 
 
Projektledarna menar att implementeringsfasen kommer utöver kundernas ordinarie arbets-
uppgifter vilket innebär att kunden inte alltid har den tid och det engagemang som krävs. De-
ras kunder har ofta stora förväntningar och därför anlitar de kompetenshjälp, alltså fallstudie-
företag L. De säger vidare att ju mer ansvar fallstudieföretaget tar desto nöjdare blir kunderna. 
Under arbetet styr de kunderna då de inte alltid vet vad de vill ha. Det uppkommer oftast nå-
gon missuppfattning mellan fallstudieföretag L och kunderna oavsett hur mycket kommunika-
tion som sker.  
 
Under projektets gång uppkommer det ofta extra funktioner som kunden vill ha, de måste då 
informera kunden om att projektet blir dyrare och att det kommer att ta längre tid. Det är vik-
tigt att försöka förklara detta för kunden och att vara väldigt tydlig. Så länge fallstudieföretag 
L inte säger något kommer deras kunder att tro att allt ingår. Systemutvecklarna i projekt-
gruppen håller i kommunikationen med kunden vilket innebär att de skall vara kompisar. Om 
det skulle uppstå konflikter eller ekonomiska tvister så tar projektledarna över och är den som 
tar hand om konflikten, för de anser att det är bättre att projektledarna tar hand om konflikter 
då det inte är systemutvecklarnas roll.  
 
Hela deras systemutvecklingsprocess börjar med försäljning och när avtalet är påskrivet så 
överlämnas det till någon av projektledarna. Det är sedan projektledarens uppgift att lösa det 
utlovade uppdraget på bästa sätt. Det sker en informationsöverföring från försäljaren till pro-
jektledaren som sedan överlämnar det till en kundansvarig systemutvecklare. Sedan kan det 
vid större projekt förekomma att en delprojektledare går in och gör en förstudie hos kunden. 
 
Hur sätter ni ihop projektgrupper på ert företag? 
När projektledarna sätter ihop sin projektgrupp så utgår de från vilken kompetens de är i 
behov av. De har ofta en person de vet skulle passa för projektet och gör ett försök att få med 
denna person. 
 
Eftersom den ena kunden inte är den andra lik så vill de ibland ha en viss person som skall 
ingå i projektgruppen som de vet har den kompetens som de söker. Vilket medför att olika 
projektdeltagare kan vara olika viktiga vid olika projekt. Projektledarna försöker att tillgodose 
kunden på bästa sätt eftersom det är viktigt för fallstudieföretag L att kunden är nöjd. 
 
När de sitter och utför arbetet så sitter alla projektdeltagare ihop och de har avstämning emel-
lanåt för att kontrollera hur det går och hur de ligger till tidsmässigt. Projektledarna försöker 
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tänka på att motivera sina projektdeltagare och dels att motivera hela företaget. Positiv feed-
back upplever projektledarna som något svårt, då det är lättare att föra fram negativ feedback, 
den positiva feedbacken är däremot något som de arbetar med att förbättra inom företaget.  
 
Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete som projektledare? 
En utmaning som projektledarna ofta ställs inför är att kunder kommer på fler funktioner de 
vill ha under projektets gång. Det sker inte enbart under projektets gång, utan även i början av 
projektet förekommer det att kunderna vill ha mer än vad fallstudieföretaget kan leverera till 
den budget som kunden har.  
 
Projektledarna vid fallstudieföretag L menar att den största utmaningen de ställs inför är att 
förhindra pedagogiska problem. Det händer att kunden ser på en sak på ett sätt, medan 
fallstudieföretaget ser på det på ett annat sätt. Projektledarna försöker därför förklara för 
kunden så att denne förstår, här är kommunikation viktigt. För att undvika att 
kommunikationsproblem uppstår med kunden så är det bra om en annan person exempelvis 
läser e-post innan det skickas iväg. 
 
Ytterligare utmaningar kan vara att ta hand om konflikter i projektgruppen. Det kan dessutom 
förekomma att leverantörerna strular till det vilket de måste hantera på ett bra sätt.   
 
Projektledarna anser att kunderna skall ta ett projekt åt gången för att det skall blir lättare för 
dem. Införandet av ett nytt affärssystem är en stor och tidskrävande process. För att göra det 
lättare för kunden skall projektledaren och försäljaren även se till att inte erbjuda kunden allt 
för många valmöjligheter. De skall helst presentera två val till kunden trots att det egentligen 
finns tio valmöjligheter.  
 
Har du varit projektledare för andra projekt förutom SU-projekt? 
Projektledarna på fallstudieföretag L har inte arbetat i andra projekt än SU-projekt, men de 
anser att grundtanken för alla projekt är lika. Från början sker en överensstämmelse med 
kunden och sedan uppkommer det nya saker under projektets gång som projektledaren måste 
kunna hantera på ett bra sätt. 
 
Har ni någon form av kick off och/eller kick out? 
Fallstudieföretaget L använder sig inte av någon form av kick off eller kick out, men de 
överväger att införa det. 
 
Hur går ni tillväga från att kunden kommer med förfrågan tills att deras 
informationssystem blir implementerat? 
Fallstudieföretag L anser att det beror på hur stort SU-projektet är, så krävs det ibland en 
förstudie. Dessutom använder de samma mallar vid genomförandet av SU-projektet som de 
har vid dokumentationen. Vi fick inga konkreta svar här utan det var endast detta de tog upp. 
Under SU-projektets gång så försöker fallstudieföretag L att överträffa kundens förväntningar 
och informera kunden kontinuerligt.  
 

5.4 Sammanfattning av empirisk undersökning 
Inför den empiriska undersökning hade två fallstudieföretag som intresserar oss valts ut. I 
dessa fallstudieföretag har i sin tur två projektledare per fallstudieföretag valts ut som studie-
objekt, vilka sedan har intervjuats.   
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När urval av studieobjekt utfördes kom vi i kontakt med flera tänkvärda företag. Av dessa 
fallstudieföretag har vi valt de två som passar bäst in för vår forskning. Fallstudieföretagen 
har valt att vara anonyma, därav kallar vi dem för fallstudieföretag L och S i vår rapport. Fall-
studieföretagen arbetar med SU-projekt och projektledning vilket är betydelsefullt för vår 
forskning. Vi har valt just dessa fallstudieföretag för att vi tycker att det är intressant att un-
dersöka om det är någon skillnad på storleken på fallstudieföretag när de utför SU-projekt 
samt vilka likheter de har.  
 
Inför den empiriska undersökningen bokade vi in ett inledande möte med projektledarna vid 
de utvalda fallstudieföretagen för att beskriva vår forskning. I denna forskning är det viktigt 
att skapa en närhet till studieobjekten, vilka består av projektledarna. Detta är av vikt för att vi 
skall kunna skapa oss en förståelse över hur projektledarens arbete med utmaningarna kan 
leda till att SU-projektet blir framgångsrikt och vad som ingår i projektledarens arbete samt 
vilka utmaningar denne stöter på. Detta skall leda till det förväntade resultatet som presente-
rades i avsnitt 1.4. Under genomförandet av intervjuerna så använde vi diktafon som hjälpme-
del, för att få med alla intryck som studieobjekten förmedlade. 
 
Vid genomförandet av den empiriska undersökning har vi analyserat vad som ingår i projekt-
ledarens arbetsuppgifter vid ett SU-projekt och vilka utmaningar denne stöter på i sitt arbete 
samt hur projektledarna definierar ett framgångsrikt projekt. Vi anser att ett framgångsrikt 
projekt är en synonym till ett lyckat projekt. Eftersom vi har fått våra delfrågor besvarade, 
innebär detta att vi har kunnat besvara vår huvudfråga. 
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6. Analys av empirisk undersökning 
I detta kapitel beskriver vi vår analys där vi har genomfört en jämförelse mellan fallstudiefö-
retagen och därefter jämförs empirin gentemot teorin. Vi har med alla våra intervjufrågor för 
att det skall vara lätt för läsaren att se hur och vad det är som skiljer sig. När vi gör en jäm-
förelse mellan empirin och teorin så har vi med våra forskningsfrågor i texten för att se om vi 
har nått till det förväntade resultatet som vår forskning skall resultera i. Vi presenterar även 
vårt resultat när vi gör en jämförelse mellan empiri och teori. 
 

6.1 Jämförelse mellan fallstudieföretagen 
Har du gått någon specifik kurs eller annan utbildning inom projektledning som har haft 
betydelse i ditt arbete? 
I det stora fallstudieföretaget hade båda projektledarna läst relevanta kurser inom projektled-
ning medan detta inte har värderats lika högt i det mindre fallstudieföretaget. Där det däremot 
är av stor betydelse för projektledaren att lära sig av tidigare erfarenheter, både vad som gäller 
sina egna och andras erfarenheter.  
 
Vad gäller projektledarnas utbildning inom området systemutveckling fanns en skillnad. På 
fallstudieföretag S hade båda projektledarna relevant utbildning inom systemutveckling me-
dan projektledarna i fallstudieföretag L hade enbart en av projektledarna utbildning inom om-
rådet. Båda fallstudieföretagen tyckte att ett projekt är ett projekt och att det i teorin var möj-
ligt för en projektledare att leda ett projekt utan att ha någon utbildning inom området. Vad 
som däremot kan vara svårt för projektledaren är att i praktiken uppskatta rimligheten i vissa 
moment som kan uppstå, då de inte har den kunskap som krävs. Men denna kunskap kring 
området är något varje individuell projektledare får lära sig på egen hand alternativt hyra in 
professionell hjälp.  
 
Det är betydelsefullt att ha en utbildning i grunden för att kunna hantera olika problem som 
uppstår i ett SU-projekt och dels att ha allting dokumenterat för att kunna blicka tillbaka, med 
andra ord blir det mer strukturerat. Medan det kan skapa problem om man inte har någon ut-
bildning alls, där arbetet kan bli ostrukturerat och man gör som man vill eller att tidsplanen 
spricker, för att man saknar kunskap att leda ett SU-projekt. 
 
Hur många år har du arbetat som projektledare? 
På fallstudieföretag S har studieobjekten arbetat fem respektive sju år med projektledarna. Vid 
fallstudieföretag L har projektledarna arbetat med denna titel i två respektive fem år. Det skil-
jer ett par år, men samtidigt har det stora fallstudieföretaget funnits en längre tid än det lilla 
fallstudieföretaget. Det är en självklarhet att ju längre man har arbetat med projektledning ju 
mer erfarenhet får man och blir bättre på det man gör. Dessutom lär man sig av sina misstag 
och tar med sig det när man utför nästa SU-projekt. 
 
Vad anser du är ett lyckat SU-projekt? 
Definitionen av ett lyckat SU-projekt skiljde sig marginellt mellan de båda fallstudieföreta-
gen. Det mindre fallstudieföretaget ansåg att ett lyckat projekt uppstår när båda parter är nöj-
da. Detta var även det större fallstudieföretagets spontana definition. Efter en diskussion kom 
det större fallstudieföretaget däremot fram till att kundnöjdheten är viktigast. Eftersom det kan 
vara lönsamt i ett längre perspektiv att kunderna är nöjda med projektet, då det kan löna andra 
IT-relaterade avdelningar inom företaget. 
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Använder ni er av någon specifik SU-modell på företaget? Vilken?  
Fallstudieföretag S har fått professionell hjälp med att arbetat fram en modell som passar ut-
märkt till deras verksamhet. Den innehåller fem tydliga faser som ”uppdragsbestämning”, 
”specialisering och prissättning”, ”systemering”, ”genomförande” och ”utvärdering”, med 
tillhörande mallar för dokumentation. Det mindre fallstudieföretaget har inte haft behov att ta 
fram en specifik modell, utan arbetar istället efter egna erfarenheter och rutiner. Där alla i 
verksamheten lär sig rutinerna efter att ha varit med i ett antal projekt. Vilket kan skapa pro-
blem för till exempel nyanställda på det lilla fallstudieföretaget. En nyanställd kan sätta in sig 
snabbare i sina arbetsuppgifter om det finns en dokumenterad modell. Dessutom kan det bli 
lättare att visa för kunden hur den tänkta arbetsprocessen ser ut samt vad som ingår. Med en 
dokumenterad modell blir det mer struktur. 
 
Använder ni er av någon specifik projektledningsmodell? Vilken? 
Ingen av fallstudieföretagen använder sig av någon specifik projektledningsmodell utan arbe-
tar enbart efter sin egenutvecklade systemutvecklingsmodell respektive egna rutiner och erfa-
renheter. Det har ingen betydelse om fallstudieföretagen enbart arbetar efter en systemutveck-
lingsmodell, eftersom projektledningsmodellen och systemutvecklingsmodellen är snarlika 
och innehåller dem faser som skall utföras. 
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
På båda fallstudieföretagen pratade de om att kommunikation var en av deras viktigaste ar-
betsuppgifter hos projektledaren. De måste se till att rätt personer får rätt information vid rätt 
tillfälle. Det var kommunikation och tidsplanering som projektledarna tog upp först och där-
med värderade som viktigast. Projektledarna på båda fallstudieföretagen var med och fram-
ställde dokumentationen i projekten, speciellt mycket betoning på kravspecifikationen. 
 
Sedan fanns det en del skillnader mellan fallstudieföretagen. På det större fallstudieföretaget 
sker all kundkontakt genom projektledaren. På det lilla fallstudieföretaget skedde däremot all 
kundkontakt genom en utvald projektdeltagare. Med andra ord var varje systemutvecklare på 
det lilla fallstudieföretaget ansvarig för ett antal kunder. 
 
Kommunikation är en central del i ett SU-projekt, för om det inte fungerar så får man omoti-
verade projektdeltagare och missnöjda kunder. Det är dessutom mycket betydelsefullt att 
kravspecifikationen blir ordentligt genomförd eftersom där dokumenteras kundens krav. Detta 
dokument är av vikt eftersom det är ett kommunicerande dokument och missförstånd skall 
elimineras, så att man utvecklar ett informationssystem som skall motsvara kundens förvänt-
ningar (Dahlkwist, M. 2002). 
 
Hur sätter ni ihop projektgrupper på ert företag?  
När ett nytt projekt drar igång på det större fallstudieföretaget kontaktar projektledaren resurs-
fördelaren och informerar om vilken kompetens som behövs samt när den behövs. Vid ensta-
ka fall frågar projektledarna efter en specifik person, vilket det inte alltid är säkert att den 
finns tillgänglig. Det finns även en uppdelning mellan personer som arbetat i fallstudieföreta-
get en längre period med de som är nya.  
 
På fallstudieföretag L finns det däremot inte någon baktanke vad gäller nya och gamla medar-
betare vid gruppsammansättning, detta för att det inte finns något behov av att ha den tanken i 
bakhuvudet då det ändå inträffar. Vid gruppsammansättningen är det den efterfrågade kompe-
tensen som avgör vilka resurser som behövs. Här sitter även projektledaren med och väljer 
projektgruppen. 
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När projektgruppen sätts samman så är det bra att tänka på att sätta ihop en projektgrupp med 
många olika personligheter vilket gynnar projektet, för möjligheten ökar att det kommer fram 
mer idéer och synpunkter (Dahlkwist, M. 2002). 
 
Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete som projektledare?  
Båda fallstudieföretagen pratade om utmaningen att hantera de nya extrafunktioner som kun-
derna efterfrågar under projektets gång. Det gäller att informera kunden från början om den 
extra kostnad och tid som tillkommer ifall funktionerna skall ingå i SU-projektet, vilket stän-
digt är en utmaning. Fallstudieföretagen måste även se upp så att projektet inte blir ett evig-
hetsprojekt. 
 
En utmaning på fallstudieföretag S som diskuterades var att det kan finnas en viss omognad 
och brist på engagemang från kunden. Detta då de tror att fallstudieföretag S skall fixa allt och 
att de inte inser att de själva måste lägga ner tid på införandet av informationssystemet. På 
fallstudieföretag L pratade de även om en viss okunskap, då de menar att kunden inte förstår 
hur tidskrävande införandet av ett nytt system är. De pratade även om att det är viktigt att inte 
ge kunden för många valmöjligheter. Detta är en utmaning som de ständigt stöter på och mås-
te hantera på bästa sätt. Om kunden får för många valalternativ så kan det hända att kunden 
inte vet vad den skall välja och därmed får beslutsångest. 
 
Båda fallstudieföretagen pratar om att kommunikationen är en av de största utmaningarna. 
Det läggs mycket tid på att förhindra pedagogiska missförstånd. Projektledarna måste se till 
att prata ett språk gentemot kunden och ett annat språk internt. Detta för att alla inte talar 
samma språk och missförstånd kan uppstå om inte rätt benämningar används i de olika pro-
jektgrupperna.  
 
På fallstudieföretag S menar de att det emellanåt händer att resurser rycks ifrån projektet, vil-
ket är en utmaning de måste hantera och att projektet därför inte blir klart i tid. Projektledarna 
vill därför att de skall vara garanterade de resurser de blivit lovade. Det är däremot resursför-
delare som beslutar vilka resurser de får och det grundas ofta på projektets prioritet. På fall-
studieföretag L var inte detta ett lika stort och uppmärksammat problem. 
 
På fallstudieföretag S är uppföljning alltid en utmaning. När projektet är slut vet alla inblan-
dade att nästa projekt redan är på gång och de tappar lätt fokus på uppföljningen. Trots detta 
menar de att det är viktigt att dra nytta av de misstag och framgångar som projektgruppen har 
upplevt under projektets gång och detta är något de arbetar på. Att göra uppföljningar är vik-
tigt då man lär sig av sina misstag och utför kanske nästa SU-projekt bättre. 
 
Ytterligare utmaningar kan vara att ta hand om konflikter i projektgruppen. Det kan dessutom 
förekomma att leverantörerna strular till det vilket de måste hantera på ett bra sätt. Tidsplanen 
är alltid en utmaning att upprätthålla då det ofta tillkommer extrafunktioner, kan vara strul 
med leverantörer, resurser som rycks från projektet. Dessa diskuterades i båda 
fallstudieföretag. För att kunna ta hand om konflikter i projektgruppen så måste 
projektledaren vara förstående och lyhörd och försöka reda ut det på ett tidigt skede, än att det 
ligger och gror. Det är viktigt att projektledaren har en pedagogisk förmåga att leda ett SU-
projekt och har lösningar på hur utmaningarna skall hanteras när dem uppstår. 
 
Har du varit projektledare för andra projekt förutom SU-projekt? 
Av de fyra projektledare vi intervjuat var det enbart en som hade arbetat som projektledare 
inom en annan bransch. Denna projektledare fann vi i fallstudieföretag S. Projektledarna me-
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nade att det är samma faser projektet går igenom oavsett typ av projekt och därav skulle det 
inte vara någon större skillnad mellan att leda de olika projekten. Men den projektledare som 
hade varit med i projekt i olika branscher påpekade att IT-branschen hade kortare ledtider att 
utveckla informationssystemen på och att en verksamhet kan stå still om informationssyste-
met inte fungerar. IT-system är med andra ord mer intensiva att utveckla.  
 
Det kan vara nyttigt att ha arbetet inom andra branscher i projekt för att skapa sig en uppfatt-
ning hur arbetet går till där, vilket är en bra erfarenhet att ha med sig när man skall arbeta med 
att ta fram ett informationssystem. 
 
Har ni någon form av kick off och/eller kick out? 
Fallstudieföretag S anser att det är viktigt med en tydlig start och slutmarkering. Detta för att 
projektdeltagare och övriga intressenter skall förstå när ett projekt drar igång på riktigt och 
när projektet är avslutat. Fallstudieföretag L har däremot inte använt sig av varken kick off 
eller kick out. Efter att vi tagit upp detta menade de däremot att detta kan vara något de kan 
överväga att införskaffa. Det är viktigt att ha en start och slutmarkering på ett SU-projekt för 
att projektdeltagarna skall bli så motiverade som möjligt och för att dem skall känna att de har 
varit delaktiga när dem har utvecklat ett informationssystem till kunden. 
 
Hur går ni tillväga från att kunden kommer med förfrågan tills att deras informationssy-
stem blir implementerat? 
I fallstudieföretag S är ett SU-projekt ofta indelat i två projekt. Det första projektet är förstu-
dien, där förtroendet byggs upp, det andra är det huvudsakliga SU-projektet. Dessa två projekt 
debiteras inte på samma sätt. Fallstudieföretag S anser att det är bättre om en projektledare 
kan vara med i båda projekten, detta för att det ger en stor insyn i kundens verksamhet när 
man befinner sig i förstudien. Projektledaren får då också en större förståelse för vad verk-
samheten har för förändringsbehov. Men det kan alltså inträffa att en annan projektledare är 
ansvarig för förstudien.  
 
Fallstudieföretag L anser att det är beroende på hur stort SU-projektet är, så krävs det ibland 
en förstudie.  För övrigt använder dem samma mallar vid utförandet av SU-projektet som de 
använder vid dokumentationen. Under SU-projektets gång så försöker fallstudieföretag L att 
överträffa kundens förväntningar och ge information till kunden ständigt. 
 
Det är viktigt att förstudien genomförs på ett grundligt sätt eftersom den är en av dem viktiga-
re faserna som man genomgår under systemutvecklingen. Om inte förstudien genomförs på ett 
riktigt sätt så kan det medföra att kvaliteten på informationssystemet inte blir så bra (Ander-
sen, S. E. 1994). 
 

6.2 Analys och resultat 
”Vad är ett framgångsrikt projekt?” 
Enligt Antvik och Sjöholm (2005) så kan ett projekt betraktas som lyckat fastän tidsramen 
och budgeten överskridits det huvudsakliga är att kunden är nöjd. Vi anser att ett lyckat pro-
jekt är ett framgångsrikt projekt.  
 
Fallstudieföretagens syn på ett lyckat SU-projekt skiljde sig marginellt där de ansåg att ett 
lyckat SU-projekt är när båda parter är nöjda men framförallt när kunden är nöjd. Det stora 
fallstudieföretaget ansåg att när de har haft en trevlig resa fram till målet och kunden är nöjd 
så är det ett lyckat SU-projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt för det stora fallstudieföretaget 
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att bjuda på lite gratisfunktioner eller arbeta gratis för att upprätthålla den långsiktiga relatio-
nen med kunden.  
 
I vår teoretiska undersökning har vi även tagit fram en definition på vad ett misslyckat projekt 
är för att skapa oss ett annat synsätt på ett lyckat SU-projekt. Vi anser att ett misslyckat pro-
jekt är motsatsen till lyckat SU-projekt. Om ett SU-projekt är misslyckat kan vara något som 
kunden beslutar om och det är flera aspekter som spelar in såsom tid, budget och grad av upp-
nått mål. Begreppet misslyckade projekt kan ha olika betydelse beroende på vad fallstudiefö-
retaget har för policy och vad kunden har för krav (Jerräng, M. 2007). 
 
”Vad ingår i projektledarens arbetsuppgifter vid ett SU-projekt?”  
Enligt teorin så finns det särskilda modeller och metoder att följa för projektledning och sy-
stemutveckling (Tonnquist, B. 2004, Andersen, S E. 1994). Vår empiriska undersökning visa-
de däremot att fallstudieföretagen inte hade någon specifik modell för projektledning utan de 
använder endast en modell för systemutveckling.  
 
När vi analyserar vad vi har kommit fram till i teorin och empirin ser vi att många av arbets-
uppgifterna är lika. I forskningen har vi inte visat studieobjekten de arbetsuppgifter vi kommit 
fram till under teorin, inte heller har vi uppmanat dem att läsa någon litteratur inom området. 
Trots detta är resultaten snarlika med teorin. Det som skiljer är att studieobjekten möjligtvis 
inte har identifierat alla de arbetsuppgifter som de egentligen har, då varje SU-projekt är unik 
och flera av arbetsuppgifterna därmed skiljer sig från fall till fall.  
 
I teorin ser vi att förstudien med dess bakgrundbeskrivning, avgränsningar, syftebeskrivning, 
målformulering, uppdragsbeskrivning, kravspecifikation med mera ingår i projektledarens 
arbetsuppgifter (ibid.). Detta ser vi även i vår fallstudie. Vad vi dessutom fick reda på var att 
det inte alltid var säkert att det är samma projektledare som är med i förstudien som senare 
driver SU-projektet. Det var däremot vanligast förekommande att det var samma projektleda-
re i båda fallen då den nye projektledaren i annat fall är tvungen att sätta sig in i en förstudie 
som denne inte varit med och skapat. Det ger även en trygghet till kunden som känner att det 
finns någon form av enhetlighet i SU-projektet. 
 
I teorin kan vi se att det i projektledarens arbetsuppgifter ingår att föra dokumentation (Ant-
vik, S. och Sjöholm, H. 2005), detta är även fallet i empirin. Vad vi däremot ser i empirin är 
att det är projektledarens arbetsuppgift att se till att information och kommunikation upprätt-
hålls och fungerar. Detta kan betyda att projektledaren inte personligen genomför all doku-
mentation själv, utan istället ser till att det blir genomfört.  
 
Enligt teorin, likaså empirin, är en vital del som ingår i projektledarens arbetsuppgifter att se 
till att styra alla medverkande mot SU-projektets mål (ibid.). Vad gäller ena fallstudien (fall-
studieföretag S) samt teorin måste även en tydlig början och ett tydligt slut definieras, så att 
projektdeltagarna vet när SU-projektets mål är uppfyllda. Enligt den andra fallstudien (fall-
studieföretag L) var inte definieringen av start och slut lika viktigt, detta kan bero på att kund-
kontakten fortskrider, gentemot en av projektdeltagarna. Innan projektet sätts igång så måste 
en analys över huruvida SU-projektet är genomförbart eller ej utföras samt en bedömning av 
projektets omfattning och tidsuppskattning.  
 
Motivering av projektgruppen kan vi läsa i teorin att det är ett viktigt moment, för att få pro-
jektdeltagarna att presterar bra (ibid.). Detta var däremot inte lika stort och betydelsefullt 
inom empirin. Det visade sig att projektdeltagarna var högutbildade och kunde ta hand om sig 
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själva och stötte inte så ofta på några svårigheter under sitt arbete, de var helt enkelt självgå-
ende. Vad som däremot kan uppkomma, vid mycket enstaka tillfällen, är konflikter. Det är vid 
dessa konflikter som projektledaren behöver ta till sin pedagogiska förmåga, men överlag var 
projektdeltagarna självgående. Vi kan läsa i teorin att det dessutom är viktigt att prata ett 
språk som alla förstår vare sig om han/hon pratar med projektgruppen eller med kunden. 
 
En skillnad mellan teorin och empirin var att det i teorin ingick sammansättning av projekt-
gruppen i projektledarens arbetsuppgifter (Tonnquist, B. 2004). I vår fallstudie är det istället 
resursfördelare som sätter ihop projektgruppen. Vad projektledaren däremot gör är att infor-
mera om vilka resurser som behövs och hur länge de behövs. 
 
I teorin diskuteras vikten av att dokumentera sina slutsatser, så att projektgruppen lär sig av 
sina misstag så att följande SU-projekt på så sätt kan bli lyckade (ibid.). Efter våra intervjuer 
fick vi däremot reda på att detta inte var så enkelt i praktiken som i teorin. Det var svårt att ta 
sig tid, kraft och motivation till att sitta ner och dokumentera alla misstag och slutsatser som 
dykt upp under SU-projektets gång. Vad de däremot försökte göra på fallstudieföretag S var 
att ha ett fikamöte där de diskuterade tillsammans med de andra projektdeltagarna så att de på 
så sätt kunde förmedla sina erfarenheter. 
 
En del vars problematik diskuteras både i teorin och i empirin var hur funktioner som inkom-
mer under SU-projektets gång skulle hanteras. (ibid.). Detta påverkar som sagt tidsplanen 
vilket är mycket kritiskt. Detta är en krävande arbetsuppgift för projektledaren, att kunna för-
klara för kunden att projektet kommer att kosta mer alternativt ta längre tid. Även för projekt-
deltagarna är det ansträngande att ständigt få nya uppgifter.  
 
”Vilka utmaningar stöter projektledaren på i sitt arbete?” 
En projektledare stöter på flera olika utmaningar i sitt arbete. Dessa utmaningar har vi identi-
fierat genom att utgå från de olika faser som finns i ett SU-projekt, men även utefter projekt-
ledarens arbetsuppgifter. På detta sätt hoppas vi kunna komma åt alla de utmaningar som en 
projektledare stöter på. 
 
Kommunikation 
En utmaning som vi ser är att kunden kan bli arg och irriterad ifall denne inte känner sig del-
aktig i projektet. Utmaningen är då att se till att kunden känner sig delaktig och har en förstå-
else för vad det är som händer vad gäller tidsplanering, budget, funktioner mm.  
 
Det är inte alltid att informera som är det viktigaste, utan att se till att mottagaren förstår. En 
utmaning är då att se till att kunden förstår vad det är som sägs genom att vara tydlig i sitt 
budskap. 
 
Ytterligare en utmaning som identifierats är att projektledaren ibland måste kommunicera 
gentemot sig själv. Utmaningen är alltså att se till att dokumentera sådant som inträffat på ett 
tydligt sätt så att projektledaren själv förstår vad denne menade vid skapandet av dokumentet. 
Den dokumenterade kommunikationen riktas mot alla i projektgruppen, ibland även mot pro-
jektledaren själv. När projektledaren skapar ett dokument måste denne se till att det även går 
att förstå vad som skrevs vid ett senare tillfälle. I teorin diskuteras exempelvis att det behövs 
en tydlig formulering av SU-projektets mål, så att alla strävar mot samma mål samt att man 
kan se vilka mål som uppnåtts samt till vilken grad (Tonnquist, B. 2004). Vikten av tydligt 
formulerade mål ser vi även i empirin.  
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En utmaning som vi endast hittade i teorin var att tillgodose projektgruppens förväntningar 
(ibid.). I våra fallstudier var det inte fokus på projektdeltagarna på samma sätt som i teorin då 
det inte fanns något behov av det på dessa fallstudieföretag. Förtydligande av målet och tyd-
lighet i projektgruppen behövs enligt teorin för att ett SU-projekt skall lyckas. (ibid.). Tydlig-
het gäller förvisso även empirin som tyckte att det var avgörande del i ett projekt.   
 
Tuffa beslut, nedläggning 
Som vi kan se i teoriavsnitt 4.2.1 pratar Tonnquist (2004) om att fallstudieföretaget inte skall 
ta på sig ett SU-projekt ifall det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för att klara av det. 
Detta är även något vi kommit fram till i vår empiriska forskning, där projektledarna menar 
att det är bättre att tacka nej till ett projekt alternativt flytta fram det om det visar sig att det 
för tillfället inte går att genomföra på ett bra sätt. En utmaning kan därmed vara att avgöra 
ifall SU-projektet är genomförbart eller ej för ögonblicket, en annan utmaning är att faktiskt 
tacka nej till projektet.  
 
Ärlighet och öppenhet 
I vårt teoriavsnitt 4.2.1 kan vi se att Tonnquist (2004) menar på att ärlighet och öppenhet är 
viktigt vid långsiktiga relationer. Detta kan vara en utmaning då det inte alltid är lätt att vara 
ärlig och öppen. Exempel på svårigheter med detta kan vara att det finns behov av att påpeka 
för kunden att vi på fallstudieföretaget alternativt kunden själv är inkompetent. Eller att det 
inte finns möjlighet att genomföra det kunden ber om eftersom vi inte har den kompetens som 
behövs mm. Ärlighet och öppenhet var även något vi såg i empirin där till exempel fallstudie-
företag S menar på att de långsiktiga relationerna är väsentliga för deras verksamhet. Efter-
som dem har olika avdelningar på fallstudieföretaget som kunden kan kontakta med sina olika 
problem, om kunden är nöjd med fallstudieföretaget. I fallstudien ser vi även att det är viktig 
att vara ärlig och öppen mot kunden vad gäller förseningar mm. 
 
Funktionalitet  
Tonnquist (2004) anser att det kan vara viktigt att förhandla sig till en budget- och tidsreserv i 
ett tidigt skede, om det skulle inträffa oförutsedda händelser. Om vi tittar på empirin kan vi se 
att efterfrågan av ytterligare funktioner hos kunden är något som är mer av en regel än undan-
tagsfall. Projektledaren försöker skala bort de funktioner som inte är väsentliga för SU-
projektet då de menar att projektet i annat fall blir ett evighetsprojekt.  
 
Projektgruppen 
En utmaning är att försöka få projektdeltagarna att ha samma perspektiv på SU-projektets 
mål. Detta för att alla skall arbeta med att försöka uppnå målen i projektet på samma sätt  
(ibid.).  
 
Projektledaren har en tuff roll i sitt arbete att tilldela uppgifter till de olika individerna i pro-
jektgruppen då det skall leda till att deras personliga mål uppfylls. Denna utmaning är viktig 
att arbeta med enligt teorin då den är vital för projektgruppens självkänsla (Dahlkwist, M. 
2002).  I empirin ser vi däremot att detta inte är ett så stort problem. Att sätta ihop en ultimat 
projektgrupp är svårt då det finns många aspekter att ta hänsyn till. Projektdeltagarna skall 
inte vara för lika eftersom de då inte belyser problemen ur olika perspektiv (ibid.). Men sam-
tidigt kan det uppstå problem om projektdeltagarna är för olika, då det kan uppstå samarbets-
svårigheter. Detta ser vi även i empirin. 
 
En annan utmaning är att upprätthålla stämningen i projektgruppen. Men det är av stor vikt att 
projektledaren gör detta då stämningen i projektgruppen är avgörande för projektets slutresul-
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tat. Det kan uppstå konflikter i en projektgrupp och dessa måste projektledaren ta tag i direkt. 
För ju längre man väntar med att reda ut en konflikt desto större blir den (ibid.). Detta ser vi 
även i empirin. Däremot menar våra fallstudieföretag att detta inte är så vanligt. Det kan möj-
ligtvis bero på de anställdas personlighet samt att det är en bransch där personalen har en hög 
utbildning. 
 
I empiriavsnittet 5.3.1 ser vi att det kan finnas brist på engagemang hos kunden. Kunden för-
väntar sig ofta att fallstudieföretaget skall fixa allt. De har inte insikt i den tid det tar att införa 
ett nytt informationssystem såsom att utbilda personal mm. Detta såg vi inte så tydligt i teorin. 
 
Dokumentation  
En utmaning för projektledaren kan vara att förhindra missförstånd rörande vilka funktioner 
som ingår i SU-projektet. Dessa samlas i en kravspecifikation som utformas i projektet. Finns 
ingen tydlig kravspecifikation kan det hända att det blir stora gap och därmed missförstånd 
mellan kund och leverantör (Tonnquist, B. 2004). 
 
En annan utmaning som kan inträffa i fallstudieföretagen är att se till att inga vitala funktioner 
i SU-projektet missas. Om inte denna beskrivning finns kommer sannolikt ett par funktioner i 
projektet att utelämnas och kunden kommer inte att vara nöjd.  
 
Tidsplanering 
Enligt både teorin och empirin finns det flera företeelser som påverkar SU-projektets tidsram 
samt budget. Det kan vara att någon i projektgruppen blir sjuk eller att projektet inte får de 
resurser som passar bäst till det specifika projektet (ibid.). Oförutsedda händelser kan också 
röra sig om att kunden ändrar sig fram och tillbaka. Alla dessa händelser påverkar den tids-
plan som från början utformats. Utmaningen är alltså att hantera dessa oförutsedda händelser 
på bästa sätt så att tidsplanen inte spricker.  
 
Tydlig start och slut 
Projektledaren måste se till att komma igång med SU-projektet så fort som möjligt efter att ha 
erhållit ett godkännande från kund och styrgrupp. Utmaningen ligger i att få igång sig själv 
som projektledare samt att få upp projektgruppens motivation. Tonnquist (2004) menar att 
projektgruppen annars ofta tar det lite lugnt i början, vilket kommer att straffa sig i slutändan.  
 
En annan utmaning som kan uppkomma är hur projektledaren skall arbeta mot att projektdel-
tagarna skjuter upp sina arbetsuppgifter till slutet av SU-projektet. Att skjuta fram momenten 
betyder att projektet drar ut på tiden samtidigt som att dessa moment tar längre tid ju senare 
de utförs. Det kan hända att några av momenten är kritiska för att SU-projektet skall kunna 
fortsätta. Det är därför av stor vikt att detta åtgärdas så fort man får reda på att momenten inte 
kan utföras just nu. Uppskjutningen kan alltså medföra ökade kostnader, extra arbete samt 
försening av projektet.  
 
Tonnquist (2004) beskriver att projekt ofta misslyckas i sitt slut då det ofta händer att ingen 
har planerat införandet av projektresultatet. Han menar också på att detta alltså bör planeras 
lika noggrant som själva genomförandet av projektet. Utmaningen ligger därmed i att införa 
informationssystemet på ett adekvat sätt. 
 
Vid införandet av SU-projektet kan en utmaning vara att hålla motivationen uppe hos projekt-
deltagarna, då den ofta tendrar att sjunka. Förutom att få upp motivationen så är det viktigt att 
hålla tempot uppe för att uppnå intäkt och kostnadsbesparingar. 
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Det är viktigt att projektledaren på ett tydligt sätt visar att SU-projektet är slut för att projekt-
deltagarna skall förstå att de är fria och projektet är slutfört. Men det är även viktigt för re-
sursfördelarna att få reda på att resurserna är lediga och att de är redo att påbörja andra SU-
projekt. Ett tydligt avslut ger även projektdeltagarna en bra känsla då de har genomfört ett 
projekt som har betytt något. Nu har vi uppnått det vi skulle och snart är det dags att ta nya tag 
och genomföra ett lika bra projekt igen (Tonnquist, B. 2004). 
 
”Hur kan projektledarens arbete med utmaningarna leda till att SU-projektet blir fram-
gångsrikt?” 
Kommunikation 
Tonnquist (2004) menar att ju mindre information desto mer utrymme finns det för egna tolk-
ningar. Detta är något projektledaren behöver ha i baktanke när han/hon arbetar med kommu-
nikation. 
 
Ur en projektledares perspektiv är kommunikation något av det viktigaste, det är en utmaning 
som projektledaren ständigt måste arbeta med. En utmaning var som sagt att kunden inte kän-
ner sig delaktig eller tillräckligt informerad över vad det är som händer. Då får projektledaren 
se till att vara tydlig i sin kommunikation och att vara ute i god tid (Dahlkwist, M. 2002). Un-
der empirin fick vi förståelsen att bara projektledaren informerar i tid så är det oftast inga pro-
blem. Detta är särskilt viktigt om informationen handlar om förseningar alternativt överskri-
den budget. Om projektledaren redan i början av SU-projektet säger att det kommer att bli lite 
försenat så gör det inte så mycket eftersom man är i så god tid. Att kommunicera på ett tydligt 
och tidsenligt sätt gör att kunden känner sig nöjd och delaktig.  
 
Nästa utmaning är att kunden inte förstår vad informationen innebär. Det gäller för projektle-
daren att tala ett språk som kunden förstår och att ständigt se till att kunden förstår det som 
sägs. Det är inte alltid en kund kan med att erkänna att den inte förstår och det skall heller inte 
behövas om projektledaren kommunicerar på rätt sätt. Projektledaren får ständigt fråga och 
dubbelkolla att kunden har förstått och att båda parter är överens. Det räcker inte alltid att 
sända iväg informationen, de måste även se till att mottagaren förstår vad som egentligen me-
nas. Projektledaren får tänka på att alla inblandade i SU-projektet inte talar samma språk. 
Språket och dess benämningar skiljer sig mellan styrgrupp, kund och projektdeltagare.  
 
Vad gäller utmaningen att kommunicera tydligt i dokumentation så gäller det helt enkelt att 
vara tydlig i sin dokumentation. Om det inte blir tydligt kommer projektledaren senare inte 
förstå vad det var denne menade, dokumentationen är värdelös och projektledaren står där 
utan något underlag. För att lyckas gäller det att ta sig den tid det tar att dokumentera då det 
underlättar i längden.  
 
Enligt teoriavsnittet 4.2.3 är en utmaning att se till att vara tydlig mot projektgruppen och se 
till att uppnå deras förväntningar, något som inte var lika tydligt i empirin. Denna utmaning 
behöver projektledaren arbeta med för att projektgruppen skall kunna känna sig medverkande, 
betydelsefulla och arbeta på ett bra och effektivt sätt. Om projektgruppen känner sig motive-
rade är det större chans att ett SU-projekt blir framgångsrikt, då denna projektgrupp ligger till 
grund för resultatet. 
 
Tuffa beslut, nedläggning 
Utmaningen att avgöra huruvida ett SU-projekt bör läggas ner eller ej är en tuff utmaning. Det 
är inte lätt för en projektledare som arbetat hårt med att få igång just sitt projekt att erkänna att 
det inte kommer att gå hem.  Men ju tidigare SU-projektet läggs ner desto mindre förlorar 
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fallstudieföretaget rent ekonomiskt. Problemet är ofta att ta det steget att avgöra ifall projektet 
verkligen behövs läggas ner, men den analysen måste projektledaren göra. 
 
Tonnquist (2004) menar att lägga ner projekt inte alltid är ett misslyckande, utan anser att det 
till och med är något som skulle göras oftare. Det är viktigt att lägga ner ett projekt i ett så 
tidigt skede som möjligt, så att budgeten inte överskrids. Det är däremot inte alltid lätt att ta 
det beslutet. 
 
Ärlighet och öppenhet  
Under denna rubrik kan man utläsa att en utmaning är att vara ärlig och öppen (Tonnquist, B. 
2004). Detta kan vara mycket svårt att uppfylla då det som sagt inte är lätt att förklara för 
kunden att denne är inkompetent, att vi inte har den kompetens som behövs eller att SU-
projektet kommer bli försenat osv. Att vara öppen och ärlig är även en personlighetsfråga, 
vilket inte är lätt för alla människor att vara (Dahlkwist, M. 2002). Det är däremot mycket 
viktigt att vara ärlig och informera kunden om förseningar då denne annars kommer att bli 
oerhört besviken ifall det sker vid ett för sent tillfälle. Kunden lägger också ner en massa tid 
och engagemang för att informationssystemet skall komma i bruk hos deras företag och om 
dem då får reda på försening för sent kommer kunden inte att vara nöjd. Det är då mycket 
bättre att informera kunden i tid så att denne kan planera om som finns beskrivet i kapitel 6.1. 
Vad gäller kundens kunskaper gäller det att på ett bra sätt beskriva för kunden att denne inte 
har samma erfarenhet av införande av SU-projekt som projektledarens företag och att det är 
därför kunden har anställt dem. Det är viktigt att inte vara otrevlig mot kunden utan att formu-
lera sig på ett sätt som kunden förstår och kan acceptera.  
 
Funktionalitet  
Tonnquist (2004) anser att det är vitalt att förhandla sig till en budget och tidsreserv i ett tidigt 
stadium, för att underlätta för SU-projektet om det skulle inträffa oväntade situationer. Utma-
ningen att hantera tillkommande funktioner under SU-projektets gång är ett måste att klara av, 
då vi i empiriavsnitt 6.1 kan se att det är mer av en regel än ett undantag. För att hantera den-
na utmaning gäller det att vara tydlig mot kunden och beskriva vad denna funktion innebär. 
Projektledaren får förklara att funktionen ligger utanför projektets kravspecifikation och att 
den kommer att innebära att projektet drar ut på tiden och att budgeten därmed kommer att 
överskridas, om det nu är fallet. Det kan även hända att projektledaren måste gallra bort en del 
av de funktioner som kunden efterfrågar då dessa inte är så väsentliga, utan mer fräcka. Om 
bortplockningen inte sker kan det sluta med att det i värsta fall blir ett evighetsprojekt.  
 
Projektgruppen 
När projektledaren arbetar med utmaningen att ge projektdeltagarna samma perspektiv på SU-
projektets mål gäller det att använda sin pedagogiska kunskap. Projektledaren får förklara och 
förtydliga projektets perspektiv så att alla förstår vad det är som gäller och varför det är så.  
 
Vad gäller utmaningen att tilldela projektgruppen arbetsuppgifter så ligger det i projektleda-
rens arbetsuppgifter att se till att deras personliga mål uppfylls (Dahlkwist, M. 2002). Detta är 
inte alltid det lättaste och det är svårt att behaga alla. Projektledaren måste göra det som är 
bäst för SU-projektet och företaget. När projektledaren arbetar med tilldelningen är det även 
viktigt att se till att det inte är flera personer som har ansvar för samma sak då det ofta finns 
risk för att moment genomförs två gånger alternativt ingen gång. 
 
När det kommer till utmaningen att upprätthålla stämningen i projektgruppen kan man exem-
pelvis hitta på saker ihop. Ett sätt kan vara att ha en projektkick off och kick out. Men även 
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små aktiviteter när milstolpar har uppnåtts mm är viktigt. Men när en konflikt väl har uppstått 
gäller det att ta tag i denna direkt (Tonnquist, B. 2004). 
 
En utmaning kan vara att se till att inte bara symtomen åtgärdas utan att istället lösa det verk-
liga problemet. För att kunna arbeta på ett bra sätt menar Tonnquist (2004) att det är viktigt att 
ställa sig frågan ”varför”, för att på så sätt inte enbart åtgärda symtomen utan istället hela pro-
blemet. Ett sådant problem kan till exempel vara att två projektdeltagare tjafsar med varandra, 
då kan det hända att det ligger något bakom problemet förutom att den ena hade tagit den sista 
bakelsen. 
 
Dokumentation 
En utmaning är att förhindra de missförstånd som kan uppkomma mellan kunden och leveran-
tören. För att lösa detta på bästa sätt behöver en tydlig kravspecifikation utformas. Det är vik-
tigt att se till att alla parter förstår vad som ingår och vad som inte ingår i SU-projektet. Alla 
måste vara överens om vad det är som gäller. Om inte en tydlig kravspecifikation finns kom-
mer det att uppstå problem vid mätning av resultat, angripning av problemet osv. (Andersen, 
S. E.1994). 
 
En annan utmaning är se till att inga vitala funktioner i SU-projektet missas. Förutom att ska-
pa en kravspecifikation gäller det att redan i början utforma en bra grund för projektet med 
bland annat en strukturerad beskrivning av projektets omfattning (ibid.). 
 
Tidsplanering 
Om det skulle ske några oförutsedda händelser under projektets gång menar Tonnquist (2004) 
att det är viktigt att snabbt ta tag i problemet då det annars kan påverka projektets tid och/eller 
budget. Han menar att det därför är viktigt att försöka förhandla sig till en budget- och tidsre-
serv i ett tidigt skede. Tonnquist (2004) menar även att det är svårt att förutsäga vissa faktorer 
vid tidsplanen, sen är det även så att allt inte går att förutsäga. I början av SU-projektet skall 
risker och eventuella händelser som kan dyka upp under projektets gång identifieras. Men när 
oförutsedda händelser inträffar skall dessa lösas på bästa sätt och detta skiljer sig från händel-
ser till händelser men även från projekt till projekt.  
 
Tonnquist (2004) menar även att det vid tidsplanering finns en risk att betydelsefulla delar 
missas. Tonnquist (2004) presenterar därför metoden ”back-casting” där man utgår från målet, 
alltså vad som skall vara färdigt samt när det skall vara färdigt och sedan räknar bakåt, vad 
behöver vi ha färdigt för att kunna uppnå det målet och hur lång tid tar det att genomföra osv. 
Detta kan alltså hjälpa projektledaren i dennes arbete. 
 
För att undvika obehagliga ekonomiska överraskningar menar Tonnquist (2004) att en likvidi-
tetsplanering bör utformas för att kontinuerligt kunna kontrollera hur mycket ekonomiska 
medel som finns kvar. Ifall projektledaren skulle upptäcka att kvarstående pengar inte kom-
mer att räcka till måste denne ha en dialog med kunden för att be om mer resurser eller välja 
att omprioritera och skära ner i SU-projektet. 
 
Tydlig start och slut 
Den första utmaningen under denna rubrik är att projektledaren måste se till att få igång SU-
projektet så fort som möjligt. Detta kan genomföras genom exempelvis en kick off. Denna 
aktivitet behöver inte vara stor utan kan bestå av exempelvis en fika eller en bowlingkväll. 
Förutom kick off vid projektets start måste projektledaren även gå före och visa vägen samt 
uppmuntra och peppa projektdeltagarna.  
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Vid utmaningen att se till att projektmomenten inte skjuts fram gäller det för projektledaren 
att ligga på projektdeltagarna. Projektledaren måste få reda på vad som skjuts upp, varför det 
skjuts upp samt vad det får för konsekvenser. Här kommer även kommunikation in då projekt-
ledaren måste informera projektdeltagarna om att de måste informera om eventuella förse-
ningar eller vad det är som skjuts upp och varför, men även för att projektledaren kan behöva 
informera kunden om eventuella förseningar. 
 
För att förhindra problem vid införandet av informationssystemet är det av stor vikt att plane-
ra införandet i god tid så att det finns en bra grund att stå på när utmaningen väl dyker upp, 
vilket innebär att införa ett informationssystem i en verksamhet är inte oproblematisk.  
 
Vad gäller utmaningen med att upprätthålla projektledarnas motivation får projektledaren helt 
enkelt peppa och locka projektdeltagarna så att de känner att SU-projektet inte är i mål ännu, 
vilket annars kan medföra att projektdeltagarna slappnar av innan SU-projektet är slutfört. 
Denna uppgift har mycket med projektledarens pedagogiska förmåga att göra (Dahlkwist, M. 
2002).  
 
Utmaningen att visa att SU-projektet är avslutat kan genomföras genom att projektledaren 
håller i någon form av kick out. Denna aktivitet kan liknas med kick off som sker i början av 
projektet och kan exempelvis bestå av en trevlig middag eller en utekväll med lite biljard. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser rapporten utmynnat i. En utvärdering av metoderna 
finns med för att redovisa huruvida metoderna varit bra eller ej. Det finns en utvärdering av 
undersökningen som helhet. En generalisering görs där en beskrivning över hur generell upp-
satsen är. Våra idéer för fortsatt forskning inom detta område presenteras, vilket vi hoppas 
att någon student skall bli intresserad av att fortsätta forska i. Till sist finns en spekulation 
inför framtiden.  
 

7.1 Slutsatser 
Genom en hermeneutisk angreppsätt med en kvalitativ metod har vi i denna uppsats kunnat 
besvara forskningsfrågan. Denna forskningsfråga har vi även besvarat med hjälp av tre delfrå-
gor. Först har en teoretisk grund skapats för att skapa en ökad förståelse kring området. Däref-
ter har en empirisk undersökning i form av en kvalitativ undersökning med intervjuer av 
sammanlagt fyra projektledare på två fallstudieföretag. Nedan presenteras slutsatsen av denna 
forskning med utgångspunkt i frågeställningen.  
 
”Vad är ett framgångsrikt projekt?” 
Slutsatsen av denna rapport är att ett framgångsrikt projekt är när båda parter är nöjda. Dessa 
parter är företaget som utför SU-projektet samt kunden. Det ligger störst fokus på att kund-
nöjdheten är uppfylld då det kan vara långsiktigt lönsamt för verksamheten. 
 
”Vad ingår i projektledarens arbetsuppgifter vid ett SU-projekt?” 
I den teoretiska undersökningen presenteras en projektledningsmodell som projektledare kan 
följa i ett projekt. Fallstudieföretagen har däremot valt att enbart använda sig av en systemut-
vecklingsmodell under arbetet med att driva ett SU-projekt, då de anser att projektlednings-
modellen är överflödig. Vi anser att projektledningsmodellen och systemutvecklingsmodellen 
är snarlika i dess uppbyggnad. Vi håller med fallstudieföretagen om att systemutvecklings-
modellen är tillräcklig vid utveckling av informationssystem eftersom den innehåller alla de 
faser det finns behov av. 
 
Vi anser även att det är viktigt att dokumentera den modell som används på företaget så att 
nyanställda skall kunna sätta sig in i företagets arbetssätt på ett snabbare och bättre sätt. Fall-
studieföretag S var duktiga på dokumentationen av modellen. Fallstudieföretag L hade istället 
valt att inte ha någon väl dokumenterad modell, då de anställda lärde sig under resans gång 
och fick reda på vad som skulle göras. Men vi tycker att det underlättar för nyanställda att 
komma snabbare in i arbetet och att ha modellen som underlag under diskussioner med kun-
der. 
 
Efter att ha identifierat vad ett framgångsrikt projekt är hade vi en bra grund inför insamlandet 
av projektledarens arbetsuppgifter. På fallstudieföretagen är arbetsuppgifterna snarlika de 
arbetsuppgifter som presenteras i teorin. Genomförandet av förstudien ingår i projektledarens 
arbetsuppgifter. 
 
Det finns även skillnader mellan fallstudieföretagen vad gäller exempelvis sammansättningen 
av projektgruppen. På det stora fallstudieföretaget beskriver projektledaren vilken kompetens 
han/hon är i behov av samt hur länge resurserna behövs. Själva projektgruppen sätter resurs-
fördelarna ihop. På det lilla företaget sitter projektledaren med och sätter ihop projektgruppen. 
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I den teoretiska undersökningen har vi beskrivit en FIRO-modell som illustrerar hur en grupp 
utvecklas. Denna modell anser vi är viktigt att projektledaren har i åtanke, för att det skall bli 
lättare att ha en förståelse för hur en projektgrupp fungerar när företaget sätter samman pro-
jektgruppen. Under de olika faser som vi har tagit upp tidigare i rapporten är det av vikt att 
projektledaren skapar ordning och reda i projektgruppen, men även att denne visar att han/hon 
är en stark ledare. Det krävs att projektledaren visar att han/hon är en teamledare och lär pro-
jektgruppen att hantera konflikter själva på ett bra sätt. Det är även viktigt att projektledaren 
är en stöttande hand för projektgruppen och att denne är tillgänglig när projektgruppen behö-
ver han/hon, men dels att projektledaren uppmuntrar och motiverar sin projektgrupp. 
 
I projektledarens arbetsuppgifter ingår ansvar för dokumentation, kommunikation och för-
medling av information upprätthålls och att det fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är 
viktigt att dokumentera sina erfarenheter från SU-projekt för att på så sätt lära av sina misstag 
samt framgångar. Vad gäller kommunikation är det viktigt för projektledaren att anpassa sitt 
språk till mottagaren av informationen, för att eliminera missförstånd. Vid information är det 
även viktigt att se till att mottagaren förstår informationen som förmedlats. 
 
På fallstudieföretag S och i teorin ingår det även i projektledares arbetsuppgifter att förmedla 
när ett projekt drar igång samt när det är i mål. Detta låg inte i fokus på det lilla företaget där 
de varken hade kick off eller kick out. En problematisk arbetsuppgift för projektledare är att 
se till att tidsplanen följs.  
 
”Vilka utmaningar stöter projektledaren på i sitt arbete?” 
Efter att ha identifierat projektledarens arbetsuppgifter kunde vi identifiera de utmaningar en 
projektledare stöter på i sitt arbete. En utmaning som fallstudieföretagen stöter på är att få 
kunden att känna sig delaktig i SU-projektet då denne annars blir arg och irriterad. 
  
En annan utmaning är att formulera projektets mål så att alla inblandade förstår vad det är 
som skall utföras samt vilka mål som är uppnådda och till vilken grad. Ytterligare en utma-
ning som identifierats är att projektledaren måste dokumentera på ett sätt så att denne vid ett 
senare tillfälle förstår vad hon/han menade vid det aktuella tillfället. Det är även viktigt att se 
till att kravspecifikationen blir fullständig så att inga funktioner missas då det leder till en 
missnöjd kund. Tidsplanering är även den en utmaning i ett SU-projekt, då oförutsedda hän-
delser kan uppkomma.   
 
En av de viktigare utmaningarna som projektledarna har är att avgöra om ett SU-projekt är 
genomförbart, vilket är en svår uppgift. Vi anser att det krävs mod att tacka nej eller att lägga 
ner ett projekt i ett tidigt skede. Det är viktigt att projektledaren är ärlig och öppen i ett SU-
projekt, men det är även en tuff utmaning för fallstudieföretagen. Svårigheter som kan upp-
komma är exempelvis att projektledaren är tvungen att informera att någon part inte har den 
kompetens som krävs. 
 
Det kan även vara en utmaning att upprätthålla stämningen i projektgruppen, vilket kan vara 
komplicerat då konflikter kan uppkomma. En annan utmaning projektledaren stöter på är att 
få igång projektet så fort som möjligt. Men även uppföljningen i slutet av projektet är en ut-
maning då det ofta står ett annat projekt på tur som leder till brist på motivation hos alla in-
blandade. Det är däremot viktigt att genomföra uppföljningen för att på så sätt kunna lära av 
sina misslyckanden samt framgångar. 
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”Hur kan projektledarens arbete med utmaningarna leda till att SU-projektet blir fram-
gångsrikt?” 
Efter att ha identifierat utmaningarna kunde vi ta reda på hur en projektledare kan arbeta med 
de utmaningar som urskiljts. När det kommer till utmaningen att få kunden att känna sig del-
aktig har vi kommit fram till att kommunikation är en viktig del för att kunna lyckas. Bara 
man informerar i god tid så uppstår det oftast inga problem.  
 
En av de centrala utmaningarna hos projektledaren är att upprätthålla kommunikationen. I den 
teoretiska undersökningen har vi presenterat en kommunikationsmodell som beskriver hur 
budskapet kommer fram till mottagaren men även hur budskapet tas om hand. På vägen till 
mottagaren kan buskapet stöta på brus som till exempel livliga diskussioner i systemutveck-
lingsprojekt, där diskussionen kan leda till att alla i projektgruppen inte har förstått vad beslu-
tet blev. För att projektledaren skall lyckas med kommunikationen är det dessutom viktigt att 
denne använder verksamhetens språk och dess benämningar så att projektgruppen förstår så 
att missförstånd kan elimineras. Projektledaren måste med andra ord prata det språk som mot-
tagaren kan. I värsta fall kan det hända att mottagaren inte förstår vad sändaren har sagt. För 
att sändaren av informationen skall förstå att mottagaren fått informationen ger mottagaren 
feedback på det sända budskapet. Denna feedback kan ske genom att mottagaren ställer frågor 
eller att nicka och hålla med. 
 
Vad gäller utmaningen att se till att projektdeltagarna strävar mot samma mål så gäller det att 
informera och motivera projektgruppen. Man bör dessutom tänka på att ge feedback när pro-
jektdeltagarna har gjort något bra för att kommande prestationer skall bli bättre men även ne-
gativ feedback är viktig för att kunna förbättra sitt arbete. Projektledarna måste även vara tyd-
liga i sin dokumentation för att eliminera missförstånd. För att förhindra missförstånd måste 
en tydlig kravspecifikation utformas, där det står kundens krav samt SU-projektets funktiona-
litet. Utmaning ligger i att upprätthålla tidsplanen, det är då viktigt att projektledaren ser till 
att alla väsentliga risker som kan uppkomma identifieras i en riskanalys. Sedan ändras många 
av dessa risker från fall till fall och därmed även lösningarna och de är därför svåra att identi-
fiera. 
 
En av de tuffare utmaningarna kan vara att avgöra om ett projekt skall läggas ner. Detta är 
delvis en personlighetsfråga hos projektledaren då det är viktigt att denne person kan erkänna 
att projektet inte är genomförbart.  
 
Vad gäller utmaningen att vara ärlig och öppen skall inte detta vara något större problem för 
en projektledare då även detta är en personlighetsfråga. Projektledaren måste förstå att det 
ligger i allas intresse att få ett ärligt svar. Men samtidigt måste budskapet föras fram på ett bra 
och pedagogiskt sätt.  
 
Det är viktigt att projektledaren ser till att hålla uppe stämningen och undvika utmaningen att 
hantera konflikter. Detta kan genomföras genom att exempelvis genomföra olika aktiviteter 
där gruppen lär känna varandra. Vad gäller utmaningen att starta samt följa upp projektet är 
det viktigt att projektledaren går före och visar vägen. 
  

7.2 Metodutvärdering 
Som ni ser i kapitel 2 har en kvalitativ metod använts vilket har fungerat bra i denna rapport. 
Precis som den kvalitativa metoden förespråkar har det i denna forskning varit viktigt att ha 
en närhet till studieobjekt, därav har vi utfört intervjuer med projektledare. Vi valde denna 



 

 - 59 - 

metod eftersom den är flexibel och kan formas specifikt till varje intervjutillfälle. Genom in-
tervjuerna ville vi få en förståelse för hur det går till rent praktisk på fallstudieföretagen. Ge-
nom detta arbetssätt fick vi med alla aspekter i vår forskning. Den kvalitativa metod har an-
vänts på ett kreativt sätt då den teoretiska undersökningen legat till grund för formuleringen 
av de empiriska intervjufrågorna. Förutom denna grund har vi utgått från forskningsfrågorna 
för att skapa en uppfattning över huruvida informationen är intressant för denna forskning 
eller ej. 
 
Det finns även en kvantitativ metod som har ett distanserat förhållande till studieobjektet vil-
ket inte passade denna forskning. Det har inte ingått någon enkätundersökning i rapporten 
eftersom vi anser att den kvalitativa undersökningen är tillräckligt generell och en kvantitativ 
undersökning inte skulle bidra med mervärde till forskningen. Den kvantitativa metoden pla-
neras ofta innan den utförs vilket vi ville undvika för att eftersträva flexibilitet i forskningen. 
 

7.3 Utvärdering av undersökning i stort 
Vi har granskat rapporten utifrån de kvalitativa utvärderingskriterier som presenteras i kapitel 
2.6 för att säkra trovärdigheten och tillförlitligheten samt kvalitén i rapporten. Vid val av kri-
terier till kapitel 2.6 har vi utgått från Starrin & Svenssons bok ”Kvalitativ metod och veten-
skapsteori” (1994).  
 
Perspektivmedvetenhet 
Vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och framfört en förståelse över vad teorin sä-
ger om det fenomen vi forskat i. Dessutom har vi även fått en förståelse över hur det går till i 
praktiken hos de utvalda fallstudieföretagen. Resultatet som genereras i rapporten har tagits 
fram genom en teoretisk grund samt intervjuer med utvalda studieobjekt. 
 
Interna logiken 
I rapporten finns det en koppling i varje del till helheten. Detta kan vi exempelvis se genom 
att våra delfrågor hör samman och ligger till grund för vår huvudfråga. Förutom denna kopp-
ling har vi med hjälp av en bild illustrerat hur teoriområdena hör ihop med forskningsfrågor-
na. Vårt egna kunskapsbidrag kan läsaren till exempel se genom att intervjufrågorna har ska-
pats med hjälp av teorin. Forskningsfrågorna har legat till grund för urval av insamlingsmetod 
samt analysens genomförande. 
 
Etik 
Vid utformning av rapport har det tagits hänsyn till att fallstudieföretagen har valt att vara 
anonyma vilket visar på att vi har en god etik i vår rapport. En god etik visar i sin tur på ett 
trovärdigt resultat.  
 
Strukturera 
Rapporten är strukturerat på ett sätt som gör att rapporten blir lättöverskådlig, begriplig och 
tillförlitlig för läsaren. Mellan de olika avsnitten i den teoretiska undersökningen presenteras 
en beskrivande problematik där det finns en förklaring för de problem som kan uppstå i de 
olika faserna i modellerna. Det beskrivs även hur de olika teoretiska avsnitten hör ihop i pro-
blematikavsnitt. I empirin har vi en struktur där utgångspunkten vid analysen ligger i forsk-
ningsfrågorna vilket påvisar en tydlighet. För att det skall bli enkelt att förstå rapporten pre-
senteras ett antal modeller. De begrepp som kan tolkas på flera olika sätt beskrivs i teoriav-
snittet. 
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Konsistens 
Det är av vikt att rapporten har en konsistens där det säkerställs att delarna hänger ihop och 
genererar en röd tråd genom arbetet. Det finns ett tydligt samband mellan forskningsfrågorna, 
där delfrågorna bygger upp huvudfrågan. Genom rapporten har vi fått våra delfrågor besvara-
de vilket betyder att vi därmed har fått vår huvudfråga besvarad. 
 
 
Heuristiskt värde 
Rapporten har ett heuristiskt värde genom att den bidrar till att läsaren får nya perspektiv av 
verkligheten utifrån det fenomen som utforskats. Rapport visar att det finns olika perspektiv 
vad gäller projektledning och systemutveckling.  
 
Empiriskt förankrad 
Forskningen är empiriskt förankrad genom att intervjuer av två fallstudieföretag har genom-
förts. Vid datainsamlingen har rapporten utgått från flera källor som består av projektledare. 
De tolkningar som har gjorts är även de förankrade till verkligheten. Den kunskap som rap-
porten resulterar i skall vara överförbar till de företag som arbetar med SU-projekt så att de 
kan förbättra deras sätt att arbeta på. Utöver detta skall även rapporten bidra med kunskap till 
dem som arbetar i projektform och därmed även projektledaren. Studenter och föreläsare kan 
ta del av rapporten för att föra vidare den till framtida ledare och projektanställda genom detta 
blir kunskapen användbar för framtiden.  
 

7.4 Generaliserbarhet 
Syftet med rapporten är att generera en ökad förståelse över hur en projektledare skall kunna 
lyckas med SU-projekt samt hur projektledaren kan arbeta för att åstadkomma ett framgångs-
rikt projekt. Rapporten riktar sig framförallt till de företag som arbetar med systemutveck-
lingsprojekt. Fokus ligger på projektledarens perspektiv då vi vill skapa en förståelse för hur 
projektledarens arbete med utmaningar kan leda till att SU-projekt blir framgångsrika. Rap-
porten är därför även intressant för de företag som arbetar med projektledning i andra typer av 
projekt då flera av utmaningarna är generella. Detta på grund av att projektledning i många 
fall är lika oavsett bransch då det rör sig mycket om pedagogik och kommunikation. Sen är 
det även ofta liknande faser de olika projekten går igenom. En skillnad som rapporten där-
emot belyst är att vid systemutvecklingsprojekt är det ofta kortare tidsintervaller och mer in-
tensivt att leda än andra projekt som kanske dras ut på flera år.  
 
Rapporten skall resultera i en överföring av kunskap till de företag som arbetar med SU-
projekt så att de kan förbättra sitt sätt att arbeta på. Förutom detta vill vi även överföra vår 
kunskap till de som arbetar i projektform därmed även projektledaren i andra typer av projekt. 
Studenter och föreläsare vid universitet är också en viktig grupp som kan ta del av rapportens 
kunskap, eftersom de förmodligen kommer att arbeta i någon form av projekt i framtiden. Den 
sistnämnda gruppen kan även föra vår kunskap vidare till framtida ledare och projektanställda 
genom detta blir vår kunskap tillämpbar för framtiden. 
 
Vi anser att rapporten har en hög grad av generaliserbarhet eftersom vi för det första valt två 
företag, för det andra valt ett litet och ett stort företag och för det tredje valt två projektledare 
vid varje fallstudieföretag. 
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7.5 Idéer för fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att fortsätta forskningen i en större utsträckning. I denna rapport 
genomfördes enbart en kvalitativ undersökning vilket i detta fall bestod av fyra projektledare 
vid två fallstudieföretag. I en fortsatt forskning skulle även en enkätundersökning kunna ingå 
där projektdeltagarna medverkar för att även få deras uppfattning. Enkätundersökningen skul-
le exempelvis kunna beröra hur projektdeltagarna tycker att det är att vara medlem i en pro-
jektgrupp samt för att få ett annat perspektiv på hur projektledaren agerar och arbetar. Pro-
jektdeltagarna är alltså intressanta för att skapa en ökad förståelse över hur de uppfattar sy-
stemutvecklingsarbetet och hur de upplever projektledarens arbete. 
 
Observation är en intressant punkt att beakta för fortsatt forskning. Om någon skulle använda 
sig av denna rapport som utgångspunkt för fortsatt forskning så är det tänkvärt att observera 
projektledarna i deras arbete för att på så sätt få en inblick i samt en förståelse för hur det går 
till rent praktiskt. Observation skulle även kunna göras på SU-projektens utfall, där det skulle 
kunna ske en iakttagelse på när projekt misslyckas eller lyckas, men även ett större och mind-
re projekt skulle kunna observeras. För att på så sätt kunna få ännu mer insikt i vad projektets 
utfall beror på, om det nu är projektledarens ledning av projekten eller någon annan faktor 
som påverkar. 
 
Vid forskningen skulle det också vara intressant att undersöka specifika systemutvecklings-
modeller som till exempel RUP, ISAC med flera. Sedan skulle en jämförelse kunna göras 
mellan dessa för att på så sätt komma fram till hur det påverkar projektets utfall, vad det är 
som skiljer sig och vad som är bra för den specifika modellen. Det hade varit intressant att ta 
fram perspektiv för varför just den specifika modellen skall väljas för att på så sätt skapa en 
förståelsekunskap över modellerna. 
 

7.6 Spekulationer inför framtiden  
Om företagen inte tar del av denna rapport och arbetar på ett bättre sätt med de utmaningar 
projektledaren stöter på under sitt arbete så finns det en risk att de blir utkonkurrerade från 
marknaden. Om inte företagen klarar av konkurrensen så kan det i värsta fall leda till konkurs. 
 
Dessutom måste man motverka att SU-projekt läggs ner eller misslyckas genom att göra en 
uppföljning vad orsaker kan beror på. Dessutom kan verksamheten stanna i utvecklingen vil-
ket medför att de inte utvecklas, vilket i sin tur kan bidra till att verksamheten förlorar kunder. 
 
För att projektet inte skall bli försenat är det av stor vikt att projektledaren ser till att tidspla-
nens milstolpar följs under ett SU-projekt. Att projekt misslyckas eller lyckas påverkar pro-
jektdeltagarna eftersom de är med och genererar ett resultat i form av ett informationssystem. 
Här är det av vikt att projektledaren motiverar och engagerar projektdeltagarna på bästa sätt, 
det är betydelsefullt att projektledaren har en pedagogisk förmåga att leda ett SU-projekt för 
att projektets utfall skall bli lyckat.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och in-
formatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsfö-
ring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också profes-
sionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforsk-
ningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell 
arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institu-
tionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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