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Abstract 
The project-based method of working is becoming increasingly common in all levels of 

society. Projects require planning, including time-and resource planning. Time is one of 

the main components of the project, and timing is crucial if the project will succeed in its 

entirety. Resources are another important element that also plays a crucial role on the 

project will reach the targets. While the project-based method of working is becoming 

more common, they tend to grow in size. The statistics claim that large projects often fail 

a problem that has not decreased, despite many years of experience from projects. 

Although the range of methods, techniques and software tools are quite extensive today, 

the problem of failed projects remains, despite more experience and more tools. There is 

a general problem with time scheduling, with the combination of complexity increasing 

in all types of projects. Circumstances that tend to led to greater demand for project 

planning and particularly time-and resource planning. It can be assumed that there is a 

need for computerized project planning software, and the assumption that it is difficult to 

time and resource plan without the support of various methods, techniques and computer 

tools.  

 

Purpose of this study is to investigate how project planning in general and time-and 

resource planning in particular, is conducted today, and how the various methods, 

techniques and software tools can improve, and facilitate project planning. 
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II 

Sammanfattning 
Den projektbaserade arbetsformen blir allt mer vanligt förekommande inom alla nivåer i 

samhället. Projekt kräver planering, bland annat tid- och resursplanering. Tid är en av de 

viktigaste beståndsdelarna i projekt, och tidsaspekten är av avgörande betydelse om 

projektet kommer att lyckas i sin helhet. Resurser är en annan viktig beståndsdel som 

också har en avgörande betydelse om projekt kommer att nå målen. Samtidigt som 

projektet som arbetssätt tilltar, tenderar projekten att växa i storlek. Statistiken gör 

gällande att stora projekt ofta misslyckas ett problem som inte har minskat, trots 

mångåriga erfarenheter från projekt. Även om utbudet av metoder, tekniker och 

programverktyg är tämligen omfattande idag, kvarstår problemet med misslyckade 

projekt, trots mer erfarenhet och fler verktyg. Det råder ett generellt problem med att 

projekttiden minskar, i kombination av att komplexiteten ökar i alla former av projekt. 

Omständigheter som medfört större krav på projektplanering, särskilt tid- och 

resursplanering. Det kan antas att det finns ett behov av datoriserade 

projektplaneringsprogram, och antagandet att det är svårt att tid- och resursplanera utan 

stöd av olika metoder, tekniker och datorverktyg.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur projektplanering i allmänhet och tid- och 

resursplanering i synnerhet bedrivs idag, och hur de olika metoderna, teknikerna och 

programverktygen kan förbättra, och underlätta projektplaneringen.  
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1 Inledning   
 

 
 

 

Every tool carries with it the spirit by which it has been created. 

-Werner Karl Heisenberg 

 

Detta kapitel har som syfte att behandla bakgrund för föreliggande studie. Kapitlet inleds 

med en introduktion som beskriver forskningsläget för tid- och resursplanering i projekt. 

Förstå nuläget genom att granska utbudet av metoder, tekniker och datorprogramverktyg 

för projektplanering. Därefter redovisas studiens problembakgrund, syfte och 

forskningsfrågor, som förklarar anledningen till förestående studie. Därefter definieras 

studiens avgränsning och målgrupp, ett villkor för att hålla uppsatta mål avseende tid- 

och resurser. Kapitlet innehåller även en kort bakgrundsbeskrivning av författaren. 

Kapitlet avslutas med förväntat resultat, förklaring av centrala begrepp och till sist 

uppsatsens disposition.  

1.1 Introduktion  

I och med den ökade konkurrensen på marknaden där företag måste vara flexibla och 

benägna att snabbt förändra sig har projektformen blivit allt mer vanligt förekommande. 

Projekt är lättare att definiera och starta än att bygga upp nya avdelningar i ett företag. De 

flesta i dagens arbetsliv kommer i kontakt med projekt på ett eller annat sätt (Tonnquist, 

2008). 

 

Vad är ett projekt? Duncan (1998) ger följande förklaring: arbete som vanligen bedrivs i 

antingen operativa verksamheter eller projekt, de kan även överlappa varandra. Operativa 

verksamheter och projekt kännetecknas av begränsade resurser, samt att arbetet planeras, 

utförs och styrs av människor. Operativa verksamheter skiljer sig från projekt genom att 

de inte är tillfälliga och unika i motsats till projekt. Projekt definieras således – projekt är 

en tillfällig satsning i syfte att skapa en unik produkt eller tjänst. Tillfällig betyder att 

varje projekt är tidsatt med en början och ett bestämt slut. Slutet nås när projektets mål 

uppnås eller om projektmålet inte kommer att nås och projektet måste därmed avslutas i 

förtid. Unik betyder att produkten eller tjänsten inte liknar existerande produkter eller 

tjänster. Även om produkten eller tjänsten liknar andra, är den unik – olika ägare, annan 

utformning, och skiljande förutsättningar etc. Projekt kan involvera allt från en person till 

tusentals personer, projekttiden kan variera från en dag till flera år och projekt kan 

involvera en avdelning av en organisation till flera avdelningar (Duncan, 1998). Antvik & 

Sjöholm (2005) definierar projekt som något som kan vara tidsbegränsat, det vill säga att 

resurserna anpassas efter tidsplanen. Men att ett projekt även kan vara resursbegränsat, 

vilket innebär att projektet begränsas av olika resurser som då bestämmer tidsplanen. 

Men det är sällan som projekt fullt ut är antingen resurs- eller tidsbegränsade utan för det 

mesta är det ett mellanting av de båda. Därför är kopplingen mellan resursplanering och 
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tidsplanering för det mesta mycket tydlig i projekt. I resursplaneringen ingår bl.a. 

människor, material, utrustning och pengar (Antvik & Sjöholm, 2005). 

 

Det finns följaktligen många definitioner av projekt, men jag har valt att använda mig av 

följande definition på projekt enligt (Tonnquist, 2008): 

 

 Bestämt avgränsat mål – unik uppgift 

 Bestämd tidsperiod – tidsatt 

 Bestämda resurser – egen budget 

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisation. 

 

Tid och resurser är en av de viktigaste faktorerna att beakta i projekt, och huruvida ett 

projekt anses lyckat eller misslyckat. Ett antal problemfaktorer har emellertid 

uppmärksammats den senaste tiden. Faktorer som gör det svårt att i tid och inom budget 

leverera tillfredställande resultat. Harter et al. (2009) menar att den snabba 

teknikutvecklingen har möjliggjort för fler individer och företag att konkurera i den 

globala marknadsplatsen. För att lyckas, måste företag konstant leta efter nya sätt att 

agera snabbare och utsätta sig för lägre kostnader jämfört med andra i branschen. 

Tillverkare av datorprogram är inte undantagna, globalisering, outsourcing och open-

source rörelser har intensifierat konkurrensen i branschen för mjukvara (Harter et al. 

2009).  Swink (2003) ger en liknande förklaring, om att nuvarande företagsklimat belönar 

företag som klarar av att utveckla nya produkter snabbt och i tid. Forskning visar att 

organisationer som är snabba på att utveckla nya produkter kan dra ansenliga fördelar i 

konkurrensen med andra organisationer. Snabba organisationer förbrukar mindre resurser 

på oväsentliga aktiviteter och förändringar, samt att behovet av att göra om arbetet 

minskar (Swink, 2003).  

 

Forskare pekar på ett stort antal metoder för projektstyrning som viktiga pådrivare för 

planering vid produktutveckling. Aspekter så som innovationsstrategi, projektledning och 

tid- och resursplanering. Den empiriska forskningen som undersöker dessa faktorer är 

högst begränsat idag (Swink, 2003). Haapasalo et al. (2002) betonar samma problematik 

inom branschen för mjukvara, där kortare marknadsföringstid har skapat ett tryck på 

tillverkningen av mjukvara. Samtidigt har den snabbt tilltagande komplexiteten och 

storleken på mjukvara orsakat problem med kvalitet, kostnad och noggrannheten i 

planering och produktutveckling (Haapasalo et al. 2002). Griffin (1997) gör gällande att 

den globala konkurrensen tilltar samtidigt som produktlivscyklerna blir kortare, och 

företag försöker minska produktutvecklingstiden. Reilly et al. (2009) anser att detta 

representerar ett nytt sätt att se på projektplanering, från en mer traditionell 

kostnadsorienterad syn till en mer tidsorienterad, vilket passar ett snabbföränderligt 

företagsklimat bättre. I stället för att nå konkurrensfördelar genom att ge maximalt värde 

till lägsta kostnad tenderar företag numera att nå högsta möjliga värde till lägsta kostnad, 

på kortast möjliga tid (Reilly et al. 2009).  

 

The Standish Group’s CHAOS Manifesto är den största internationella undersökningen 

om IS/IT-projekt (mjukvara). Studien har genomförts regelbundet sedan 1985 och över 

70,000 projekt har granskats genom åren. År 2009 lyckades 32 % av projekten, vilket 
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innebär att de levereras i tid, inom budget och med önskad funktionalitet. 44 % har 

antingen överskridits tidsmässigt, budgetmässigt och/eller saknar vissa funktioner. 24 % 

av projekten anses misslyckade, vilket innebär t.ex. att de stoppats i förtid eller inte 

kommer till användning. 2 % av projekten med en budget över 60 miljoner kronor lyckas. 

71 % av projekten med en budget under 4,5 miljoner kronor lyckas. I stora organisationer 

(över 500 personer) lyckas 27 % av projekten. 31 % av projekten lyckas i medelstora 

organisationer (100-500 personer). Medans i små organisationer lyckas 47 % av 

projekten (tabell 1).  

 

 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009 

Successful 16 % 27 % 26 % 28 % 34 % 29 % 35 % 32 % 

Challenged 53 % 33 % 46 % 49 % 51 % 53 % 46 % 44 % 

Failed 31 % 40 % 28 % 23 % 15 % 18 % 19 % 24 % 

 
Tabell 1: CHAOS Summary 2009

1
 statistik över lyckade och misslyckade projekt 

 

Söderlund (2005) anser att orsaken till varför projekt misslyckas framförallt beror på 

spräckta kostnadsbudgetar, förseningar, och bristande kvalitet i utvecklade produkter. 

Söderlund (2005) menar också att ju längre projekten varar tidsmässigt desto större risk 

för relativa avvikelser. Framgångskriterier avser budgetrestriktioner, tidsmål och 

specifikationskrav mot utfallet. Kritiska faktorer som är avgörande för att ett projekt ska 

lyckas. Hur mäter man framgång och vilka är de relevanta kriterierna? Söderlund (2005) 

påminner om att vi bör bredda perspektivet och inte enbart använda den klasiska 

projekttriangeln till projektplanering. Oskådligöra skillnaderna i framgångsfaktorer 

mellan olika typer av projekt, och faktorernas varierande betydelse i olika faser av 

projektet (Söderlund, 2005).  

 

Projekt där man tappat ”kontrollen” i IS/IT-projekt är ett fenomen som förbryllar och 

som ofta leder till att projekt misslyckas. Dessa projekt har kallats ”problemfyllda 

projekt” eller ”Challenged Projects”. Problemen avtar inte när resurser tillförs samtidigt 

som negativ information gör gällande att projektet har problem. Negativ information 

borde signalera behovet av en kursändring eller att projektet borde stoppas i tid, för att 

inte dra på sig ännu mer kostnader (Morris et al. 2009). IS/IT-projekt som ”eskalerar” är 

ett fenomen som är vanligt förkommande, och är inte enbart kostsamt gällandes tid och 

pengar, risken är stor att projektet misslyckas. Det är viktigt att vi vet mer om de faktorer 

som leder till projekteskalering, vi behöver bli bättre på att förutspå och förstå orsakerna 

till problematiken. Om vi kan identifiera projekt som tenderar att eskalera, och i ett tidigt 

stadium vidtar åtgärder, minskar risken att projektet misslyckas. Det finns ett uppenbart 

behov av planeringsverktyg, datorprogram, metoder och tekniker för att eliminera 

misslyckanden som kostar organisationer värdefulla resurser (Morris et al. 2009). Turner 

et al. (2009) understryker vikten av att när komplexa projekt går fel, kan det leda till 

alvarliga konsekvenser, och att forskning pågår för att utveckla indikatorer som varnar 

ifall större projekt riskerar alvarliga problem. Systemet varnar i ett tidigt stadium för 

potentiella problem (Turner et al. 2009). 

                                                 
1
 Källa: The Standish Group CHAOS Manifesto, (2009). 
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Fowler & Lock (2006) förklarar att trots två decennier av investeringar i projektstyrning 

och projektplanering misslyckas uppemot 80 % av alla IS/IT-projekt. Statistiken visar 

också att endast 32 % av alla IS/IT-projekt lyckas (CHAOS Summary 2009), finns det en 

koppling till bristfällig tid- och resursplanering, eller finns det andra orsaker? Lööw 

(1999) skriver att en av de vanligaste fallgroparna i projekt är undermålig planering. Litet 

forskning verkar ha bedrivits om tid- och resursplaneringens betydelse gällande vilka 

metoder och hjälpmedel projektledare använder när de planerar projekt. Omfattande 

forskning har dock bedrivits vad gäller gränssnittsdesign, interaktionsdesign och 

MDI/HCI, avseende operativsystemmjukvara och webbdesign. Detta gäller dessvärre inte 

mjukvara för projektplanering och särskilt inte mjukvara för tid- och resursplanering. 

Utbudet av mjukvara för tid- och resursplanering har aldrig varit större än idag, vilket 

visar att det finns ett behov av dessa verktyg. Vilket ger anledning till en närmare 

undersökning om hur de fungerar i praktiken. 

 

I en intervju mellan Klaus Kaasgaard och Stephanie Rosenbaum sades följande
2
 

(Kaasgaard, 2000, sid 153-176):  

 

[…] It is natural that complexity means low usability, but it is not a law. […] So, if it 

is important to have complexity and to have usability, we can achieve it, but the 

natural situation is that increasing complexity lowers usability.” 

 

[…] I don’t think the most serious problems have changed in thirty years. The most 

serious problem is that software is not designed to address users’ goals, but rather to 

be cool or to have more features than the last product or something like that. To be 

successful from the users’ point of view, software should support people as they go 

through the tasks that they must do to achieve their own goals. Therefore, the 

structure and the flow in the software should reflect what people are trying to 

accomplish two or three or four widely divergent things, then the software should 

provide alternatives, whereby the software is a servant, not a master […].”  

 

Mitchell Kapor, grundare av Lotus Development Corporation, hävdar följande
3
 (Head, 

1999, sid 21): 

 

Scratch the surface and you’ll find that people are embarrassed to say they find 

these devices hard to use. They think the fault is their own. So users learn a bare 

minimum to get by. They underuse the products we work so hard to make […] The 

lack of usability of software and the poor design of programs are the secret shame of 

the industry.” 

 

                                                 
2
 Källa: Kaasgaard (2000, sid 153-176). Software Design & Usability: Making Usability Research Usable – 

A Talk with Stephanie Rosenbaum. The trouble with computers: Understanding end-user goals and tasks.  
3
 Källa: Head (1999, sid 21). Design Wise: Michell Kapor – A software Design Manifesto (1990).  
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1.2 Problembakgrund 

Eftersom projekt är en vanlig arbetsform numera, och att projektplaneringen avseende 

tid- och resurser kompliceras av en tilltagande tidspress och komplexitet, en kombination 

som skapar större krav på projektplanering. IS/IT-företag måste utföra projekt inom 

bestämda tidsramar och till en bestämd budget. Den empiriska forskningen som 

undersöker dessa faktorer är högst begränsat idag enligt Swink (2003). Haapasalo et al. 

(2002) belyser problematiken inom branschen för mjukvara, där kortare 

marknadsföringstid skapat ett tryck på tillverkningen av mjukvara. Samtidigt har den 

snabbt tilltagande komplexiteten och storleken på mjukvara orsakat problem med 

kvalitet, kostnad och noggrannheten i planering och produktutveckling (Haapasalo et al. 

2002). Griffin (1997) menar att den globala konkurrensen tilltar samtidigt som 

produktlivscyklerna blir kortare, och företag försöker minska produktutvecklingstiden. 

Reilly et al. (2009) anser att detta representerar ett nytt sätt att se på projektplanering, 

från en mer traditionell kostnadsorienterad syn till en mer tidsorienterad, vilket passar ett 

snabbföränderligt företagsklimat bättre. I stället för att nå konkurrensfördelar genom att 

ge maximalt värde till lägsta kostnad tenderar företag numera att nå högsta möjliga värde 

till lägsta kostnad, på kortast möjliga tid (Reilly et al. 2009). 

 

Forskning om hur projektledare planerar tid- och resurser, samt vilka hjälpmedel som 

finns på marknaden är dåligt utforskat idag. Fowler & Lock (2006) skriver att trots två 

decennier av investeringar i projektstyrning och projektplanering misslyckas uppemot 80 

% av alla IS/IT-projekt. CHAOS Summary 2009 visar att endast 32 % av IS/IT-projekten 

anses lyckade. Använder projektledare datorprogram eller andra hjälpmedel till tid- och 

resursplanering? Om programmen inte används, vad beror det på, och vilka konsekvenser 

kan det leda till? Även utifrån denna undersökning ta reda på om det finns ett samband 

mellan den låga andelen lyckade projekt och olika datorverktyg. Belysa tid- och 

resursplanering främst för att det är en viktig del av projektprocessen för att lyckas med 

ett projekt i sin helhet. Jag har även för avsikt att närmare undersöka de metoder och 

verktyg som används till tid- och resursplanering. Undersöka tillgången på mjukvara, och 

ta reda på vilka olika metoder, tekniker och verktyg som finns att tillgå. Eftersom 

verktygen förefaller vara viktiga för att klara av att hantera stora och komplexa IS/IT-

projekt. Om projektets tid- och resursplanering ska kunna organiseras och planeras 

optimalt, bör det finnas väl fungerande metoder och verktyg som är anpassade till 

organisationen. Litteraturstudien visar att sambandet mellan tid- och 

resursplaneringsverktygens användarvänlighet inte är tillräckligt utforskat idag. Enligt 

litteraturen kännetecknas ett misslyckat projekt av att projektet överskridits i tid och/eller 

resurser, vilket visar vikten av korrekt tid- och resursplanering för att lyckas med projekt 

i sin helhet (Lööw, 1999; Söderlund, 2005).  

1.3 Problemformulering 

Utbudet av metoder, tekniker och datorprogram för tid- och resursplanering är 

omfattande, vilket ger anledning att tro att det finns behov av dessa hjälpmedel. Fowler & 

Lock (2006) påpekar att trots två decennier av investeringar i projektstyrning och 

projektplanering misslyckas uppemot 80 % av alla IS/IT-projekt. Varför minskar inte 

antalet misslyckade projekt, när det finns så många metoder, tekniker och datorprogram 

att tillgå? Den tekniska utvecklingen av dessa program fortgår, och erfarenheter av 
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projekt ökar för varje år. Min litteraturgenomgång visar att sambandet projektverktyg och 

misslyckade projekt inte är tillräckligt utforskat idag. Används de på fel sätt, används de 

överhuvudtaget, eller anses de otillfredsställande? Det finns ett stort problem med stora 

IS/IT-projekt visar statistiken, och en bidragande orsak är tilltagande komplexitet samt 

kortare projekttider. Detta påverkar alla projektformer, och särskilt stora IS/IT-projekt, 

som visat sig vara mer utsatta än andra projektformer. Eftersom projekt är en vanlig 

arbetsform, är det viktigt att forska i hur projektledare utför tid- och resursplanering, samt 

hur planeringen kan förbättras med hjälp av datorstödda projektverktyg. 

Effektiviseringstakten ökar kontinuerligt. Komplexiteten i produktutvecklingen av 

datormjukvara fortsätter att växa. Faktorer som ger upphov till nya arbetsformer i 

organisationer. Projekt är en sådan ny arbetsform som präglas av allt kortare livscykler 

och tillfälliga arbetsgrupper (Haapasalo et al. 2002). Det är projektledarens uppgift att 

leda och styra projektet från start till mål, ett uppdrag som kräver breda kunskaper om 

bl.a. samhället, ekonomi och psykologi. Komplexiteten gör det svårt att lyckas med tid- 

och resursplaneringen på ett optimalt sätt. Jag ser ett ökat behov av sofistikerade tid- och 

resursplaneringsverktyg till framförallt projektledare för IS/IT-projekt. Programverktygen 

bör även hantera kommunikationen mellan projektdeltagarna. Kaasgaard (2000) menar 

att de alvarligaste felen med dessa program inte förbättrats de senaste trettio åren. 

Problemet är att tillverkarna fokuserar för mycket på finesser och funktioner istället för 

användbarhet, funktionalitet och effektivitet.  

1.4 Syfte 

Projekt som arbetsform har blivit allt mer vanligt förekommande. Samtidigt har en 

tilltagande tidspress och komplexitet gett upphov till svårigheter med tid- och 

resursplaneringen i framför allt informationssystemprojekt. CHAOS Summary 2009 visar 

att endast 32 % av IS/IT-projekten anses lyckade, en låg siffra som inte förbättrats på 

länge. Tidigare forskning om sambandet mellan tid- och resursplaneringsprogramvara 

och misslyckade informationssystemprojekt är högst begränsat. Syftet med studien är att 

skapa förståelse utifrån teorier och empiri om hur projektledare utför tid- och 

resursplanering, och vilka metoder, tekniker och datorprogram de använder. Syftet är 

vidare att genom föreliggande studie ge förbättringsförslag på hur projektledare kan 

hantera problem som förknippas med planeringen. Förstå hur projektledare hanterar tid- 

och resursplaneringen, och varför de valt att utföra dem på ett visst sätt. Särskilt mjukvara 

för projektplanering kommer att granskas närmare, som förhoppningsvis ger en 

fingervisning kring hur användbara de är. Syftet med undersökningen är därför att 

identifiera för- och nackdelar med olika metoder, tekniker och programverktyg. För- och 

nackdelar som kan användas som grund för råd till projektledare, så de kan använda 

verktygen på ett bättre sätt samtidigt som metoderna utvecklas och kan förbättras. 

Studien ska därmed öka förståelsen och kunskapen om vad som karaktäriserar 

användbara tid- och resursplaneringsverktyg. Diagnostisera verktygen och ge 

förbättringsförslag. 

1.5 Forskningsfrågor 

Delfrågorna har till syfte att underlätta besvarandet av huvudfrågeställningen. 

Delfrågorna besvaras dels med hjälp av teori och dels genom en empirisk studie. 
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Huvudfråga: Hur kan programverktyg till tid- och resursplanering minska risken för att 

projekt misslyckas? 

 

Huvudfrågan besvaras med följande delfrågor: 

 

Delfråga 1: Hur tid- och resursplanerar projektledare? 

 

Delfråga 2: Vilka olika metoder, tekniker och programverktyg använder projektledare till 

tid- och resursplanering?  

 

Delfråga 3: Vilka psykologiska faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

 

Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

1.6 Avgränsning 

Informatik definieras vid institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) som: en 

samhällsvetenskap som studerar användning och utveckling av informationsteknik i 

verksamheter. Särskilt datorbaserade informationssystem, som kommunikations- och 

handlingssystem för att understödja kommunikationen mellan aktörer inom och mellan 

organisationer. Samt att förstå och förklara hur IS/IT designas, utformas, produceras, 

införs, används och utvärderas. Informatik vid IDA profilerar sin forskning särskilt på 

inriktningarna verksamhetsinriktad systemutveckling, förbättring av mjukvaruprocesser 

och programutveckling.  

 

En underökning kan enligt Ejvegård (2009) antingen bedrivas ”brett och grunt” eller 

”smalt och djupt” – med att arbeta på ”bredden” menas att täcka in så stort och vitt 

ämnesområde som möjligt och inte fördjupa sig i detaljer. Att arbeta på ”djupet” innebär 

att definiera sitt undersökningsområde så snävt som möjligt så att utrymme ges till 

preciseringar och detaljer. Eftersom alla ämnen kan djupstuderas och att det inte finns 

någon botten på ett problem, är det nödvändigt att begränsa ämnet, för att få uppsatsens 

ämnesval hanterligt. Ju kortare tid författaren har till sitt förfogande desto snävare måste 

ämnet göras (Ejvegård, 2009). Eftersom ämnet för studien är tvärvetenskapligt och brett 

kommer jag att arbeta på ”bredden”, dock måste vissa avgränsningar göras för att hålla 

studien inom en rimlig gräns. Områden som valts ut är bl.a. metoder, tekniker och 

programverktyg för tid- och resursplanering, samt gränssnittsdesign och kognitiv 

psykologi. Utöver dessa ämnen finns många fler som berör projektplanering, vilka jag har 

valt bort. En medveten bedömning av vad jag tror är mest fruktbart, t.ex. har inte hela 

projektfasen inkluderats. Uppsatsen kommer därmed huvudsakligen att behandla tid- och 

resursplaneringsverktyg inom området projektstyrningsverktyg i form av mjukvara till 

datorer, samt ledarskap.  

1.7 Målgrupp 

Den primära målgruppen jag vänder mig till med denna uppsats är projektledare för 

informationssystemprojekt som har behov av datoriserade tid- och 

resursplaneringsverktyg. En sekundär målgrupp som uppsatsen kan vara till nytta för är 

studenter och forskare i informatik inom högskolan. Även utvecklare och leverantörer av 
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tid- och resursplaneringsmjukvara för bl.a. informationssystemprojekt kan vara 

intresserade.  

1.8 Författarbakgrund  

Jag som genomför undersökningen läser en treårig kandidatutbildning i informatik, och 

har för avsikt att försöka koppla in många av de kurser som jag har läst och på så vis dra 

nytta av kunskaperna till uppsatsen. Begrepp som projektledning, användbarhet, 

interaktionsdesign, MDI/HCI, prototypframställning, användaretester, programmering, 

systemutveckling och kognitiv beteende psykologi etc. kommer väl till hands till 

uppsatsarbetet. Efter att ha skrivit en projektrapport i ämnet tidigare i kursen 

projektledning, grundlades ett intresse att genomföra en mer omfattande studie.  

1.9 Förväntat resultat  

När undersökningen är klar förväntar jag mig att den ska ge ett kunskapsbidrag som är till 

hjälp för projektledare, men även utvecklare av mjukvara för tid- och resursplanering. 

Målgruppen ska kunna dra nytta av undersökningens resultat, och öka deras förståelse 

och kunskap avseende olika sätt att tid- och resursplanera, samt se för- och nackdelar. 

Även att tydliggöra skillnader mellan olika metoder, tekniker och programverktyg. 

Diagnostisera verktygen och ge förbättringsförslag, är också ett förväntat resultat. 

Studiens förväntade resultat är därmed en utvärdering i huvudsak av de olika 

programverktyg som finns till tid- och resursplanering, men även metoder och tekniker. 

Fokus ligger på datorprogrammen, dock måste användaren förstå tekniken bakom 

programmen, därför inkluderas metoder och tekniker. Utvärderingen kommer att leda 

fram till bl.a. för- och nackdelar med verktygen. Resultatet kan sedan användas som 

grund för råd till projektledare så att de kan använda verktygen på ett bättre sätt, och att 

verktygen kan utvecklas till mer användarvänliga. Förhoppningsvis kan denna 

undersökning bättra på kunskapsläget och minska antalet misslyckade projekt.  

1.10 Begreppsdefinition 

Nedan definieras i uppsatsen förekommande begrepp och termer. Begreppen är reliabla, 

d.v.s. tillförlitliga och försedda med källhänvisning.  

 

 
 

Figur 1: Begreppsgraf
4
 

                                                 
4
 Källa: Efter Teorell & Svensson (2007, sid 37). 
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Begrepp Förklaring                                                          A-Ö 

Agila projekt  En reaktiv, snabbrörlig och flexibel arbetsmetod 
med fokus på arbetsuppgifter som ligger 
tidsmässigt närmast, t.ex. Scrum (Lappo & 
Andrew, 2004).  

Användbarhet  Kravmått av t.ex. ett gränssnitt: effektivt, 
ändamålsenlig, fängslande, feltolerant och lättlärd 
(Gulliksen & Göransson, 2002).  

Artefakt  Av människan konstruerat verktyg t.ex. en dator 
eller datorprogram (Preece et al. (2007).  

Asynkron  Tidsfördröjd, ej samtidig kommunikation i tid 
(Norstedts Svenska ordbok, 1999). 

Begränsad rationalitet  Våra beslut är inte resultat av fullständigt rationella 
val (Grenness, 2005).  

Blooms taxonomi  Ett klassificeringssystem som visar sambanden 
mellan olika nivåer i inlärningsprocessen, den 
består av sex olika nivåer: Kunskap, Förståelse, 
Tillämpning, Analys, Syntes och Värdering (Bloom 
& Krathwohl, 1956).  

Change Management  En multidisciplinär metod som på ett strukturerat 
sätt används för att uppnå förändring hos 
individer, team, organisationer eller samhällen 
(Hiatt & Creasey, 2003).  

GUI Graphical User Interface. Datorbildskärmens 
grafiska gränssnitt (Preece et al. 2007). 

IS  Informationssystem. Datorsystem och mjukvara 
(Preece et al. (2007).  

IT  Informationsteknik. Datorhårdvara (Preece et al. 
(2007).  

Kognitiv psykologi  Teoretisk del av MDI/HCI, där ingår bl.a. 
Perception, Resonemang, Minne, Uppmärksamhet 
och Språk. Alla dessa mentala fallenheter är 
beroende av varandra (Benyon & Turner, 2005).  

Kommunikation  Flödet av intern och extern information mellan 
individer eller organisationer, med ett medium. 
Antingen verbalt eller ickeverbalt (Lewis, 1987).  

Kravspecifikation  Innefattar dokument som specificerar 
projektkraven och dess resultat. Dessa krav delas 
in i projektkrav och produktkrav (Cegrell, 2003).  

Kritisk linje  Den i tid längsta kedjan av aktiviteter i en nätplan 
(Antvik & Sjöholm, 2005).  

MDI/HCI Människa Data Interaktion. Interaktionen mellan 

dator och människa (Preece et al. 2007). 

Medvetenhetssystem (Awareness 
Systems) 

System som stödjer kommunikationen och 
medvetandet om andra projektdeltagare i en social 
kontext (Markopoulos & Ruyter, 2009).  
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Monokronisk  Person som endast kan utföra en sak i taget, inom 
en viss tid (Zhang et al. 2005). 

Multiprocessor  Flera datorprocessorer hanterar uppgifter 
parallellt, den kan hantera flera uppgifter 
sammtidigt (Pesch et al. 2007).  

Multitasking  Förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. 
Människan använder olika kanaler i hjärnan för att 
ta in information bl.a. en visuell kanal, en språk 
kanal osv. (Meyer et al. 2001).  

Polykronisk  person som kan utföra flera saker på en gång, 
inom en viss tid (Zhang et al. 2005).  

Proaktiv  Proaktiv projektstyrning planerar långsiktigt, och 
försöker förutse och undvika kursändring pga. 
avvikelser i planerna (Lambrechts & 
Demeulemeester, 2007).  

Projekt  Särskild arbetsform som är tidsatt och 
resursbegränsad med avgränsat mål (Duncan, 
1998).  

Projektplaneringsteknik  Tekniskt medel för att styra och uppfylla 
projektbehov, samt skapa förståelse för uppgifter, 
bl.a. Ganttschema, Lichtenbergsmetoden, 
milstolpeplan och WBS (Antvik & Sjöholm, 2005).  

Projektplaneringsverktyg  Datorprogram avsedda för tid- och resursplanering 
(Burke, 2003). 

Projektledare Ledare med uppgift att planera, styra och 
kontrollera projekt (Duncan, 1998).  

Projektkomplexitet  Definition på hur svårt det är att planera och 
genomföra ett projekt. Nivån av komplexitet har 
vanligtvis en koppling till projektets storlek, men 
det finns fler påverkansparametrar (Antvik & 
Sjöholm, 2005).  

Projektlivscykel  Ett projekt har ett antal faser som genomförs från 
start till mål. De flesta projekt består av fem faser 
(Duncan, 1998).  

Projekttriangeln  Projekttriangelns tre sidor består av: 
Ambitionsnivå, Tid och Resurser. Dessa tre 
påverkansfaktorer avgör projektets totala kvalitet 
(Wisén & Lindblom, 2004).  

Produktlivscykel  En produkt består av ett antal levnadsfaser på 
samma sätt som ett projekt. Faserna genomförs 
en efter varan, från start till mål, tills produkten tas 
ur produktion (Duncan, 1998).  

Reaktiv  Reaktiv projektstyrning planerar kortsiktigt, och gör 
en kursändring pga. avvikelser i planerna 
omedelbart (Lambrechts & Demeulemeester, 
2007).  

Resursplanering  Där ingår bl.a. människor, material, utrustning och 
pengar (Duncan, 1998).  
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Singelprocessor  En datorprocessor som hanterar data seriellt, 
uppgift för uppgift, en åt gången, med ett 
kösystem (Pesch et al. 2007).  

Skärmkomplexitet  Ett mått på hur visuellt svåranvänd ett enskilt 
gränssnitt är efter ett antal regler för 
skärmkomplexitet (Heim, 2008).  

Styrgrupp  Beställare/projektägare samt personer med 
befogenhet att besluta och styra över resurser 
(Antvik & Sjöholm, 2005).  

Synkron  Samtidig kommunikation i tid (Norstedts Svenska 
ordbok, 1999). 

Tidplanering  Planering av tidsåtgång i ett projekt, avseende den 
tid som projektdeltagarna behöver för att utföra 
sina arbetsuppgifter (Tonnquist, 2008).  

 
Tabell 2: Term- och begreppsprecisering 

1.11 Disposition 

 
Figur 2: Uppsatsens disposition

5
 

 

 

                                                 
5
 Källa: Egenkonstruerad.  
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Kapitel 1: introduktion 

Första kapitlet handlar om studiens bakgrund. Kapitlet tar upp problembakgrund, 

problemformulering, syfte, forskningsfrågor, avgränsning, målgrupp, författarbakgrund, 

resultatförväntning och begreppsdefinition.  

 

Kapitel 2: Metod 

Andra kapitlet behandlar vetenskaplig metod och vetenskapsteori, innehållandes: 

kunskapskaraktärisering, vetenskapssyn, undersökningsmetod, förhållningssätt, 

forskningsstrategi, metoddesign, utvärderingsmetod, intervju och genomgång av 

projektplaneringsverktyg.  

 

Kapitel 3: Teori 

Här presenteras all samlad teori som har till syfte att besvara huvudfrågan och delfrågor. 

Teorin täcker ett brett spektrum, för att kunna belysa forskningsområdet från flera håll, 

vilket ger ett mer tillförlitligt resultat med högre precision. Tillvägagångssättet kallas 

teoretisk triangulering. Teorin är att betrakta som relevant, och möjliggör besvarande av 

forskningsfrågor.  

 

Kapitel 4: Empiri 

Under detta kapitel redogörs tillvägagångssätt och urval av empirisk datainsamling. De 

två utvalda datainsamlingsmetoderna för studien är tre djupintervjuer och en allmän 

programgenomgång av projektplaneringsverktyg. Orsaken till valet av dessa två 

tillvägagångssätt ät den samma som för teorin, empirisk triangulering. Triangulering ger 

en mer trovärdig bild av verkligheten, och högre precision från datainsamlingen.  

 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel relateras teori till empiri, en jämförande analys ger svar på hur verkligheten 

förhåller sig till teorin. Stämmer teorin överens med mina empiriska resultat? Varva teori 

med empiri och en komparativ jämförelse mellan fallen för att synligöra skillnader och 

likheter.  

 

Kapitel 6: Diskussion  

Kapitel sex summerar undersökningen och huvudforskningsfrågan besvaras. Resultatet 

från analysen avseende teori och empiri, diskuteras och de viktigaste svaren presenteras. 

Kapitlet innehåller även en övergripande slutsats över hela studien. Slutligen utvärderas 

studien med utgångspunkt från den utvärderingsmetod som valts till studien, och som 

presenteras i metodkapitlet.  

 

Kapitel 7: Käll- och litteraturförteckning 

Här återfinns all litteratur, samt artiklar i bokstavsordning.  

 

Kapitel 8: Bilagor 

Sista kapitlet innehåller bilagor till de övriga kapitlen.  



 

- 13 - 

2 Metod 
 

 
 

 

It is immensely ingenious, immensely complicated, and extremely 

effective, but somehow at the same time crude, wasteful, and 

inelegant, and one feels that there must be a better way of doing things. 

-C. Strachey (speaking of the IBM Stretch computer in 1962) 

 

Första delen av metodkapitlet argumenterar för valet av anlagd kunskapssyn, 

forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt. Därefter behandlas 

forskningsstrategiskt ställningstagande. Den avslutande delen berör vald metoddesign, 

rörande teoretisk och empirisk datainsamling, analys och utvärdering.  

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Vad är kunskapskaraktärisering? Enligt Goldkuhl (1998) har den till syfte att precisera 

vilken typ av kunskap som ska utvecklas, och fastställa strategin för utvecklingsarbetet. 

Goldkuhl (1998) delar in kunskap i följande elva kunskapsformer:  

 

 Kategoriell kunskap  

 Klassificerande kunskap  

 Egenskapsbestämmande (deskriptiv) kunskap  

 Karaktäriserande (förståelseinriktad) kunskap  

 Historisk-rekonstruktiv kunskap  

 Förklarande kunskap  

 Förutsägande kunskap  

 Värdekunskap  

 Normativ kunskap  

 Kunskap som kritik  

 Kunskap om det möjliga. 

 

Höst et al. (2006) förklarar vidare att en undersökning kan bestå av flera delstudier, t.ex. 

kan ett problem identifieras i en beskrivande eller utforskande delstudie, som sedan löses 

i en problemlösande delstudie. Det gäller att hitta en lämplig kunskapskaraktär eller en 

kombination av sådana. Höst et al. (2006) nämner fyra olika övergripande typer: 

beskrivande (deskriptiv), utforskande, förklarande och problemlösande.  

 

Utifrån mina forskningsfrågor har jag identifierat kunskapsbehoven till studien. Det 

huvudsakliga kunskapsbehovet kommer att tillföra förståelseinriktad kunskap 

(karaktäriserande). Det finns många olika kunskapsformer representerat i litteraturen, och 

i valet av någon av dessa är det inte självklart vilken eller vilka som lämpar sig bäst. Av 
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den anledningen väljer jag en kunskapsform. Förståelsekunskap talar om vad något är. 

Man anger lämpliga innebörder av ett fenomen, genom att karaktärisera fenomen dvs. 

bestämmer dess egenskaper. Genom att karaktärisera olika tid- och 

resursplaneringsmetoder, som görs utifrån t.ex. metodböcker (textanalys) och intervjuer 

av projektledare och deras uppfattningar av denna metod. Kan man utveckla 

förståelseinriktad kunskap om olika typer av fenomen. Liksom yttre företeelser t.ex. 

artefakter, texter och handlingar. Även inre subjektiva företeelser t.ex. uppfattningar och 

värderingar (Goldkuhl, 1998). 

 

Kunskapsbehov          Kunskapsform 

Hur kan programverktyg till tid- och 
resursplanering minska risken för att projekt 
misslyckas? 

        Förståelseinriktad kunskap 

Hur tid- och resursplanerar projektledare?  

Vilka olika metoder, tekniker och 
programverktyg använder projektledare till tid- 
och resursplanering?  

Vilka psykologiska faktorer påverkar tid- och 
resursplanering i projekt?  

Vilka övriga faktorer påverkar tid- och 
resursplanering i projekt?  

 
Tabell 3: Kunskapskaraktärisering

6
 

2.2 Vetenskapssyn 

Med vetenskapligt synsätt menas synen på verkligheten och vetenskapen. 

Kunskapsutvecklarens grundsyn rörande uppsatsens ontologiska och epistemologiska 

ställningstagande presenteras och motiveras nedan.  

 

Den ontologiska frågan ”vad tror vi på” påverkar hur vi menar att människan och livet 

kan/bör utforskas. Ontologi (teori om det existerande) och epistemologi (teori om 

kunskapsproduktion) hör ihop, även om sambanden inte är tydliga. Om vi uppfattar 

människan som unik måste hon studeras på ett unikt sätt, och för det krävs metoder som 

är anpassade till människan som studieobjekt. Denna människosyn (ontologi) som ligger 

bakom och utgör en förutsättning för den kvalitativa forskningen och dess kunskapsteori 

(epistemologi). Synen av människan som unik innebär att även forskaren som människa 

sätts i fokus. Av detta påstående följer att det alltid ingår ett viktigt kvalitativt led i all 

forskning, även positivistisk (Widerberg 2002). Mitt ontologiska och epistemologiska 

ställningstagande lägger grunden för den fortsatta forskningen.  

2.2.1 Ontologi 

Naturvetenskap, samhällsvetenskap och humanvetenskap är de tre dominerande 

vetenskapsskolorna. Vanligtvis väljer kunskapsutvecklaren en av dessa tre 

                                                 
6
 Källa: Egenkonstruerad.  
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vetenskapsinriktningar, där naturvetenskapen skiljer sig från de två övriga. 

Samhällsvetenskapen och humanvetenskapen liknar varandra och kan sammanföras om 

undersökningen täcker båda områdena. Ontologi (läran om tillvarons egentliga 

beskaffenhet
7
), används till studien för att precisera ett ontologiskt ställningstagande. För 

att nämna några: realism, idealism, pragmatism och relativism som är exempel på olika 

ontologiska inriktningar. Hermeneutisk ontologi har en historisk filosofisk koppling till 

Martin Heidegger och Paul Ricoeur (Mehr et al. 1980).  

 

Vidare delas hermeneutiken in i två grupper: Metodhermeneutik
8
 som förespråkas av 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och Wilhelm Dilthey (1833-1911). 

Livsvärldshermeneutik
9
 med Martin Heidegger (1889-1976), Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002) och Paul Ricoeur (1912-2005) som föregångare. Hermeneutik så som den 

uppfattas av t.ex. Heidegger, Ricoeur och Frankl är intresserad av ”mening” existentiell 

betydelse. Det är vanligt att man skiljer på existentiell och historisk hermeneutik (Starrin 

& Svensson, 1994).  

 

Vi kan skilja mellan två olika ontologier, nämligen realism och idealism. Ontologisk 

realism innebär att vi tror på att världen existerar oberoende av om vi observerar eller 

upplever den. En vanlig form av realism är materialismen som innebär att allt som har en 

objektiv och sann existens är uppbyggt av fysiska storheter. Kritisk realism innebär att 

verkligheten existerar oberoende av våra uppfattningar om den, men att vi inte direkt kan 

få tillgång till den då vi begränsas av vår subjektivitet, våra fördomar och förkunskaper. 

En konsekvens av detta för forskningen blir att utveckla noggranna forskningsmetoder 

som eliminerar problem med subjektiviteten, dvs. som gör forskningen oberoende av den 

enskilde forskarens uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). När termen idealism 

används i ontologisk mening syftar den på uppfattningen att verkligheten är icke-

materiell (dvs. begreppslig, själslig eller andlig). Denna form av idealism kallas 

ontologisk idealism, och är motsatsen till ontologisk materialism, som hävdar att 

verkligheten är av materiell natur. Dessa synsätt är monistiska, dvs. de hävdar att det 

finns en enda princip som förklarar hela verkligheten (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Frånset vissa gemensamma grundsatser finns det stora skillnader mellan olika 

hermeneutiker i synen på förutsättningar i tolkningsarbetet. Vissa hävdar t.ex. att man 

måste känna till författarens intentioner eller kunna leva sig in i dem för att kunna tolka 

en text. Andra menar att detta inte är nödvändigt eller ens önskvärd (Widerberg 2002). 

Dock menar Starrin & Svensson (1994) att det är vanligt att man skiljer på existentiell 

och historisk hermeneutik. Eftersom det råder delade meningar om behovet av att 

precisera ett hermeneutiskt synsätt, väljs ingen specifik hermeneutik till studien. Däremot 

i valet av ontologi till den här studien passar hermeneutisk ontologi, den har en historisk 

koppling till Martin Heidegger och Paul Ricoeur (Mehr et al. 1980). Genom valet av 

ontologiskt ställningstagande läggs grunden till metoddesignen som presenteras längre 

fram i arbetet.  

                                                 
7
 Källa: Norstedts Svenska ordbok (1999). 

8
 Källa: http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm. 

9
 Källa: http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm. 
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2.2.2 Epistemologi 

Kunskapssyn och kunskapsutveckling hör till ett begrepp, nämligen: epistemologi 

(kunskapsteori
10

). Vad är kunskap? Gustavsson (2002) delar in kunskap i tre olika 

former: att veta (vetenskaplig kunskap), att kunna (praktisk kunskap), och att vara klok 

(praktisk klokhet). För att vi ska kunna utvecklas som både medborgare och 

medmänniskor krävs djupgående livserfarenhet, ett sätt som visat sig vara en lämplig 

kunskapskälla är skönlitteraturen, där vi har tillgång till indirekta livserfarenheter 

(Gustavsson, 2002). Wikström et al. (1994) delar in ordet kunskap i fyra olika begrepp: 

1) Information, ger svar på frågan, Vad? Var? Vem? Hur? 2) Kunnande, ger svar på 

frågan, Hur göra? 3) Förklaring, ger svar på frågan, Varför? 4) Förståelse, ger svar på 

frågan, Hur hänger det ihop? (Wikström et al. 1994).  

 

Kunskapsfilosofin är läran om kunskapens ursprung och giltighet. Ett annat ord för 

kunskapsfilosofi är epistemologi. Det finns inom kunskapsfilosofin två ytterligheter vad 

gäller uppfattningen om kunskapens ursprung, nämligen empirism och rationalism. 

Empirism innebär att vi får vår kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. 

Relationen verklighet, sinnesintryck och erfarenhet, är dock inte oproblematisk. Eftersom 

tidigare erfarenheter påverkar vad vi väljer och färgar den kunskap vi erhåller. 

Rationalismen ser kunskap som starkt kopplat till vårt förnuft och att idéer, begrepp och 

förmågor är givna eller medfödda, t.ex. språket eller logiskt resonemang, och ger 

erfarenheten mening (Patel & Davidson, 2003). 

 

Vad är vetenskaplig kunskap? Gustavsson (2002) förklarar att det är den kunskap som 

framställs i forskning. Naturvetenskapliga undersökningar kräver teorier och metoder, 

medan humanvetenskapliga undersökningar görs på annat sätt. Vetenskaperna delas in 

mellan, den naturvetenskapligt tekniska och den human- och samhällsvetenskapliga 

(Gustavsson, 2002).  

 

Thurén (2007) påpekar att vi är inskolade och socialiserade sedan barndomen, vi har lärt 

oss vissa ”sanningar” som vi inte ifrågasätter. Alla människor har i viss utsträckning 

samma förförståelse. Förförståelse betyder att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom 

våra sinnen. I sinnesintryck ingår tolkning. Den tyske filosofen Jürgen Habermas talar om 

tre olika kunskapsintressen. Ett tekniskt kunskapsintresse, intresset av omvärldskontroll, 

klassas som positivistisk naturvetenskap. Han talar också om det hermeneutiska 

kunskapsintresset, ett intresse av att förstå andra människor. Ett humanvetenskapligt 

synsätt. För det tredje talar Habermas om det emancipatoriska, det frigörande 

kunskapsintresset, kritiskt tänkande och en kritisk vetenskap (Thurén, 2007). Nedan 

illustreras skillnader mellan naturvetenskap och humanvetenskap, samt olika synsätt 

(tabell 4 och figur 3):  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Källa: Norstedts Svenska ordbok (1999). 
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Naturvetenskap Humanvetenskap 

Förklaring Förståelse, innebörd och mening 

Tekniskt kunskapsintresse  Hermeneutiskt kunskapsintresse 

Allmängiltiga lagar och mönster Mål, mening 

Kausalitet Intentionalitet 

Fokus på beteende Fokus på upplevelse 

Predicerbarhet och kontroll Insikt och sammanhang 

Prövbarhet och reproducerbarhet Koherens, inre logik 

Hypotesprövning, hypotetisktdeduktiv metod Tolkning, den hermeneutiska cirkeln, 
fenomenologisk metod 

Observation, experimentella metoder Kvalitativa analyser, fallstudier 

Operationella definitioner av variabler Helhet och mönster 

Kvantitativa data Kvalitativa data 

Reduktionism Komplexitet 

Avgränsning, objektivering Gemenskap och deltagande 

Deterministisk människosyn Icke-deterministisk människosyn 

 
Tabell 4: Naturvetenskap kontra humanvetenskap

11
 

 

   

 
 
Figur 3: Fyra olika paradigm (synsätt)

12
 

 

                                                 
11

 Källa: Wedin & Sandell (2004, sid 24) 
12

 Källa: http://www.infovoice.se/fou/bok/10000025.htm.  

Atomism: betonande av iakttagelser av många små detaljer på helhetens bekostnad.  

Empirism: filosofisk uppfattning enligt vilken all kunskap om verkligheten måste grundas på erfarenhet. 

Holism: vetenskapsteoretisk riktning som hävdar att man i första hand ska studera företeelsers helhet och 

att helheten inte kan betraktas som en summa av delarna.  

Rationalism: inställning som hävdar att tänkande snarare än oreflekterat iakttagande av världen, ger 

kunskap. Källa: Norstedts svenska ordbok (1999).  
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Detta examensarbete grundar sig på den human- och samhällsvetenskapliga skolan som 

är en heterogen vetenskap med många olika inriktningar. Samhällsvetenskapen och 

humanvetenskapen liknar varandra och kan sammanföras när undersökningen täcker båda 

områdena. Eftersom studien har till syfte att skapa förståelsekunskap, och avsikten med 

djupintervjuerna är att förstå och tolka innebörden av vad respondenterna berättar, väljs 

det hermeneutiska kunskapsintresset till denna studie. Ett intresse av att förstå hur 

projektledarna upplever och utför tid- resursplanering i projekt.  

2.3 Undersökningsmetod 

Patel & Davidson (2003) definierar fallstudien som en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, flera individer, en organisation eller en 

situation. Höst et al. (2006) menar att fallstudier är att föredra när kunskaper på djupet 

önskas, dessutom är designen för en fallstudie flexibel. Enligt Bell (1993) innebär 

fallstudier att man samlar in information på ett systematiskt sätt, därefter studeras 

relationer mellan variabler, och att fallstudier handlar om samspelet mellan olika faktorer 

i en viss situation. Enligt Bell är styrkan med fallstudiemetoden att den möjliggör för 

forskaren att inrikta sig på en speciell händelse eller företeelse, och få fram de faktorer 

som påverkar företeelsen (Bell, 1993; Höst et al. 2006; Patel & Davidson, 2003).  

 

Ejvegård (2009) menar att syftet med en fallstudie är att välja en del av ett stort förlopp 

(som innehåller många fall av olika typer vid olika tidpunkter) och med hjälp av fallet 

beskriva och representera verkligheten. Ejvegård skriver vidare att det finns många 

fördelar med fallstudier, forskaren kan vänta med preciseringen av problemformuleringen 

längre fram i arbetet. Till en början behövs inte klara frågor eller hypoteser. Fallstudiens 

syfte i inledningsstadiet är mer att förstå än att förklara. Längre fram i fallstudien 

formuleras mer exakta frågor och hypoteser. Fallstudiet ger även stor närhet till 

analysobjektet. Tydligaste olikheten mellan fallstudiet och statistiska analysen är att i 

fallstudiet används många variabler hos objektfallet, medan statistikern i analysen 

använder många objekt men få variabler hos objekten (Ejvegård, 2009). 

 

Fallstudieprocessen illustreras i figur 4. Designstadiet i processen börjar med utveckling 

av teori samt undersökningens syfte. Detta förfaringssätt passar både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. Utgångspunkten i det här fallet är kvalitativ 

forskningsintervju, som inte är hypotesprövande. Denna fas kan genomföras antingen 

induktivt (empiri till teori) eller deduktivt (teori till empiri). Nästa steg i designstadiet 

består av urval av fall och framtagning av ett protokoll för datainsamling. Studiens 

datainsamlingsteknik består tre intervjuer (Höst et al. 2006). Det går att komplettera med 

skriftliga källor t.ex. arkivmaterial, rapporter, tidningsurklipp, dagböcker, brev och 

dokument om behov föreligger. Vad man bör tänka på vid val av fall är att rätt 

intervjuobjekt väljs, eftersom de ska kunna besvara intervjufrågorna, och välja relevanta 

frågor alternativt uppgifter. De ska också lämpa sig för djupintervjuer. Beroende på syftet 

med undersökningen väljs en eller flera personer. Flerfallsstudier ger mer utförliga 

undersökningar jämfört med enfallsstudier (Kruuse, 1998; Yin, 2003). Teorell & 

Svensson (2007) benämner dessa enstaka och jämförande fallstudier. Det förekommer 

olika typer av fallstudier, och ett val görs utifrån en urvalsstrategi framtaget av Kruuse 

(1998):  



 

- 19 - 

 Avvikande eller extrema fall 

 Framstående fall 

 Heterogena fall 

 Homogena fall 

 Typiska fall 

 Fall som stratifierats efter ett ändamål 

 Kritiska fall 

 Kedjefall 

 Kriteriefall 

 Teoretiskt baserade fall 

 Bekräftande och avfärdande fall 

 Kompletterande fall 

 Relevanta slumpade fall 

 Politiskt intressanta fall 

 Lättillgängliga fall. 

 

 

 
 
Figur 4: Fallstudieprocessgraf

13
 

 

Som undersökningsmetod till studien har jag valt flerfallsstudier, den ger mer utförliga 

undersökningar jämfört med enfallsstudier. Skillnaden mellan dessa två är att 

flerfallsstudien innefattar flera olika fall, medan enfallsstudien endast omfattar ett fall 

(Kruuse, 1998; Yin, 2003). Höst et al. (2006) menar att fallstudier är att föredra när 

kunskaper på djupet önskas, dessutom är designen för en fallstudie flexibel. 

Flerfallsstudien passar därmed utmärkt till de tre djupintervjuer som kommer att utföras i 

denna studie. Patel & Davidson (2003) menar att en fallstudieundersökning kan vara en 

eller flera individer, i mitt fall handlar det om tre fall, tre individer. Som fallstudietyp föll 

valet på teoretiskt baserade fall och lättillgängliga fall. Teoretiskt baserade fall väljs 

                                                 
13

 Källa: Efter COSMOS Corporation (2003). 
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utifrån teoretiska antaganden, och lättillgängliga fall spar tid, pengar och besvär (Kruuse, 

1998). Förberedelse, insamlings och analysstadiet innebär att tre olika fallstudier utförs, 

som leder till tre individuella fallrapporter. Slutligen genomförs analys och 

slutsatsstadiet, som påbörjas först med att dra fallslutsatser korsvis. Steg två innebär att 

teori modifieras. Steg tre leder till förslag om konsekvenser, vilket i sin tur följs av slutlig 

korsfallsrapport (Kruuse, 1998; Yin, 2003). 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt  

Wigblad (1997) definierar förhållningssättet som hur man ska empiriskt undersöka 

problemet/fenomenet, dvs. studiens tekniska utformning. Detta handlar om olika möjliga 

informations- och datainsamlingstekniker (Wigblad, 1997).  

 

Höst et al. (2006) förklarar att data som samlas in kan vara kvantitativ eller kvalitativ. 

Kvantitativ data kan räknas eller klassificeras (antal, vikt etc.), medans kvalitativ data 

består av ord och beskrivningar, och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data kan 

bearbetas med statistisk analys, medans kvalitativa data kräver analys med hjälp av 

sortering och kategorisering. För komplexa problem, t.ex. sådana som involverar 

människor och deras agerande, är en kombination av kvalitativ och kvantitativ data att 

föredra (Höst et al. 2006). Kruuse (1998) skriver att kvantitativa forskare söker förklara 

fenomenen medan kvalitativa försöker förstå dem. Detta förhållande har stor betydelse 

för utvecklingen av frågor (Kruuse, 1998).  

 

Patel & Davidson (2003) gör gällande att det som avgör för om forskningen bedrivs 

kvantitativt eller kvalitativt är hur forskaren har formulerat undersökningsproblemet. Om 

forskaren är intresserad av svar på frågor som rör Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka 

är relationerna? Så används statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Om problemet 

däremot handlar om att tolka och förstå t.ex. människors upplevelser eller om forskaren 

vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” så bör 

denne använda verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 2003).  

 

Widerberg (2002) understryker att metodutvecklingen och den fortlöpande redogörelsen 

för tolkningsprocessen i forskningsprojektets alla led, går hand i hand med 

kunskapsutvecklingen. Det som gör kvalitativ forskning givande är att angreppssätt och 

metoder handlar om nyanser. forskaren blir kreativ, och då görs upptäckter. Kvalitativ 

forskning handlar om analyser och därmed tolkningar (Widerberg, 2002). Allwood 

(2004) menar att uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ ansats är rörig och svår 

att göra på ett konsekvent sätt. Även validitetskriterierna för forskning är likheten stor 

mellan ansatserna (Allwood 2004).  

 

Starrin & Svensson (1994) diskuterar till vilken typ av egenskap refererar begreppen 

kvantitativ och kvalitativ – som är en ontologisk fråga? Hur man får kunskap om dessa 

egenskaper är också en kunskapsteoretisk fråga. Svaret till frågan förutsätter vissa 

teoretiska antaganden. Kvantitativ kontra kvalitativ forskning är synonymt med ”förklara 

kontra att förstå”. Naturvetenskap kontra humanvetenskap. Wallén (1996) menar att 

empiriskt arbete går ut på att undersöka verkliga, faktiska objekt eller företeelser till 
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skillnad från teoretiska studier. Finns det inte några teoretiska antaganden vet man inte 

heller vad man ska undersöka (Wallén, 1996).  

 

Widerberg (2002) beskriver hermeneutiken och det kvalitativa perspektivet som ett sätt 

att framhålla tolkningens betydelse och roll i kunskapsproduktionen. Hermeneutik 

(tolkningslära) utgår ifrån vissa grundläggande antaganden eller förutsättningar som 

utgör stommen i analysmetoden. Dessa grundantaganden är enligt Widerberg (2002): 

 

 Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller i en 

kontext. 

 I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

 All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, den 

referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett fenomen. 

 Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 

 

Av den anledningen bör forskaren vid hermeneutiska analyser klargöra komponenterna 

t.ex. vilken förförståelse och vilka förväntningar forskaren hade med sig in i 

forskningsprocessen (Widerberg 2002).  

 

Jag har valt det hermeneutiskt kvalitativa vetenskapliga förhållningssättet eftersom syftet 

med underökningen är att söka efter förståelsekunskap. Hermeneutiken handlar om att 

förstå och begripa intellektuellt. Vi förstår andra människor för att vi själva är människor 

och kan sätta oss in i hur andra människor känner och tänker. Vi kan se in i oss själva 

(introspektion) och därigenom förstå andra människors upplevelser och känslor (empati). 

Hermeneutiken bygger på tre kunskapskällor: empiri, logik och igenkännande. 

Hermeneutisk tolkning värdesätter förståelse av människor, deras handlingar och 

konsekvenserna av människors handlingar (Thurén, 2007). Kvalitet handlar om 

karaktären eller egenskapen hos någonting, och syftar till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. Den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening (Widerberg 2002).  Eftersom undersökningen grundas 

huvudsakligen på tre djupintervjuer, där syftet är att tolka och förstå, passar hermeneutisk 

förhållningssätt till studien. När man bedriver hermeneutisk forskning faller det sig 

naturligt att välja det kvalitativa förhållningssättet i kombination med hermeneutiken. 

Frånset vissa gemensamma principer finns det stora skillnader mellan olika 

hermeneutiker i synen på förutsättningar i tolkningsarbetet. Vissa hävdar t.ex. att man 

måste känna till författarens intentioner eller kunna leva sig in i dem för att kunna tolka 

en text. Andra menar att detta inte är nödvändigt eller ens önskvärd (Widerberg 2002), av 

den anledningen har jag inte valt en specifik hermeneutisk inriktning.  

2.5 Forskningsstrategi 

Teorell & Svensson (2007) understryker vikten av ett grundläggande metodologiskt 

strategival mellan få respektive många fall eller undersökningsenheter. Med få fall kan 

man gå på djupet och söka mycket information om varje undersökningsenhet (intensivt). 

Med många fall går man i stället på bredden, med mindre information att tillgå från varje 

enskilt fall (extensivt). Valet mellan extensiv respektive intensiv strategi bestämmer inte 

alla senare metodval i undersökningsprocessen, men det får avgörande konsekvenser för 
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flera av dem (Teorell & Svensson, 2007). Ejvegård (2009) ger en liknande beskrivning, 

att en underökning antingen kan utföras ”brett och grunt” eller ”smalt och djupt”.  

 

Patel & Davidson (2003) anser att forskaren arbetar med att producera teorier om 

verkligheten. Underlaget för teoribygget är empiri, ur verkligheten som ska studeras. 

Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Hur man ska 

relatera teori och verklighet är ett problemen inom allt vetenskapligt arbete. Begreppen 

induktion, deduktion och abduktion är de tre alternativa sätt som forskaren kan arbeta 

med för att relatera teori och empiri (Patel & Davidson, 2003). Gustavsson (2002) 

förklarar att vanligen ska man verifiera påståenden och gissningar. Om det inte går att 

bekräfta det man håller för sant, falsifieras hypotesen. Fakta eller ”data” har samlats in 

från vilka man drar slutsatser av. Antingen går man den induktiva vägen, från empiri till 

teori (hypotesskapande). Även om man inte utgår från en tidigare teori arbetar man inte 

förutsättningslöst, forskaren har egna idéer och föreställningar som färgar de teorier som 

produceras. Alternativt går man den deduktiva vägen, från teori till empiri 

(hypotesprövande). Objektiviteten stärks genom att utgångspunkten tas i redan befintlig 

teori, eftersom undersökningen färgas av den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattningar (Gustavsson, 2002).  

 

Patel & Davidson (2003) förklarar vidare att abduktion är ett tredje sätt att relatera teori 

och empiri och är en kombination av induktion och deduktion. Abduktion innebär att från 

ett enskilt fall förklara fallet, dvs. ett förslag till teori. I nästa steg prövas denna hypotes 

eller teori på nya fall, forskaren arbetar deduktivt. Den ursprungliga hypotesen eller 

teorin kan därmed generaliseras. Tillvägagångssättet ger ett mer flexibelt sätt att arbeta än 

rent deduktivt eller induktivt. Gustavsson (2002) förklarar att allmänt innefattar 

vetenskapen tre ingredienser: ett empiriskt material, en metod, och en teori. Det 

empiriska materialet hämtas från naturen eller en social verklighet. En metod är 

tillvägagångssättet på när vi försöker ta reda på något från t.ex. intervjuer. En teori kan 

beskrivas som ett perspektiv vi väljer att se med. En grundläggande definition av kunskap 

är ”en sann och beprövad uppfattning”. Att ha en övertygelse räcker inte, den måste vara 

beprövad. De empirinära forskningsansatserna är: Grounded Theory (GT), Multi 

Grounded Theory (MGT) (Goldkuhl, 1998; Gustavsson, 2002; Patel & Davidson, 2003).  

 

Starrin & Svensson (1994) menar att mycket tyder på att kvalitativ analys handlar om 

abduktion, dvs. en ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer 

och mellan delar och en tilltagande helhet. Kvalitativ analys handlar inte om ren 

induktion. Kvantitativ analys är inte helt igenom deduktiv heller. Delarna i det som 

identifieras genom en kvalitativ analys är internt relaterade till varandra samt att den 

helhet vari dessa delar ingår uppvisar egenskaper som inte de enskilda delarna var för sig 

gör. Helheten är med andra ord mer än summan av delarna (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Patel & Davidson (2003) förklarar att hermeneutiken är positivismens raka motsats. 

Hermeneutik betyder tolkningslära, och att den försöker förstå människan. Till skillnad 

mot positivisten, som studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker hermeneutikern att 

se helheten i forskningsproblemet. En uppfattning som kallas holism och innebär att 

helheten är mer än summan av delarna. Forskaren ställer helheten i relation till delarna 
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och växlar mellan del och helhet, för att nå fram till en så fullständig förståelse som 

möjligt. Forskaren som tolkar en text, t.ex. en intervju vill förstå helheten av denna, 

genom att först läsa delar av en text var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa. 

Forskaren pendlar sedan mellan dessa två synsätt och ställer de olika förstålelserna i 

relation till varandra. Forskaren använder också sin egen förförståelse som hermeneutisk 

forskare, sin empati eller medkänsla för att förstå objektet. Hermeneutisk forskning har 

ett tydligt drag av abduktion i och med att forskaren pendlar mellan helhet och del och 

mellan olika synvinklar i tolkningsakten. Dock är sällan avsikten att nå fram till en 

heltäckande teori, utan istället blir varje tolkning unik och det kan vara berikande med en 

mångfald av olika tolkningar. Forskaren kan fritt argumentera för vilken tolkning som 

uppfattas som den bästa. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, 

perspektivförskjutningarna i pendlingen, en helhet som lever och utvecklas. Förfarandet 

kallas detta för den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, 

ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och 

utvecklas (Patel & Davidson, 2003). Figur 5 illustrerar tillvägagångssättet:   

 

 
 

Figur 5: Forskningsprocessgraf
14

 

 

                                                 
14

 Källa: Runkel, P.J. & McGrath, J.E. (1972). Research on human behavior. New York: Holt, Rinehart & 

Winston. 
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Ingen av de tre alternativa forskningsstrategierna induktion, deduktion eller abduktion 

passar min forskningsstrategi. Den kan inte sägas vara rent induktiv, deduktiv eller 

abduktiv, inte heller en kombination av dessa. Jag har valt att genomföra en bred och 

grund undersökning (extensivt), för att kunna belysa problemområdet från flera håll. 

Denna tillvägagångssättet kallas triangulering. Trianguleringen gäller både teori och 

empiri, vilket ger undersökningen en högre tillförlitlighet och precision. När 

problemområdet belyses från flera olika håll, tack vare ett brett teoretiskt och empiriskt 

urval, ökar sannolikheten för att nå goda resultat. Valet av extensivt före intensivt är inte 

helt självklart, jag anser dock att studien faller in i kategorin extensivt, på grund av ett 

omfattande teoretisk utbud i kombination av flera olika empiriska 

datainsamlingsmetoder. Även om djupintervjuer klassas som studier på djupet, anser jag 

inte att de övriga datainsamlingsmetoderna är att betrakta som djupstudier. Därmed faller 

hela paketet av datainsamlingsmetoder in under kategorin extensiv. I och med valet av 

hermeneutisk forskning pendlar forskaren därmed mellan helhet och del och mellan olika 

synvinklar i tolkningsakten, och presenterar en mångfald av olika tolkningar. Helhet och 

del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, ger perspektivförskjutningar i 

pendlingen. Detta kallas för den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt 

växer och utvecklas (Patel & Davidson, 2003).  

2.5.1 Teorins roll  

Patel & Davidson (2003) förklarar att det är forskarens uppgift att utveckla och pröva 

teorier som kan hjälpa oss att förstå verkligheten. Traditionellt sett är en teori ett system 

av antaganden eller satser som beskriver den del av verkligheten som är studieobjektet. 

En teori ska utgöra en sammanhängande helhet utifrån vilken vi kan förklara eller förstå 

en så stor mängd av existerande information om det studerade objektet som möjligt (Patel 

& Davidson, 2003). Wallén (1996) menar att empiriskt arbete innebär att undersöka 

verkliga, faktiska objekt eller företeelser till skillnad från teoretiska studier. Men om det 

inte finns några teoretiska antaganden vet man inte vad man ska undersöka (Wallén, 

1996).  

 

I denna studie kommer den teoretiska undersökningen bl.a. att användas för att skapa en 

grundläggande förståelse för hur tid- och resursplanering kan utföras, och vilka olika 

metoder, tekniker och datorprogramverktyg som finns tillgängligt ute på marknaden? Ett 

annat skäl är att ge en nulägesbild av hur situationen ser ut idag för problemområdet. 

Teorierna används huvudsakligen av två orsaker: skapa kunskap inför den empiriska 

datainsamlingen, samt skapa förståelse för hur situationen ser ut idag. Den andra orsaken 

är att jämföra teori med empiri i analysmomentet och dra slutsatser. Den teoretiska 

studien skapar grunden till den kvalitativa empiriska studien. Det teoretiska urvalet består 

av utvalda teorier som ger kunskap inför intervjuerna och till analysen. Teori och empiri 

tillsammans leder till ny kunskap och teoriutveckling. Böcker, vetenskapliga artiklar och 

information från nätet utgör de huvudsakliga källorna till teorierna. Teorins primära roll i 

studien är att besvara huvudfrågan och delfrågorna. Teorin täcker ett brett spektrum, för 

att kunna belysa forskningsområdet från flera håll, vilket ger ett mer tillförlitligt resultat 

med högre precision. Flera olika teoretiska källor ger en vidare ”tratt”, och därför en 

bredare infallsvinkel som därmed ger fler nyanser och ett mer tillförlitligt resultat. 
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Tillvägagångssättet kallas teoretisk triangulering. Eftersom teorierna täcker ett relativt 

stort område, skapas en god grund för att betrakta och belysa problemområdet från flera 

olika håll. Forskaren ges därmed bättre förutsättningar till analysen, och till slutsatserna 

utifrån teorierna. Även förutsättningarna för fortsatt forskningar förbättras när 

problemområdet behandlas med många olika teorier. Teorierna ska inte bara skapa en 

grund inför studien, de ska även skapa förståelse för problem utifrån flera teoretiska 

förhållanden. Teorin är att betrakta som relevant, och möjliggör besvarandet av 

forskningsfrågorna. Teorin har enligt ovanstående förklaring en viktig grundläggande roll 

i studien i kombination med empirin.  

2.5.2 Empirins roll 

Under detta kapitel redogörs tillvägagångssätt och urval av empirisk datainsamling. De 

två utvalda datainsamlingsmetoderna för studien är tre djupintervjuer och en allmän 

programgenomgång av datoriserade projektplaneringsverktyg. Orsaken till valet av dessa 

två tillvägagångssätt är densamma som för teorin, empirisk triangulering. Triangulering 

ger en mer trovärdig bild av verkligheten, och högre precision från datainsamlingen. 

Empirin har till syfte att jämförs med teorin. Resultatet från den empiriska 

undersökningen jämförs med vad teorin förespråkar. Empirin har därmed en viktig 

grundläggande roll i studien. Den empiriska grundningen genomförs i form av kvalitativ 

flerfallsstudiebaserad forskning. I relation till kvalitativ forskning associeras fallstudier 

ofta med teoriutveckling och att flerfallsstudier skapar förutsättningar för rikare 

teoriutveckling. Flera fall med en komparativ jämförelse mellan fallen skapar bättre 

förutsättningar än om endast ett fall används. Varje enskilt fall studeras var för sig, 

helheten (kontexten) studeras i relation till delarna, vilket ger insikt om både delarna och 

helheten (Kruuse, 1996; Yin, 2003).  

 

Teori och empiri 

I kapitel 5 jämförs teori med empiri, och även de olika fallobjekten kommer att jämföras 

sinsemellan. Först görs en individuell bedömning av fallen, och därefter en korsfalls 

syntes. Teori och empiri förenas och en slutlig korsfallsrapport skrivs. Av utrymmesskäl 

kommer inte alla analysdelar att redovisas i analyskapitlet, utan en kortare förenklad 

version av analysen redovisas. Samma sak gäller kapitel 6 som innehåller 

slutsatser/slutsats, inte alla slutsatssteg kommer att redovisas på grund av det tar för 

mycket utrymme i rapporten.  
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2.5.3 Forskningsprocess 

 
Figur 6: Studiens process

15
 

                                                 
15

 Källa: Egenkonstruerad.  
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2.6 Metoddesign 

Studiens metoddesign är en samling metoder ursprunget från bl.a. studiens 

problemställning och kunskapsbehov. De metoder som ingår är: litteratururvalskriterier, 

datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, analysmetod, verifieringsmetod, 

utvärderingsmetod och presentationsmetod. I insamlingsarbetet och analysarbetet har jag 

arbetat med flera olika metoder, vilket ger en mer precis och noggrannare resultat. När 

flera metoder används samtidigt i en undersökning, benämns det metodtriangulering 

(Patel & Davidson, 2003).  

2.6.1 Litteratururvalskriterier 

De källkritiska principerna enligt Thurén (2005) kommer att användas vid val av litteratur 

för att säkerställa god litteraturkvalitet: 

 

 Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara 

 Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan 

 Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa 

 Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild 

av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden. 

 

2.6.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling litteraturstudie 

För att skapa goda förutsättningar till att hitta relevanta teorier och god kunskap om 

problemområdet, kommer en omfattande litteraturstudie att genomföras. Litteraturen 

består huvudsakligen av tryckta och otryckta källor, vetenskapliga artiklar och material 

från internet. Vid sökning med sökmotorer på internet har jag använt lämpliga nyckelord 

på engelska, och svenska. De källkritiska principerna enligt kapitel 2.6.1 kommer att 

användas.  

 

Datainsamling empirisk studie 

Empirisk data kommer att inhämtas från tre olika fallföretag som representeras av en 

projektledare per företag. Valet av företag är avsiktlig, eftersom jag vill undersöka 

skillnaderna mellan små, mellanstora och stora projekt. Där av valet av tre olika företag, 

ett litet företag, en mellanstor och ett stort företag. Flera på marknaden förekommande 

datorprogram för tid- och resursplanering kommer att undersökas närmare. De program 

som projektledarna har använt eller använder kommer dessutom att genomgå en närmare 

granskning för att bedöma deras användarvänlighet gentemot användaren – i detta fall 

projektledarna. Kravet på valet av projektledare är att de ska vara erfarna projektledare 

och att de arbetat som projektledare minst fem år. Datainsamlingsmetoden kommer att 

bestå av tre djupintervjuer. En metod som passar när avsikten är att få en djupförståelse 

om hur projektledarna tänker, och deras åsikter om specifikt tid- och resursplanering. 

Tabell 5 illustrerar skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och 

analysmetoder. 
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 Material eller data 

Kvalitativ Kvantitativ 

Analys 

Kvalitativ Hermeneutisk 
tolkning; 
fenomenologisk 
metod 

Grafiska 
inspektionsmetoder 

Kvantitativ Skattningar av 
intervjuer eller 
observationer; 
Kvantitativ 
innehållsanalys 

Statistiska tekniker 

 
Tabell 5: Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

16
 

2.6.3 Databearbetningsmetod 

Vid kvalitativ bearbetning arbetar forskaren oftast med textmaterial, t.ex. från intervjuer 

och behöver bearbeta den utskrivna texten. Det går även att kvalitativt bearbeta och 

analysera en ljudinspelning. Det vanligaste tillvägagångssättet är att transkribera 

ljudinspelningarna. Kvalitativa undersökningar är oftast tids- och resurskrävande. Det är 

också viktigt att forskaren dokumenterar sina tankar kontinuerligt under undersökningen i 

en dagbok. Dagboken kommer till användning i den slutliga analysen, den hjälper att 

reflektera över tidigare tankar. Löpande analyser anses praktiskt när kvalitativ 

undersökning valts, tvärtemot den kvantitativa. Forskaren kan direkt efter intervjun 

analysera resultatet och modifiera intervjufrågorna om det visar sig att de inte fungerat så 

som tänkt. Det är också lättare att bearbeta materialet när forskaren har intervjun i färskt 

minne. När slutbearbetningen ska genomföras måste forskaren läsa igenom texten flera 

gånger om och föra nya anteckningar. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är en 

text där citat från intervjuer varvas med egna kommentarer, och tolkningar med hjälp av 

teorier. Detta är viktigt för att läsaren ska kunna avgöra dess trovärdighet. Läsaren måste 

också få del av hur forskaren metodiskt gått tillväga vid bearbetningen. Orsaken är att det 

inte finns en bestämd metod för kvalitativ bearbetning (Patel & Davidson, 2003).  

2.6.4 Analysmetod  

Patel & Davidson (2003) ger rådet att i analys av kvalitativ data använda teoretisk 

triangulering. Därmed används olika teoretiska perspektiv för att belysa det studerade 

fenomenet från flera olika håll, vilket ger mångfald i tolkningen (Patel & Davidson, 

2003). Widerberg (2002) menar att om man vill belysa ett fenomen genom att studera 

”verkligheten”, så väljer man observationer som metod. Vill man däremot få fram 

människors förståelse av fenomenet, väljer man intervjuformen. Och vill man visa hur 

fenomenet kommer till uttryck i bild och text, gör man en bild- och textanalys. Men 

ibland vill man belysa det från flera håll med hjälp av olika material och metoder. De 

kvalitativa infallsvinklarna kompletterar varandra och bör därför kombineras. Det finns 

all anledning att använda sig av allt tillgängligt material och olika metoder. En intervju 
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 Källa: Wedin & Sandell (2004, sid 75). 
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kan analyseras i textanalytiska termer (genre, struktur), liksom en text kan analyseras på 

det sätt som samhällsvetare vanligtvis tolkar en intervju (tema, sammanhang, mönster) 

(Widerberg 2002).  

 

Höst et al. (2006) förklarar att i kvalitativa studier är det oftast meningslöst att söka 

slutsatser av varianten ”80 % av de intervjuade är negativa till fenomenet”. Slutsatser av 

de slaget beror på urvalet av intervjupersoner, och i en kvalitativ studie har man oftast ett 

litet urval. I stället bör man söka slutsatser djupare, t.ex. hur någon resonerar om en fråga 

eller motivationen bakom ett agerande. I den kvalitativa analysen är begreppet spårbarhet 

viktig. Slutsatserna som dras från data ska kunna spåras tillbaka till de ursprungliga 

uttalandena, och vilka informationsgrupperingar som lett fram till slutsatsen. Detta ställer 

krav på dokumentation av analysen. Man ska i efterhand kunna följa hur slutsatserna 

analyserats från materialet (Höst et al. 2006). Starrin & Svensson (1994) anser att genom 

att ställa samman resultatet från flera enskilda personer, kan mönster framträda som kan 

generaliseras till att gälla en grupp. Starrin & Svensson framhäver hermeneutik som en 

metod som handlar om att pröva tolkningar, och för att utföra tolkningar finns det ingen 

metod – där behövs erfarenhet, kreativitet och fantasi. Man måste också tydligt 

dokumentera på vilken grund jag valt den tolkning jag lägger fram och avvisat andra 

möjliga tolkningar (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Orsaksmekanismen enligt Teorell & Svensson (2007): figur 7 beskriver processen. (I) 

”insats”, (U) ”utfall”. Insats leder till ett utfall genom ”mekanismen” (M). I alla 

kausalsamband erhålls ett visst tidsmässigt och rumsligt glapp mellan orsak (insatsen) 

och verkan (utfallet). Om forskaren kan belägga att (I) ledde till (U) ges en förklaring till 

vad som orsakade (U). Kan vi precisera genom vilken/vilka orsaksmekanismer (M), som 

(I), ledde till (U), och varför detta skedde. Ger svaret på frågan ”varför”, med frågan 

”vad” som leder till orsaksförklaring. Fyra orsakskriterier definieras: kontrafaktisk 

skillnad, tidsordning, isolering, och mekanismen (Teorell & Svensson, 2007).  

 

 

I                                               U 
 
Figur 7: Orsaksmekanismen

17
 

 

Höst et al. (2006) anser att analys av kvalitativ data är annorlunda till sin karaktär än 

analys av kvantitativ data. Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, och där går 

det inte att räkna medelvärden och varians. Däremot är ord, begrepp och beskrivningar 

viktiga i den kvalitativa analysen, och även frekvensen. Dataanalysen utförs utifrån 

textdokument, i det här fallet transkriberade intervjuer. Transkribering av intervjuer är 

oftast tidskrävande. Om sammanfattande transkriberingar används finns risken att tappa i 

precision och djup i analysen. Kvalitativa studier är oftast flexibla och stegen kan 

upprepas flera gånger. Processen i den kvalitativa analysen kan beskrivas i fyra steg: 

Datainsamling, Kodning, Gruppering, och Slutsatser (Höst et al. 2006).  
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 Källa: Teorell & Svensson (2007, sid 63) 
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Starrin & Svensson (1994) förklarar att dokumentationen viktig, när man tolkar en 

handling eller en utsaga är det viktigt att kunna återvända till datamaterialet och 

kontrollera i vilket sammanhang den förekom. När man sedan går igenom datamaterialet 

för att analysera gäller det att söka fram alla uppgifter, handlingar och sekvenser som rör 

det undersökningen söker svar på. Detta utförs systematiskt, så att man inte godtyckligt 

väljer vissa utsagor eller sekvenser som passar ens förväntningar. Därefter återvänder 

forskaren till helheten och kontrollerar om ett enskilt tillfälle eller utsaga i sitt 

sammanhang kan öka förståelsen av frågeställningen. Man går tillbaka till hela 

flerfallsstudien där de olika fallen ingår i och ser dem i ljuset av helheten och finner nya 

tolkningsmöjligheter. Pendlandet mellan del och helhet kallas för den hermeneutiska 

cirkeln. Enskilda ord förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom det 

enskilda ordet. Satsen i sin tur ger mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar 

förståelsen av texten. Tillvägagångssättet kallas hermeneutisk texttolkning.  

 

Starrin & Svensson (1994) förklarar vidare att Heidegger lade begreppet den 

hermeneutiska cirkeln till grund för tolkning och förståelse. Hermeneutiska cirkeln går ut 

på att varje fråga består av både det frågan handlar om, själva frågan och det som söks 

genom frågan. Forskaren prövar möjliga tolkningar av materialet fram och tillbaka 

mellan del och helhet och in och ut i datamaterialet, tills man finner en rimlig tolkning av 

en handling eller en utsaga. Det är viktigt i forskning att tydligt klargöra grunden för 

tolkningarna och hur de prövats, eftersom vi aldrig möter något förutsättningsöst. Av den 

anledningen är det viktigt att visa vad man i hermeneutisk forskning kallar förförståelse. 

Forskaren bör systematiskt pröva olika tolkningar av all tillgänglig information tills man 

funnit den mest rimliga tolkningen. Vanligen skiljer man på existentiell och historisk 

hermeneutik. Existentiell hermeneutik söker få en så sann och rättvisande bild av vad 

människor menar och upplever och förstå deras tankar och intentioner. I historisk 

hermeneutik tolkar man utsagor och handlingar, vilket leder till kunskap om vad som 

verkligen hänt (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Yin (2003) presenterar tre generella strategier till kvalitativ analys: 1) Teoretiska 

påståenden. 2) Alternativa förklaringar. 3) Utveckla en fallbeskrivning. Förutom dessa 

tre generella analysmetoder, presenteras följande fem specifika analystekniker: 1) 

Mönster matchning. 2) Utveckla förklaringar. 3) Tidserie analys. 4) Logiska modeller. 5) 

Korsfalls syntes (Yin, 2003).  

 

”Kvalitativ analys […] har problemet att det inte finns några accepterade standarder för 

hur man bör bedöma värdet av en sådan analys” (Starrin & Svensson, 1994, sid 31). 

 

Textanalysprogrammet MAXqda kommer att användas till den datorstödda kvalitativa 

textanalysen, och kompletteras med en manuell personlig kvalitativ analys av texterna 

(texttolkning). Syftet med datorstödd kvalitativ textanalys är att bearbeta i huvudsak 

ickenumerisk text, och stödja ostrukturerad dataindexering, samt sökning och 

teoribyggande. Vidare hjälper textanalysprogrammet med att koda och kategorisera stora 

mängder narrativ text, som samlats in från intervjuerna. Empirisk data behöver mening 

och insikt som hämtas från text utifrån ordfrekvens. Yin (2003) och Neuendorf (2002) 

poängterar att datorstödd kvalitativ textanalys inte ensamt kan användas som 
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analysmetod, och måste därför kompletteras med andra analysmetoder. Efter Yin (2003) 

väljs den ickedatorstödda analysmetoden korsfalls syntes till den kvalitativa personliga 

analysen (figur 4). Metoden förenar olika teorier till en helhet, och ger en generell 

slutsats. Analysmetoden bygger på att analyspersonen fördjupar sig i datamaterialet och 

med hjälp av sin kreativitet och intuition drar slutsatser utifrån fallen. Föst skrivs 

individuella fallrapporter, och därefter dras korsande fallslutsatser, som innebär att de 

individuella fallen jämförs och leder till slutsatser. Nästa steg är att jämföra teori med 

empiri, och teori modifieras ifall inte teori överensstämmer med empiri. Utifrån 

jämförelserna mellan fallen och mellan teori och empiri tas förslag om konsekvenser 

fram. Slutligen skrivs en gemensam korsfallsrapport med analysmetoden korsfalls syntes. 

Förutom en komparativ jämförelse mellan fallen, jämförs även teori med empiri, samt 

användningen av både datorstödd och manuell kvalitativ textanalys ger en mer noggrann 

och precis tolkning. Intervjuerna som används till analysen är av varianten 

halvstrukturerade
18

 som är mer flexibla och ickestyrande (Yin, 2003; Neuendorf, 2002).  

2.6.5 Verifieringsmetod 

Verifieringen avgör om resultatet i form ny teoretisk och empirisk kunskap framtagna 

under studien uppfyller kraven och intentionerna i föregående fas. Validering innebär att 

undersökningsresultatet godkänns med avseende på de från början ställda kraven. 

Verifieringsmetoden går ut på att kontrollera så att valda metoder och tekniker har 

används korrekt, och att dessa fortfarande är aktuella. Man måste ha god överblick över 

de kvalitativa forskningsmetoderna och teknikerna, dessa förändras kontinuerligt, vilket 

kräver god kännedom och reflektion (Galin, 2004).  

2.6.6 Presentationsmetod  

Starrin & Svensson (1994) ger följande råd inför resultatredovisningen: det avgörande för 

den vetenskapliga kvalitén är att endast de slutsatser dras, som materialet och 

bearbetningsmetoden ger underlag för, samt att grunden för slutsatserna redovisas på så 

sätt att läsaren kan bedöma resultatets tillförlitlighet. Detta är lika viktigt i kvantitativ 

som i kvalitativ forskning. Men kvalitativ forskning kräver i allmänhet utförligare 

redovisning. Resultatet kan ju inte återges i siffror, tabeller eller grafer. I stället måste de 

slutsatser som dras uttryckas i tydliga ord, och om olika tolkningar av materialet är 

möjligt, klart framgå varför den redovisade tolkningen valts och andra avvisats. Hur 

redovisningen ska utformas i det enskilda forskningsprojektet finns det inte några klara 

regler för enligt Starrin & Svensson (1994). En redovisningsform som på bästa sätt lyfter 

fram och tydliggör den kunskap undersökningen ger måste växa fram ur arbetet med 

materialet (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Resultatet kommer att presenteras textuellt och grafiskt i form av en kandidatuppsats, 

samt muntligen under min examination i slutseminariet enligt högskolans riktlinjer.  

2.7 Utvärderingsmetod   

Jerkedal (2005) betonar att en utvärdering är en systematisk och objektiv mätning av ett 

pågående eller avslutat projekt, dess design, implementering och resultat. En utvärdering 

                                                 
18

 Intervjuguide, bilaga 1. 
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ska tillhandahålla information som är tillförlitlig och användbar (Jerkedal, 2005). Holme 

& Solvang (1997) förklarar att vid kvantitativa metoder är det viktigt hur representativ 

informationen är, att man verkligen mäter det man vill mäta och att insamlad data är 

pålitlig (reliabel). Detta är inte lika viktigt i kvalitativa undersökningar. Eftersom syftet 

med kvalitativa studier är att få en bättre förståelse av vissa faktorer och då är inte den 

statistiska representativiteten aktuell. Rent praktiskt går det inte att förena detta med ett 

djupgående studium av personens upplevelser och medvetenhet om sig själva. Problemet 

att få giltig (valid) information är mycket mindre i sådana undersökningar än i 

kvantitativa studier (Holme & Solvang, 1997). Starrin & Svensson (1994) skriver att 

kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera något. Ordet härstammar från 

latinets qualitas som betyder ”beskaffenhet, egenskap”. Kvalitativ metod är således 

systematiserad kunskap om hur man går till tillväga för att gestalta beskaffenheten hos 

något. Staffan Larsson (1994) har utarbetat ett antal kvalitetskriterier för kvalitativ 

forskning, som används till att utvärdera resultatet. Starrin & Svensson förtydligar att 

vissa av dessa kriterier utgör alternativ. Så är fallet med empirisk förankring och 

pragmatisk validitet. Vissa kan stå i en inbördes spänning. Det gäller innebördsrikedom i 

förhållande till struktur. Det kan också gälla det etiska värdet som ska avvägas mot kravet 

på validitet. Förnuftet får avgöra om ett arbete funnit en rimlig avvägning (Starrin & 

Svensson, 1994). Nedan listas kvalitetskriterierna för bedömning av kvalitativa studier 

enligt Staffan Larsson (1994): 

 

 
 
Figur 8: Validitet och reliabilitet

19
 

2.7.1 Kvaliteter i framställningen som helhet  

Perspektivmedvetenhet  

Förståelse enligt hermeneutik innebär att delen måste relateras till en helhet. Fakta är 

alltid perspektivberoende, och tolkaren har en förförståelse. Förförståelsen måste 

explicitgöras för att kargöra tolkarens utgångspunkt. Avsikten är att forskning ska vara 

tillgänglig för kritisk granskning (Larsson, 1994).  

 

Intern logik  

Detta kriterium uttrycker en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik. Forskningsfrågor bör vara styrande för datainsamlingstekniker och analys. 
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Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerade 

fenomenets natur, datainsamlingen samt analystekniken. Alla enskilda delar ska relateras 

till en helhet, och att det vetenskapliga arbetet ska vara en väl sammanfogad 

konstruktion, ett slutet system (Larsson, 1994).  

 

Etiskt värde  

Enligt humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter ska i forskning 

intresset att få ny kunskap vägas mot kravet på skydd av individer, som deltagit i studier. 

Det uppstår således en konflikt mellan validitet och etik. Man ser skyddet som en 

avvägningsfråga, och ur detta bör således slutsatsen dras att en rimlig avvägning i detta 

avseende skulle vara tecken på god kvalitet. Kvaliteter i vetenskapliga arbeten förutsätter 

att man inte fuskar med vad man själv uppfattar som sant (Larsson, 1994). Nedan följer 

en checklista för ”vetenskaplig hederlighet” (Larsson, 1994): 

 

 Författaren har inte förtigit något han kände till 

 Han har inte lagt till något som inte har med saken att göra 

 Han har förankrat sina slutsatser i det frambragta materialet 

 Han har inte kallat saker för det ena, än det andra 

 Han har inte påstått sig ha syften som han sen övergett till förmån för andra utan 

att redovisa varför. 

 

2.7.2 Kvaliteter i resultaten  

Innebördsrikedom  

När det gäller kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta något på ett sätt så 

att nya innebörder uppstår. Därför måste uppmärksamheten särskilt fästas på hur 

innebörder gestaltas. En avgörande kvalitet är då innebördsrikedom. Det bör påpekas om 

läsarens betydelse för fallstudier. Nyttan ligger ofta i att någon tar del av fallstudier och 

brukar den i sitt eget sammanhang. Detta förutsätter att läsaren har tillgång till en rik 

beskrivning i fallstudien, så att hon kan bedöma huruvida hennes egen situation liknar 

den som beskrivs i fallstudien. Inom hermeneutik framställs tolkningen som en akt där 

olika delar av en ”text” kan integreras till en helhet. Det blir då självklart att tolkningar 

har en högre kvalitet om de kan fånga in fler nyanser. Tolkningen får då en större 

precision. För kvalitativ metod förefaller således innebördsrikedomen vara ett centralt 

värde (Larsson, 1994).  

 

Struktur  

Som motpol till innebördsrikedomen kan ställas kravet att resultatet har en god struktur. 

Detta innehåller ett krav på överskådlighet och reduktion av komplexitet, största möjliga 

enkelhet och att inte använda onödiga begrepp. Det finns en spänning mellan 

innebördsrikedomen och strukturkravet. Denna spänning måste hanteras av den som gör 

en kvalitativ analys. Denna spänning måste resultera i en pregnans i tolkningen, 

resultaten måste vara tydliga. Tolkning bör inte vara frukten av kompromisser, utan bör 

ta fasta på något viktigt som finns i rådata, på ett exakt sätt. Det finns en exakt gestaltning 

av något, och om man då explicitgör detta, uppstår en beskrivning av något 

karaktäristiskt drag hos rådata på ett exakt sätt, tolkningen blir pregnant. En kompromiss 
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innebär i stället att kategorin, beskrivningen, eventuellt inte gäller ett enda enskilt fall i 

rådata. Ett annat krav är att resonemang går att följa. Man kan kalla det för ett krav på en 

röd tråd. I bra studier är argumentationens detaljer klara, specifika och relevanta. Bra 

struktur i texter innebär att man tydligt markerar vad som är huvudsaker och vad som är 

bisaker. En sida av strukturkriteriet är alltså en fråga om god retorik (Larsson, 1994).  

 

Teoritillskott 

Kvaliteten här handlar om hur väl man kunnat relatera sig till tidigare teori och huruvida 

resultaten kan förändra teori. Det gäller att man finner mönster eller centrala drag i 

rådata. Det krävs en tolkning av data som lyfter fram det som är allmänt i dem. Det kan 

handla om tolkningar där man använder en viss tolkningsteori för att skapa nya 

betydelser hos texter. Lyckas man gestalta sina resultat på ett sådant sätt har det skett ett 

kunskapstillskott (Larsson, 1994).  

2.7.3 Validitetskriterier  

Diskurskriteriet  

Kan påståenden och argument klarar sig vid en prövning mot alla andra alternativa 

påståenden och argument, som kan anföras om något. Om analysen har producerat 

resultat som inte andra finner avgörande svagheter hos, har arbetet haft en god kvalitet. 

Det viktiga är att data, argument och resonemang kan klara en noggrann granskning från 

en annan medlem av vetenskapssamhället (Larsson, 1994).  

 

Heuristiskt värde  

Med heuristik menas i vilken utsträckning läsaren genom framställningen kan se någon 

aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Gör man en kvalitativ studie blir man på ett särskilt 

sätt beroende av att man faktiskt kan gestalta något nytt, själva framställningen och dess 

förmåga att kommunicera till en läsare blir central. Kravet är att den kvalitativa studien 

ska ge ett kunskapstillskott genom själva gestaltningen. En lyckad analys resulterar i ett 

nytt sätt att se på verkligheten, som gör något obegripligt rimligt. En lyckad kvalitativ 

analys är ofta beroende av att dess resultat används av människor i sitt sätt att tänka. Man 

talar om olika goda gestalter, där de bästa effektivt förmedlar en bild av verkligheten, 

som läsaren övertygas av, och förmedlar sådana bilder ur ett generaliseringsperspektiv. 

Man kan inte generalisera från en fallstudie till andra motsvarande fall på ett enkelt sätt. 

Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen i jämförelse med andra fall, och eventuellt 

upptäcka relevansen av den gestaltning, som den kvalitativa analysen resulterat i. 

förmedlingen till en publik blir med andra ord särskilt viktig. Detta ligger i hjärtpunkten 

av hermeneutikens kunskapsintresse att öka den intersubjektiva förståelsen (Larsson, 

1994).  

 

Empirisk förankring  

Här handlar det om överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. En relativistisk 

syn är vanlig bland dem som bedriver kvalitativ analys. Det är ofta fråga om en syn där 

samma verklighet eller text kan tolkas på fler än ett sätt. Triangulering innebär att man i 

en empirisk studie har flera källor som belägg för sin beskrivning. Utgångspunkten är 

sedan att samstämmighet mellan olika teoretiska och empiriska källor är tecken på 

validitet. En systematisk användning av triangulering är ytterst verkningsfullt för att ge 
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trovärdighet åt tolkningar. Ett specialfall av triangulering är ”respondent validitet”. Här 

handlar det om att en tolkning återförs till de personer som studerats för att få deras 

bedömning av tolkningens rimlighet. I hermeneutiken är det viktigt att man har belägg för 

tolkningen. Om korrespondensen mellan rådata och tolkning kan fastställas genom att en 

oberoende bedömare kan identifiera vilka personer som står för de olika uppfattningarna, 

och medbedömaren ges därmed inget utrymme för egna tolkningar (Larsson, 1994).  

 

Konsistens  

Konsistens är ett kriterium där en tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet. 

Med delarna byggs innebörden i helheten upp, på samma gång som innebörden i varje del 

beror på helhetens innebörd. Den hermeneutiska cirkeln kan inte bara användas som ett 

sätt att förstå vad som händer vid tolkning, den utgör också mall för hur en tolkning bör 

vara. Här närmar vi oss ett konsistenskriterium. Hög kvalitet har en tolkning. Där delarna 

i en text eller tillgängliga data hanteras på sådant sätt att det uppstår så få motsägelser 

som möjligt mellan tolkningen (helhet) och enskilda data (delarna). I termer av inre logik 

(Larsson, 1994).  

 

Det pragmatiska kriteriet  

Kvaliteten i analysen är beroende av i vilken utsträckning de beskrivna uppfattningarna 

kan resultera i ökad förståelse av ett visst innehåll. Det är fråga om validitetskriterier som 

lägger vikt vid konsekvenserna av de resultat som åstadkommits i en kvalitativ studie. Ett 

kriterium kallat ”externt värde”, med andra ord värdet forskningen har för praktiken. En 

aspekt av detta blir hur man kunnat förmedla sina resultat till yrkesutövningar och tala 

om vad resultaten har för betydelse i verkligheten. Habermas ställer upp två varianter av 

ett hermeneutiskt kunskapsintresse: ett praktiskt hermeneutiskt och ett emancipatoriskt. 

Det praktiskt hermeneutiska intresset syftar till att förbättra kommunikationen genom att 

bidra med tolkningar, världsbilder som skapar förståelse mellan människor. Validiteten i 

tolkningen genom sina kvaliteter kan skapa en sådan grund. Det emancipatoriska 

synsättet är kritiskt till myter om hur samhället är och bör vara. Åskådliggöra 

föreställningar som människor har och som leder till att de accepterar ett förtryck, som 

inte stämmer med verkligheten. Genom att göra tolkningar av verkligheten som är 

empiriskt förankrade kan man åstadkomma en dynamik där tidigare tolkningar kan 

ifrågasättas. Vetenskapliga analyser möjliggör för individer att frigöra sig från sina 

mystiska föreställningar och blir mer rationella (Larsson, 1994). 

 

Generaliserbarhet 

Enligt Yin (2003) är det svårt att generalisera en fallstudie till en annan, ett problem som 

gäller inom informatikområdet i allmänhet. Istället bör den som analyserar försöka 

generalisera resultaten till teorier. Analytiskt generalitet syftar till att ge ett 

kunskapstillskott som har ett värde utanför studien. Författaren förväntas argumentera för 

kunskapstillskottet utifrån den teoretiska och empiriska undersökningen, som omfattar 

utvalda teorier och tre fallobjekt. Den kunskap som studien genererat utifrån teorierna 

och tre intervjuer, ska kunna användas utanför studien i andra sammanhang. Resultatet 

bör vara praktiskt tillämpbart, samt ha ett praktiskt värde (Kruuse, 1998; Wallén, 1996; 

Wigblad, 1997; Yin, 2003).  
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Utvalda utvärderingskriterier  

Följande kvalitetskriterier enligt Staffan Larsson (1994) har valts ut till utvärderingen: 

Perspektivmedvetenhet, Intern logik, Etiskt värde, Innebördsrikedom, Teoritillskott, 

Diskurskriteriet, Heuristiskt värde, Empirisk förankring och Konsistens. Förutom dessa 

nio kvalitetskriterier tillkommer generaliserbarhet.  

2.8 Halvstrukturerad intervju    

Holme & Solvang (1997) menar att styrkan med den kvalitativa intervjun är att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Vilket är 

den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna. I den kvalitativa intervjun används inte standardiserade 

frågeformulär. Detta för att det normalt inte ska finnas för stor påverkan från forskarens 

sida. De synpunkter som kommer fram bör vara resultat av undersökningspersonernas 

egna uppfattningar. Därför bör intervjupersonerna i största möjliga utsträckning själva få 

styra utvecklingen av intervjun. Vissa viktiga faktorer har skrivits ner i en intervjuguide 

inför intervjun. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

det fenomen som forskaren studerar. Detta innebär att urvalet av undersökningsobjekt 

och fallstudie inte sker slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs systematiskt utifrån 

vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt fastställda. Eftersom 

syftet är få ett så stort informationsinnehåll som möjligt genom att tillgodose största 

möjliga variationsbredd i urvalet. För det andra kan informationsinnehållet ökas genom 

att använda oss av intervjupersoner med goda kunskaper om de företeelser som 

undersöks. Detta innefattar personer som är mer medvetna än andra eller som brukar 

reflektera över sin situation. Vidare kommer också intervjupersonernas förmåga att 

uttrycka sig och villighet att delta att vara viktigt när urvalet görs (Flick, 2009; Holme & 

Solvang, 1997; Patton, 2002).  

 

Jag måste försäkra mig om ett urval som passar den undersökning jag ska genomföra. 

Informant- och respondent intervju är två olika intervjuvarianter. Respondent intervjun 

utförs med en person som är delaktig i den företeelse som studeras. Informant intervjun 

gäller en person som står utanför den företeelse som studeras. Höst et al. (2006) nämner 

tre olika typer av intervjuer: öppet riktad intervju, halvstrukturerad intervju, och 

strukturerad intervju. I den halvstrukturerade intervjun blandar man öppet riktade frågor 

med fasta frågor som har bundna svarsalternativ. Man kan dela in intervjun i fyra faser: 

sammanhang, inledande frågor, huvudfrågor, och sammanfattning. Intervjun kan spelas 

in på ett digitalt ljudmedium som är att föredra. Som komplement till inspelningarna kan 

man föra anteckningar under intervjun. Efter intervjun bör man transkribera det inspelade 

materialet, dvs. skriva ut det sagda, ord för ord (Flick, 2009; Holme & Solvang, 1997; 

Höst et al. 2006; Oates, 2006; Patton, 2002;).  

 

Jag har valt att använda den halvstrukturerade respondent intervjumetod, som till 

karaktären är mer flexibel och ickestyrande. Meningen är att intervjuobjekten bör styra 

samtalet inte intervjuaren, och utifrån vad de berättar väljs både följdfrågor och 

inriktning. Intervjufrågorna är dock alltid utgångspunkten till samtalen. En digital 

ljudinspelare kommer att användas till att spela in alla tre samtalen. Tekniken erbjuder 
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också ett stort lagringsutrymme, och därmed är risken mindre att lagringsutrymmet inte 

räcker till för att kunna spela in hela samtalet. Under intervjun görs anteckningar som 

komplement till ljudinspelningarna, t.ex. var i samtalet viktiga aspekter diskuteras. En 

intervjuguide används, där intervjufrågorna finns nedskrivna. Jag har inte använt 

underkategorier av frågor till huvudfrågorna, orsaken är att intervjupersonerna bör styra 

samtalet, och därmed kommer frågorna att variera något utifrån vad intervjuobjekten 

säger. Intervjun delas in i fyra faser: sammanhang, inledande frågor, huvudfrågor, och 

sammanfattning. Efter intervjun transkriberas det inspelade materialet, som också 

underlättas av att intervjuerna kompletterats med anteckningar. Själva transkriberingen är 

en tidsödande process, och innebär att intervjuerna skrivs ner ord för ord.  

2.9 Genomgång av projektplaneringsverktyg 

Som ett komplement till de tre kvalitativa intervjuerna har jag valt att genomföra en 

allmän genomgång av ett antal datorprogram för tid- och resursplanering. Det handlar om 

vanligt förekommande program som finns tillgängligt ute på marknaden. Fem olika 

funktioner kommer att jämföras mellan programmen, i fall funktionen finns inbyggt eller 

inte. Fem funktioner som jag anser är av intresse för denna studie. De utvalda 

funktionerna gäller tidplanering, resursplanering, dokumenthantering, möjlighet till 

samskapande med övriga deltagare i projektet, samt om programmet är webbaserad. 

Programegenskaperna för respektive datorprogram är inhämtat från programtillverkarnas 

webbplatser, samt genom att jag själv har testat flera av programmen. Inga 

programlicenser har införskaffats, och programmen har därför testats i demo- eller 

utvärderingsläge. Följande 61 datorprogram för tid- och resursplanering har valts ut:  

 

Datorprogram för  tid- och resursplanering  

Ace Project 
AtTask 
Basecamp 
CELOXIS 
Clarizen 
Daptiv 
Endeavour Project 
EasyProjects.net 
FastTrack Schedule 
FogBugz 7 
GantProject 
Gemini 
Genius Project Domino 
InLoox 
Journyx 
Kronodoc 
LiquidPlanner 
MacProject Pro 5 
Métier WorkLenz 
MinaProjekt.se 
MindView 3 Business 

MicroPlanner X-Pert 
MS Project Pro 2007 
MS Project 2007 Server 
OmniPlan 
Open Workbench 
OpenProj 
Oracle Primavera P6 
Oracle Project Portfolio 
Planisware 5 
Planner 
Planner Suite 
Principal Toolbox 
Project Drive 
Project Insight 
Project KickStart Pro 5 
Project.net 
Project-Open 
Projectron BCS 
ProjectManager.com 
Projectplace Enterprice 
ProjectPlan 

QBIS Project 
RationalPlan 
SAP PM 
Sciforma PSNext 
Seavus Project Planner 
Service Desktop Pro 
Servera 
SmartDraw 
TaskJuggler 
TaskMerlin 
Teamcenter 
Teamwork 4 
Teamwork PM 
Tenrox PM 
TrackerSuite.net 
Vision Project 
VPMi SaaS 
Workspace.com 
Wrike 

 
Tabell 6: Datorprogram för tid- och resursplanering 
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3 Teori 
 

 
 

 

I don’t know what percentage of our time on any computer based project is 

spent getting the equipment to work right, but if I had a gardener who spent 

as much of the time fixing her shovel as we spent fooling with our computers, 

I’d buy her a good shovel. At least you can buy a good shovel. 

-Erasmus Smums 

 

Här följer en uppsättning relevant teori till projektplanering och även tid- och 

resursplanering. Mängden vald teori är relativt stort och brett, detta på grund av att ämnet 

är tvärvetenskapligt. Stor variation på teorierna ger också en större förståelse av 

problemområdet, och högre precision. Teorierna har till syfte att besvara 

forskningsfrågorna, genom att i analysen relatera teori med empiri. Teorier som beskrivs 

och presenteras är bl.a. kognitiv psykologi, multitasking, rationalitet, olika projektformer, 

projektlivscykeln, generellt om tid- och resursplanering samt metoder, tekniker och 

datorverktyg.  

3.1 Agila projekt  

Agila snabbrörliga arbetsmetoder är flexibla, den har fokus på projektteamet och på 

arbetsuppgifter som ligger tidsmässigt närmast. Bland de Agila metoderna kan nämnas 

Scrum, DSDM och Timeboxing. Projektteamen arbetar självständigt och Agila 

projektmetoder stöder det korta tidsperspektivet, medans projektmetodiken stöder 

långsiktighet. Projektmetodiken ger hjälp att bryta ner helheten i mer hanterbara delar. 

Avstämningar görs dagligen för att säkerställa bl.a. effektivitet och ansvar. Arbetet utförs 

mellan milstolpar och beslutspunkter, mot ett bestämt mål. Täta kontrollpunkter används 

i syfte att snabbt kunna ändra riktning och omprioritera beslut. Den övergripande planen 

ser mer långsiktigt, medans det som ligger närmast i tiden är mer detaljerad. Vanligtvis är 

de Agila projekten kortare och indelade i mindre delar (Lappo & Andrew, 2004). 

Lambrechts & Demeulemeester (2007) menar att projektstyrningen kan antingen bedrivas 

proaktivt eller reaktivt. Det proaktiva synsättet liknar traditionell projektstyrning, 

planeringen är mer långsiktig. Proaktiva metoder försöker planera och styra projekt på 

lång sikt så att avvikelser kan avvärjas utan att de leder till problem.  Reaktiv synsätt 

liknar sättet som Agila projekt utförs, man ser mer kortsiktligt. Reaktiv metod reagerar på 

avvikelser, åtgärder vidtas snarast med t.ex. en kursändring.  

3.1.1 Agila projektverktyg  

En global undersökning genomförd av VersionOne under juni och juli 2008, 

inkluderandes 3061 respondenter och sammanlagt 2319 delundersökningar. Omfånget är 

stort, hela 80 länder finns representerat, och gäller specifikt utvecklingsprojekt av 

datorprogram. Syftet med undersökningen var att bl.a. ta reda på vilka program som 
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respondenterna använder till s.k. Agila projekt, en projektform som skiljer sig från den 

traditionella projektformen. Undersökningsresultatet är baserat på dem som har 

praktiserat Agila metoder i viss utsträckning i organisationen. Statistik över 

programanvändning kan utläsas i figur 9.   

 

Vilka Agila verktyg används?
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Figur 9: Undersökning som visar vilka Agila verktyg som används
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3.2 Begränsad rationalitet  

Ett centralt område inom projektledarskap enligt Grenness (2005) handlar om 

beslutsbeteende. En av de mest inflytelserika teorierna i området är Herbert A. Simons 

Administrative Behavior (1966), som lanserade begreppet ”begränsad rationalitet”, att 

våra beslut inte är resultat av fullständigt rationella val. Begreppet rationalitet gäller dels 

målet för våra handlingar, dels förhållandet mellan målsättning och handlingar och dels 

förhållandet mellan mål och medel. Därmed ska minst två villkor vara uppfyllda för att 

en handling ska kunna anses rationell. Dels ska målet i sig vara rationellt, det ska vara 

medvetet valt som något man önskar och menar realisera, dels ska själva handlingen, 

medlet för att realisera det önskade målet, betraktas som den bästa handlingen för syftet. 

Grenness påpekar att vi oftare borde ställa några grundläggande frågor om egna och 

andras kunskaper, och att man måste ha kunskap för att ställa de rätta frågorna. Grenness 

skriver vidare om reflektionens betydelse, att stanna upp, ta några steg bakåt för att se 

klarare och tänka sig för. Reflektion har sin början i ett nyktert konstaterande utifrån 

analys av fakta. Tänkandet upphör inte här utan fortsätter med fler ”varför” frågor, med 

siktet ställt mot en så helhetlig förståelse och kritisk bedömning som möjligt. Reflektion 

definieras som tolkning av tolkning. (Grenness, 2005).  

3.3 Blooms taxonomi  

Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog som utarbetat ett klassificeringssystem för att 

visa sambanden mellan olika nivåer i inlärningsprocessen. Längst ner på processgrafen 

memorerar individen kunskaper i form av begrepp, teorier och fakta. I nästa steg i trappan 

                                                 
20

 Källa: 3rd Annual survey 2008, The State of Agile Development. VersionOne, Inc (2008). 
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börjar vi se innebörder och samband av all kunskap som vederbörande förskansat. På den 

tredje nivån kan människan börja tillämpa sina kunskaper praktiskt. Därefter förbättras 

vår förmåga ytterligare till en nivå där vi kan utföra analyser, ur problem. Vid det här 

laget kan vi skapa ny kunskap, vilket till slut leder till den högsta nivå på kunskapsstegen, 

nivån där vi kan med kritiska ögon utvärdera och reflektera olika lösningar, metoder och 

begrepp. Blooms taxonomi kan användas på flera skilda områden t.ex. för utvärdering av 

olika arbetsmetoder för att lära sig olika färdigheter, inte minst projektledning, se figur 10 

(Bloom & Krathwohl, 1956). 

 

 
 
Figur 10: Blooms taxonomi
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3.4 Change Management  

Hiatt & Creasey (2003) definierar Change Management som en multidisciplinär metod 

som på ett strukturerat sätt används för att uppnå förändring hos individer, team, 

organisationer eller samhällen. Avsiktsförklaringen med tillämpningen är att något 

behöver förändras, och Change Management gör det möjligt att genomföra en 

förvandling från ett rådande tillstånd till ett önskat framtida tillstånd. Önskan om 

förändring kan ha sitt ursprung från t.ex. viljan att ändra attityd och beteende hos en 

individ, ett arbetssätt, eller förändra en organisation. För att lyckas krävs de inblandades 

engagemang, förståelse och deltagande (Fowler & Lock, 2006; Hiatt & Creasey, 2003).  

                                                 
21

 Källa: Efter Bloom (1956).  
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3.5 Kognitiv psykologi  

När man designar och konstruerar interaktiva system, bör vi förstå hur människor 

fungerar – psykologi och särskilt kognitiv psykologi är en viktig del av den teoretiska 

delen av MDI/HCI. Perception, Resonemang, Minne, Uppmärksamhet och Språk. Alla 

dessa mentala fallenheter är beroende av varandra. Uppmärksamhet styr både perception 

och minne. Språk och resonemang är nära sammankopplat. Vad skulle språk vara utan 

minne? Det viktigaste som kognitiv psykologi har bidragit med är bl.a. 

informationsprocess paradigmet med nära paralleller till hjärnans funktion och datorns 

(Benyon & Turner, 2005).  

3.5.1 HIP (Human Information Processing)  

HIP (människans informationsbearbetningsförmåga) är ett populärt hjälpmedel för 

karakterisering av mänsklig kognition. Den vilar tungt på en förenklad modell av en 

persondatordators huvudbeståndsdelar. HIP modellen (figur 11) fördelar våra sinnen på 

en dators indataenheter. Våra muskler och organ kan svara på stimuli från en dators 

utdataenheter, och hjärnan och kognitionen på datorns centrala processenhet, samt minnet 

och aritmetiklogiska enheten. Enligt Benyon & Turner fortsätter HIP modellen vara en 

underförstådd del när vi designar interaktiva system (Benyon & Turner, 2005). 

 

 
 
Figur 11: Information Processing Paradigm

22
 

3.5.2 Mentala modeller  

Mentala modeller är en term som används för att täcka flera olika högnivåiga kognitiva 

strukturer som vi använder för att lagra kunskap om, bl.a. interaktiva apparater. Vår 

kunskap om hur vi ska använda en DVD spelare, inte som en serie av fakta, utan som en 

                                                 
22

 Källa: Efter Turner et al. (2005, sid 101).  
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mental modell om hur dessa apparater fungerar. En mental modell kan liknas vid en 

fungerande modell av t.ex. en apparat i verkliga livet, men som en bild i människans 

hjärna. Vi kan använda den till att visualisera hur apparaten fungerar. Mentala modeller 

är viktiga i lärandet om hur vi använder en interaktiv apparat (Benyon & Turner, 2005). 

3.5.3 Människans minnessystem  

Allwood (1998) påpekar att vi inte skulle klara oss utan minnet. Det samma gäller 

människans datoranvändning, den är helt beroende av egenskaperna hos människans 

minnessystem. De ständiga processerna i våra minnessystem, där uppfattningar, 

föreställningar och förhållningssätt till omgivningen aktiveras, sammanförs, förändras 

och lagras. Mänskligt tänkande ses också som planerade och medvetna minnesprocesser. 

Vi tolkar omvärlden i form av den information som existerar i minnet. Människan har 

flera oberoende minnen, och tre olika typer av minnessystem: Sensoriskt (SM), 

Korttidsminnet (KTM), och Långtidsminnet (LTM). Det sensoriska minnet består av 

separata minnen för de olika sinnena: syn, hörsel och lukt. Korttidsminnet behandlas som 

en aktiverad del av långtidsminnet. Långtidsminnet i sin tur består av flera olika minnen 

som hanterar: Episodisk kunskap, Semantisk kunskap, samt Motoriska, Språkliga, och 

Kognitiva färdigheter. Processer i minnet som har med inlärning och glömska att göra 

brukar delas in i följande tre faser: Inkodning, Lagring, och Framtagning av information. 

Inkodningen kommer i användning när information från omvärlden når minnet. Lagring 

innebär förvaring av information, och framtagning att information i minnet används på 

annat sätt. Det sensoriska minnet används under inkodningsfasen, medan kort- och 

långminnet används under alla tre faserna (Allwood, 1998; Anderson, 2005; Benyon & 

Turner, 2005).  

3.5.4 Perception  

Allwood (1998) förklarar att perception benämns även som varseblivning eller 

inkodning. När information från omvärlden når sinnesorganen, samtidigt som de når det 

sensoriska minnet, börjar perceptionen. Informationen lagras under kort tid i fysisk 

otolkad form. Därefter kopplas informationen till individens förkunskaper, de begrepp 

och kategorier som finns i människans långtidsminne. Efter tolkning (kategorisering) når 

den korttidsminnet. När nu informationen finns i korttidsminnet kan individen medvetet 

börja uppleva den tolkade informationen (Allwood, 1998). Benyon & Turner (2005) 

förklarar att perception refererar till högnivåprocessen av sensorisk data för att finna 

mening. Visuell perception är troligtvis den viktigaste formen av perception för MDI/HCI 

specialister. Perception finns även för hörsel, känsel, smak och lukt. Flera olika teorier 

finns om visuell perception, och visuell perception har studerats på flera olika sätt, ofta 

med betoning på visuell illusion, se figur 12 (Anderson, 2005; Benyon & Turner, 2005).  

 

 

 

 
 

 

Figur 12: Müller-Lyer illusion
23

 

                                                 
23

 Källa: Turner et al. (2005, sid 112).  
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3.5.5 Uppmärksamhet  

Avser fokusering utifrån människans mentala förmåga. Uppmärksamheten kan vara 

splittrad eller fokuserad. Uppmärksamhet kan också tänkas vara en mental resurs vilken 

kan allokeras. Utökad uppmärksamhet kallas vaksamhet (Anderson, 2005; Benyon & 

Turner, 2005).  

3.6 Kommunikation  

Markopoulos & Ruyter (2009) skriver om medvetenhetssystem (Awareness Systems). 

System med intentionen att hjälpa människor att skapa och upprätthålla medvetande om 

varandras aktiviteter, kontext eller status, även när deltagarna inte är på arbetsplatsen. 

Syftet är att skapa medvetenhet om människorna i omgivningen, vad andra gör, var de 

befinner sig, eller vad de säger. Medvetande och förståelse stödjer beslutsfattande 

avseende aktiviteter, intentioner och även andras känslor som därmed ger en bild av 

kontexten i en social interaktion. Systemen stödjer medvetenheten om projektdeltagarna, 

och kan effektivisera samarbete och samskapande, även att utveckla sociala relationer 

och stärka individers självkänsla (Markopoulos & Ruyter, 2009).  

 

Kommunikation innebär i projektsammanhang flödet av information mellan 

organisationer, och mellan en eller flera personer. Antingen sker kommunikationen 

internt inom organisationen, eller externt mellan två organisationer, alternativt mellan två 

eller flera personer. Kommunikation kräver ett medium, i vilken information överförs. 

Informationsutbytet kan antigen ske verbalt eller ickeverbalt. Personen måste även kunna 

tolka information, avkoda och förstå meddelanden. Inkommande information passerar ett 

filter, vilket endast sker om vi kan avkoda meddelandet. Detta kräver att vi har en 

förmåga, och kan språket eller kodsystemet. Kommunikation innefattar en tidsrymd, och 

tidsaspekten är viktig, eftersom information är att betrakta som ”färskvara”. Oftast utsätts 

meddelanden för störningar (brus), som påverkar det ursprungliga meddelandet. 

Feedback (återkoppling) skickas mellan sändare och mottagare, och den ger information 

om hur sändare/mottagare uppfattar meddelandet. Miljön (kontexten) har också en viktig 

roll i sammanhanget, den påverkar individer och organisationen. Figur 13 illustrerar 

informationsutbytet mellan individer och organisationer (Lewis, 1987):  

 

 Medium: Verktyg för att sända meddelanden  

 Feedback: Återkoppling, antingen verbal eller ickeverbal  

 Störningar och brus: Problem som orsakar störningar på meddelanden, både 

tekniska och semantiska. 

 Meddelande: Meddelanden/Budskap  

 Tid: Den tid det tar för meddelanden att nå mottagaren  

 Kontexten: Kontexten representeras av individers referensramar, 

kommunikationskunskaper, kultur, erfarenheter, tolkningsförmåga av 

meddelanden med olika symboler, tecken och språk. Faktorer som påverkar 

sändarens och mottagarens handlingsutrymme och handlingsförmåga att både 

skicka och tolka meddelanden.  

 Kodning/Avkodning: Meddelanden kodas och avkodas enligt den semiotiska 

skolan  
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 Perceptuellt filter: Meddelandena passerar mottagarens perceptiva filter och 

avgör vad som släpps igenom, och tolkas till kunskap i form av mentala modeller 

hos mottagaren  

 Effekt: Vilken effekt enskilda meddelanden har på individer och organisationer  

 Syfte: Vilket syfte har avsändaren av meddelandet  

 Intraorganisatorisk miljö: Miljön inom en specifik organisation  

 Input/Output: Meddelanden som passerar en gräns. 

 

 
 

Figur 13: Kommunikationsmodell
24

 

3.7 Kravspecifikation  

En kravspecifikation innefattar dokument som specificerar projektkaraven och dess 

resultat. Dessa krav brukar delas in i projektkrav respektive produktkrav (Cegrell, 2003). 

Cegrell anser sig veta orsaken till varför projekt misslyckas. Orsaken är bristfälliga 

kravspecifikationer. De tekniska kraven är för många, vilket leder till att det blir alldeles 

för många pärmar med krav. Konsten är att skriva en kravspecifikation med så få krav 

som möjligt. Cegrell (2003) menar att ofta kan man plocka bort så mycket som 80 % av 

kraven, och därefter brukar projektet löpa bättre. Det är helt enkelt lättare att följa och 

fullfölja projektet, när det inte handlar om tio pärmar, utan en pärm (Cegrell, 2003).  

3.8 Multitasking25 

Meyer et al. (2001) menar att det har blivit allt svårare att koncentrera sig och fokusera på 

en enda uppgift. Eftersom vi numera utsätts för många distraktioner från omgivningen, 

bl.a. Facebook, Twitter, e-post, SMS och ordbehandlaren. Mayer är en känd forskare i det 

                                                 
24

 Källa: Egen vidareutvecklad kommunikationsmodell efter Lewis, (1987).  
25

 Merriam-webster’s Dictionary definierar multitasking som: ”the performance of multiple tasks at one 

time”. Källa: http://www.merriam-webster.com/dictionary/multitasking. 
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som kallas multitasking (att hantera flera uppgifter samtidigt). Ordet används speciellt när 

det handlar om att dela mellan flera kommunikationsformer i datorn. Mayer har testat 

studenters förmåga att göra många saker samtidigt, och han studerar vad som händer med 

hjärnan när vi göra det. Meyer skriver om uppmärksamhetsproblematiken som kan leda 

till alvarliga konsekvenser, att multitasking faktiskt kan ge hjärnskador. När vi stressar 

hjärnan med för mycket information på samma gång så skadas den delen av hjärnan som 

hjälper oss att fokusera och koncentrera. I stället för att i lugn och ro fokusera på en 

uppgift så skiftar vi ständigt fokus mellan flera uppgifter. Många blir sämre och sämre på 

att rikta uppmärksamheten på ett och samma problem under en lång tid.  

 

Meyer hävdar att multitasking är en myt, och att multitasking leder till många negativa 

effekter. Vissa personer känner sig effektiva när de håller på med flera saker samtidigt, i 

verkligheten kan de flesta inte hantera det, vilket Meyers studier visat. Vi använder olika 

kanaler i hjärnan för att ta in information, en visuell kanal, en språk kanal osv. varje kanal 

kan endast hantera ett flöde av information åt gången. Om man försöker få in mer 

information uppstår en överbelastning, och vi blir ineffektiva och gör misstag. Om man 

blir stressad av att göra flera saker på samma gång, kan stressen orsaka hjärnskador. Den 

del av hjärnan som skadas är närminnesområdet. Vi får svårt att komma ihåg information 

vi nyligen mottagit, och dessutom skadas den del av hjärnan som hanterar fokus. Meyer 

gör gällande att när vi ständigt skiftar fokus från vår uppgift till t.ex. e-post eller SMS så 

förlorar vi mycket tid. Vi måste starta om, varje distraktion kan kosta oss många minuter 

i effektivitetstid. Om vi gör något som kräver djup koncentration t.ex. att skriva en 

uppsats, kan det ta dagar att komma tillbaka till samma ”flyt” som man hade innan man 

blev avbruten. För att man glömt vad man höll på med, eller vad man skulle göra här 

näst. Det kan ta timmar eller dagar att komma in i arbetet igen efter att ha blivit avbruten. 

I USA är det förbjudet att köra bil och samtligt prata i mobiltelefon pga. av trafikfaran 

(Meyer et al. 2001; Meyer & Kieras, 1997; Salvucci & Taatgen, 2008). 

 

Zhang et al. (2005) skriver att en monokronisk person kan utföra en sak i taget, inom en 

viss tid. Däremot kan en polykronisk person utföra flera saker på en gång, inom en viss 

tid.  Kognitivt komplexa personer anses vara mer monokroniska, medan kognitivt enklare 

personer kan vara mer polykroniska. Detta leder till tanken att polykroniska personer kan 

dela sin uppmärksamhet till flera saker samtidigt, medan monokroniska personer kan 

koncentrera all sin uppmärksamhet på en sak, eller många dimensioner av en sak. Således 

kan det uppstå potentiella konflikter när monokroniska personer har tilldelats 

arbetsuppgifter som kräver polykroniskt beteende. Mycket har skrivits om de två 

beteende typerna enligt Zhang et al. (2005), däremot har få experimentella studier 

genomförts om huruvida beteendetyperna existerar i verkligheten (Zhang et al. 2005).  

 

Pesch et al. (2007) beskriver hur en singelprocessor på en dator hanterar data i ett snabbt 

tempo genom endast en kanal åt gången, en seriell databehandling, på ett liknande sätt 

som en människa. En dator med multiprocessor kan hantera flera kanaler samtidigt, en 

parallell databehandling, något som människan oftast inte klarar av att utföra (Pesch et al. 

2007). 
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3.9 Planeringstekniker  

Här presenteras och förklaras ett antal metoder och tekniker till tid- och resursplanering:  

 

Aktivitetslista 

Aktivitetslistan är en enkel form av tidplanering som utgår från arbetsstrukturen, och 

lägger till start- och sluttid till aktiviteterna. Hänsyn måste tas till de beroenden som finns 

mellan aktiviteterna, och de uppstår när aktiviteter är beroende av varandra. Det finns ett 

samband mellan aktiviteterna, vilket medför att föregående aktivitet måste vara avklarad 

för att en ny aktivitet ska kunna påbörjas (Antvik & Sjöholm, 2005).  

 

Blocknät  
I ett blocknät visas aktiviteterna som block. Blocken kopplas samman med pilar, som 

också visar logiska beroenden och ordningsföljd mellan aktiviteterna. Kritiska linjen är 

rödmarkerad. Blocken visar tidsåtgång och aktiviteternas nummer. Fördelarna med 

blocknät är att logiska beroenden kan beskrivas. Den kritiska linjen visar kedjan av 

aktiviteter som tar längst tid att utföra, och innehåller inget glapp. De fyra olika typer av 

beroenden som kan beskrivas i blocknät är: 1) Färdig till start. 2) Färdig till färdig. 3) 

Start till färdig. 4) Start till start (Antvik & Sjöholm, 2005). 

  

Chronographic Method (vidareutvecklad CPM) 
När Gantt endast redovisar aktiviteter i fasta delar eller procent, kan Chronographic 

method visa aktiviteters genomförandegrad med flera olika måttenheter. Vilket gör 

tidsplaneringen mer exakt och är bättre på att visa hur det påverkar kommande aktiviteter 

(Maylor, 2005). 

 

Constructive Cost Model (COCOMO) 
COCOMO är en kostnadsestimeringsmetod för kostnads- och arbetsinsatsestimering med 

schema. Den används till planering av IS/IT-projekt. Till COCOMO finns automatiska 

estimeringsverktyg som tillbehör bl.a. WICOMO (McManus, 2003; Sodhi, 2001). 

 

Critical Path Method (CPM) 
CPM är en nätplaneringsteknik som används till tidplanering, optimerad till tid- och 

kostnadsplanering med avseende på genomförandetiden. Metoden används till alla typer 

av projekt. Den visar i ett nätverk de olika stegen och i vilken följd de förekommer. 

Likaså visas förhållningen till de olika arbetspaketen. Dessa arbetspaket bryts sedan ner 

till mindre aktiviteter (detaljnivån varierar). Aktiviteter förbrukar tid, medans händelser 

inte förbrukar tid, och aktiviteter länkas med händelser. Nästa steg är att bestämma 

beroenden. Till sist tidssätts alla aktiviteter så att den kritiska linjen kan urskiljas 

(Maylor, 2005). 

 

Earned Value Management (EVM) 
EVM är en planeringsmetod som relaterar resursplanering till scheman och 

kravspecifikationen. Allt arbete planeras, budgeteras och schemaläggs i form av 

tidbaserad värdeökning (Sodhi, 2001).  

 

Function Points Method (FPM) 
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FPM har utvecklats av IBM, och används till att mäta produktiviteten vid 

systemutveckling av IS/IT-projekt. Metoden tar hänsyn till komplexitet, egenskaper på 

mjukvara och produktivitet (Sodhi, 2001). 

 

Ganttschema 
Den vanligast förekommande tidsplaneringsmetoden är Ganttschemat (figur 14). 

Metoden använder seriella steg (vattenfallsmetoden), och är en aktivitets- och 

tidplaneringsmetod där aktiviteter visas med horisontella staplar. Staplarnas längd visar 

aktivitetens varaktighet, och milstolparna visas som rektangulära punkter på schemat. 

Varje aktivitet (stapel) har en start- och sluttid, och även beroenden mellan aktiviteterna 

redovisas med pilar. Beroenden är arbetspaket som måste utföras i en bestämd ordning. 

Det finns fyra olika typer av beroenden (länkning av aktiviteter): Färdig-till-start 

(vanligast), Färdig-till-färdig, Start-till-start och Start-till-färdig (ovanligast). Kritiska 

linjen är den längsta sammankopplade vägen med aktiviteter i aktivitetsplanen (ledtid). 

Kritiska linjen är den viktigaste linjen av aktiviteter att övervaka, och om en aktivitet på 

linjen inte fungerar efter plan – påverkas hela projektet. Aktiviteter utanför den kritiska 

linjen har ”glapp” (float) tidsmässigt, och innebär att det finns extratid. En begränsning 

med Ganttschemat är att den inte visar beroenden mellan aktiviteterna. Beroenden 

uppstår när en aktivitet inte kan starta förrän föregående aktivitet är slutförd (Antvik & 

Sjöholm, 2005; Högberg, 2007; Lock, 2001; Tonnquist, 2008). 

 

 
 

Figur 14: Ganttschema för projekt examensarbete
26

 

 

Lichtenbergsmetoden 
Eftersom det är svårt att estimera tid- och resursåtgång i förväg, tillförs ett osäkerhetsmått 

utöver det troliga värdet. Metoden är till för att eliminera osäkerhet vid tid- och 

resursuppskattningar. Ovanpå estimerad värde tillförs extra tid och resurser som en 

buffert i fall inte det troliga värdet utfaller i praktiken. Osäkerhetsmåttet hamnar mellan 

min- och maxvärdet (utfallet får högst överskrida en procent utanför intervallet). 

Uträkningen är en sannolikhetsbedömning (Tonnquist, 2008). 

 

Line of Balance (LoB) 
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 Källa: Egenkonstruerad.  
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LoB är en tvådimensionellt visuell tidplaneringsmetod, med x-axel som visar tiden och y-

axel som visar platsen. LoB är inte en aktivitetsbaserad planeringsmetod så som CPM 

och PERT, utan en platsbaserad metod som visar arbetsflöden på arbetsplatser i både tid 

och rum. Inkluderar i första hand kritiska aktiviteter, vilka visualiseras med lutande linjer 

på ett schema. Linjens lutning på schemat åskådliggör tidsåtgången. Kan kombineras 

med Gantt och resursdiagram. LoB visar arbetsordning, uppgiftsordning och beroenden 

samtidigt (korsande linjer får inte vara beroende av varandra), (Kymmell, 2008). 

 

Milstolpeplan  
Milstolpar är de avstämningspunkter som finns inplanerade i tidsplaneringen, de utgör 

oftast viktiga händelser i projektet. Milstolparna visas i tidsordning efter planerade 

tidpunkter. Milstolpeplanen ger mer hjälp för kommunikation än listan över milstolpar 

(Antvik & Sjöholm, 2005). 

 

Pilnät  
Pilnät visar aktiviteterna som pilar mellan noder. Noderna visar aktiviteter och den 

logiska ordningsföljden, samt att beroenden mellan aktiviteter kan avläsas av pilnätet. 

Startnoden kallas den nod där projektet startar. Kritiska linjen är rödmarkerad. Fördelen 

med pilnät är att den visualiseras i tidskala och visar aktiviteternas varaktighet. Figur 15 

illustrerar aktiviteter (A) och händelser (H) i ett pilnät (Antvik & Sjöholm, 2005).  

 

 
 

Figur 15: Aktiviteter i pilnät
27

 

 

PRINCE (Project in Controlled Environment) 
En de facto metod för IS/IT-projekt i England. PRINCE är en processbaserad 

tillämpningsmetod och består av följande delar: Organisera, Planera, Kontrollera, Stega, 

Riskhantering, Kvalitetshantering, Konfigurationshantering och Förändringskontroll 

(McManus, 2003). 

 

Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
PERT är en specialapplikation för nätverksanalys, den används till att estimera och 

kontrollera den tid som behövs för aktiviteter och arbetspaket, särskilt när information 

från andra projekt saknas. PERT identifierar relationen mellan de många stegen i 

komplexa projekt. Följande aktiviteter ingår i en PERT nätverksanalys: identifiera 

arbetsuppgifter, bestämma ordningsföljden och relationen mellan arbetspaket, samt sätta 
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 Källa: Egenkonstruerad.  
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upp nätverket och organisera. I PERT är händelser sammankopplade med aktiviteter. 

Eftersom händelser är resulterande produkter förbrukar de inte tid, pengar eller resurser. 

Aktiviteter däremot förbrukar tid, pengar och resurser (Maylor, 2005).  

 

Simulering 
Används bl.a. till sannolikhetsuträkningar av tidåtgång. Med hjälp av datorprogram testas 

förlopp i förväg, utfallet analyseras. Resultatet används till att prognostisera framtida 

utfall med hjälp av olika scenarios. Avgörande faktorer kan därmed identifieras i förväg 

(Tonnquist, 2008).  

 

Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS kan beskrivas som en leveransorienterad gruppering av projektelement, vilka 

organiserar och definierar hela projektet. Varje delnivå representerar en mer detaljerad 

beskrivning av projektelementen. Ett exempel på WBS planering illustreras i figur 16. I 

de nedbrutna aktiviteterna finns ett behov av att dela upp i mer hanterbara arbetsenheter, 

vilket genererar en hierarkisk struktur av aktiviteter. Uppdelningen ger undernivåer till 

huvudnivåerna. En existerande WBS kan vara till hjälp att identifiera aktiviteter till nya 

projekt, där liknande arbeten har utförts sedan tidigare (McManus, 2003).  

 

 
 

Figur 16: Exempel på WBS baserad planering
28

 

3.10 Programverktyg  

Burke (2003) menar att vi idag kan få tag på både kraftfulla och kostnadseffektiva 

datorprogram för tid- och resursplanering, som kan hjälpa till med planering och kontroll. 

För att programmen ska anses vara effektiva bör användaren förstå planerings- och 

kontrolltekniken bakom datorprogrammen, som projektledaren lär sig genom att använda 

manuella metoder först. Duncan (1998) menar att datorprogram för projektplanering 

används för att automatisera beräkningar av matematiska analyser, samt till tid- och 

resurshantering. Programmen ger snabba alternativa lösningar att välja emellan. 

Programmen används också för att skriva ut rapporter och diagram. Burke (2003) 

framhäver att små projekt också har nytta av programmen. De kan konstruera enkla 
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 Källa: McManus (2003, sid 148).  
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Ganttscheman som tydligt visar tid- och resursanvändning. I allmänhet är de dyrare 

programmen bättre på att hantera större projekt, och visa beroenden mer detaljerat (bättre 

precision) samt producerar mer flexibla rapporter. De billigare programmen är däremot 

enklare att använda, de har bättre gränssnittsdesign, mer interaktiva, och hanterar data 

snabbare. De dyrare programmen är också bättre på att hantera kostnadskraven mer 

effektivt, de erbjuder även fler möjligheter till bl.a. rapportutskrifter (Burke, 2003; 

Suhanic, 2001; Westney, 1992). 

3.11 Projektkomplexitet  

Nivån av komplexitet i projekt påverkas av ett antal faktorer. Några av dessa faktorer är 

hur många steg, element eller komponenter som finns i produkten eller processen, och 

relationerna mellan dessa. Ett slutmål eller en process med många samordnade steg, 

alternativt komponenter, är mer riskfyllt än en med få steg eller komponenter och som 

har få och enkla relationer (Nicholas, 2004). Turner et al. (2009) anser att projekt globallt 

sett har blivit större till omfång samtidigt som de har blivit mer komplexa, och att orsaken 

till komplexitetsökningen är att de utvecklade produkterna blir allt mer komplexa, i 

kombination av tilltaggande åtstramning av projekttiden. Alarmerande många komplexa 

projekt misslyckas med att möta tid- och kostnadsestimeringar, och leder till att projektet 

i sin helhet misslyckas. Andra projekt misslyckas med kritiska funktioner, eller har 

otillräcklig prestanda. Projekt stoppas i vissa fall när tid- och resurser har överskridits, 

och därmed levereras inget. Statistiken över misslyckade stora och komplexa projekt är 

av kritisk betydelse för projektinvesterare. Det finns dock undantag, projekt som har 

överskridits både tid och budgetmässigt kraftigt – men trots detta anses framgångsrikt. 

Det finns även de projekt som inte har överskridit tid och budget, men investerarna har 

ändå varit missnöjda, när projektet inte motsvarat förväntningarna (Turner et al. 2009). 

Morris & Korzaan (2009) påpekar behovet av bättre förståelse av de psykologiska 

faktorer som orsakar projektmisslyckanden, vikten av att förstå individers egna och 

andras beteende. Antvik & Sjöholm (2005) anser att ett projekts komplexitet är ett 

begrepp som beskriver hur svårt det är att planera och genomföra ett projekt. Nivån av 

komplexitet har vanligtvis en koppling till projektets storlek, men att det finns flera andra 

parametrar som påverkar. Några av dessa parametrar är: betydelse för kunden, politiska 

förhållanden, antal intressenter, antal gränssnitt, teknisk lösning, tidplan, resurser, 

kompetens, organisation, geografisk placering och till sist kulturer (Antvik & Sjöholm, 

2005). Frame (2003) menar att komplexa projekt behöver mer planering och kontroll, 

jämfört med enklare projekt.  

3.12 Projektlivscykel och produktlivscykel  

Duncan (1998) påpekar att man ska skilja mellan projektets livscykel och produktens 

livscykel. Ett projekt som genomförs för att t.ex. introducera en ny produkt på marknaden 

är en fas i produktens livscykel. Livscykler i de flesta projekt har fem faser, men att det 

kan variera mellan ett till tio (Duncan, 1998). Nicholas (2004) definierar 

projektlivscykeln som en formell förflyttning av aktiviteter från start till mål. Field & 

Keller (1998) menar att det inte finns en form av projektlivscykel som riktar sig till alla 

projektformer, samtidigt som de presenterar tre indelningar som väljs utifrån 

projektinriktning: 1) En grundläggande fem-fas modell av projektlivscykel, ursprungligen 

framtagen av Weiss & Wysocki (1994) vars fem faser är: Definiera, Planera, Organisera, 
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Genomförande och Avslut. 2) En fasbaserad utvecklingsprojektlivscykel, utvecklad av 

Jordan & Machesky (1990). 3) En prototyps projektlivscykel (Field & Keller, 1998). 

 

Duncan (1998) beskriver projektlivscykeln som en samling av projektfaser, vanligtvis i 

ordningsföljd, vars namn och antal bestäms av de behov av styrning som finns inom den 

organisation eller de organisationer som är involverade i projektet. Projektets livscykel 

bestämmer början och slutet av ett projekt, och när den bestäms tar man beslut om vilka 

insatser som ska ingå vid projektets slut. Leveranser från föregående fas bör godkännas 

innan nästa fas kan starta. Det kan inträffa att leveransen släpps igenom även om den inte 

godkänts, om risken anses acceptabel. Projektlivscykeln anger generellt: Vad ska utföras 

i varje fas, och vilka bör involveras. Projektlivscykelns beskrivning kan vara generell 

eller detaljerad. Dessa beskrivningar har vissa gemensamma egenskaper: 1) Kostnaderna 

är låga vid start, och högre på slutet. 2) sannolikheten att lyckas med projektet är lågt i 

början, och längre fram minskar riskerna. 3) Projektintressenternas möjlighet att påverka 

är högst i början av projektet, och lägst mot slutet av projektet (Duncan, 1998). Muench 

(1994) presenterar en spiralmodell för utveckling av datorprogramvara med fyra cykler 

och fyra kvadrater (figur 17): 

 

 Cykel för bevisning av koncept (Proof-of-Concept-Cycle) 

 Cykel för första byggetapp (First Build Cycle) 

 Cykel för andra byggetapp (Sekond Build Cycle) 

 Den slutliga cykeln (Final Cycle). 

 

 
 

Figur 17: Projektlivscykel för utveckling av programvara
29
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 Källa: Muench (1994, sid 19).  
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3.13 Projektstatistik  

Cappels (2003) menar att ett projekts framgång ofta mäts i hur lönsamt det är. Cappels 

anser att sannolikheten för att ett projekt ska lyckas rent ekonomiskt ökar betydligt om 

resursplaneringen utförs korrekt, samt mätning av prestationer genomförs hela projektet 

igenom. Resursbegränsningar kan spela stor roll för om projektet ska lyckas med att hålla 

sig inom budget. Det kan bl.a. handla om brist på arbetskraft, bristande arbetsutrymme, 

brist på expertis eller omöjligt leveransschema tidsmässigt. Dessa faktorer är svåra att 

skydda sig mot, och projektledaren bör därför se upp dessa förhållanden. Dokumentera 

också detta i beskrivningen av projektets omfattning samt i projektplanen för att mildra 

eventuella problem (Cappels, 2003). Fowler & Lock (2006) gör gällande att trots två 

decennier av investeringar i projektstyrning och projektplanering misslyckas uppemot 80 

% av alla IS/IT-projekt. Nedan visas resultatet från en vetenskaplig studie genomförd av 

Gunnar och May Selin (figur 18). I vilken flera tusen projektdeltagare har svarat på 

frågor om varför projekten inte når målen: 

 

Varför når inte projekten målen?
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Figur 18: Studie om varför projekten inte når målen
30

 

 

The Standish Group’s CHAOS Manifesto (figur 19) är den största internationella 

undersökningen om IS/IT-projekt (mjukvara). År 2009 lyckades 32 % av projekten, 

vilket innebär att de levereras i tid, inom budget och med önskad funktionalitet. 44 % har 

antingen överskridits tidsmässigt, budgetmässigt och/eller saknar vissa funktioner. 24 % 

av projekten anses misslyckade, vilket beror på att de stoppats i förtid eller inte kommer 

till användning. 2 % av projekten med en budget över 60 miljoner kronor lyckas. 71 % av 

projekten med en budget under 4,5 miljoner kronor lyckas. I stora organisationer (över 

500 personer) lyckas 27 % av projekten. 31 % av projekten lyckas i medelstora 

organisationer (100-500 personer). Medans i små organisationer lyckas 47 % av 

projekten. 
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 Källa: Efter Antvik & Sjöholm (2005, sid 12). Vetenskaplig studie genomförd av Gunnar och May Selin.  
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Figur 19: CHAOS Summary 2009 – lyckade och misslyckade projekt 

3.14 Projekttriangeln  

Ambitionsnivå är lika med summan av alla produkter och tjänster som ska levereras. Den 

inkluderar allt arbete som måste genomföras för att kunna leverera produkten eller 

tjänsten (arbetsuppgifter och aktiviteter) till en överenskommen kvalitetsnivå. Tid är lika 

med den varaktighet som behövs för att fullfölja allt projektarbete (dagar, månader och 

år). Resurser är värdet av all arbetskostnad och övriga direkta kostnader knutna till 

projektet. Om värdet av en sida på triangeln ändras påverkas även de övriga sidorna, som 

i sin tur påverkar projektkvalitén i sin helhet. Projektledaren bör vara medveten om dessa 

påverkansfaktorer. Projekttriangeln (figur 20) måste harmonisera i relationen mellan 

påverkansfaktorerna Ambitionsnivå, Tid och Resurser. Om inte alla delar 

överensstämmer i en realistisk nivå, kommer inte projektet att lyckas (Lewis, 2005; 

Neumann, 1998; Nicholas, 2004; Söderlund, 2005; Wisén & Lindblom, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 20: Projekttriangeln
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 Källa: Efter Wisén & Lindblom (2004, sid 156). 
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3.15 Resursplanering 

Antvik & Sjöholm (2005) förklarar att resurser är medel för att skapa resultat. Eftersom 

ett projekt till en början inte har några egna resurser, måste alla resurser planeras och 

styras. Det finns många olika slags resurser, exempelvis: datorprogram, finansiering, 

hjälpmedel, informationssystem, lokaler, material, tjänster, utrustning, utrymme och 

verktyg. Planeringen ska utgå från arbetsstrukturen och utförs i följande ordning: 1) 

Identifiering. 2) Uppskattning. 3) Tidplanering. 4) Anskaffning. Resursidentifiering 

utförs utifrån arbetspaketen i arbetsstrukturen. I nästa steg identifieras hur mycket varje 

resurs behöver. Därefter planeras tidsåtgången för varje resurs utifrån projektets tidplan. 

Slutligen anskaffas resurserna från den egna organisationen eller från externa 

leverantörer. Antvik & Sjöholm menar vidare att projektdeltagarna bör bestämma den 

mängd av varje resurs som behövs. Samtidigt behöver projektledaren vara uppmärksam 

på att det finns både optimister och pessimister bland projektdeltagarna, och att deras 

uppskattningar vara mer eller mindre fel. Därför kan det vara klokt att fråga flera 

oberoende projektdeltagare om deras åsikt för en bättre precisering. Variationer hanteras 

vanligtvis som en osäkerhet i planeringen.  

 

Projektet kan vara resursbegränsad, som betyder att projektet begränsas av enskilda 

resurser och bestämmer därmed tidplanen. Alternativt kan projektet vara tidsbegränsat, 

och resurserna anpassas efter tidplanen. Dock är sällan projekt till 100 % enbart resurs- 

eller tidsbegränsat, utan en kombination av dessa. Vilket medför att tid- och 

resursplaneringen måste hanteras iterativt, genom att resursplaneringen ger data till 

tidplaneringen och omvänt. Iterationerna till antalet kan bli många innan det hela är klart. 

En mycket stark koppling råder mellan resursplanering och tidplanering, exempelvis med 

resursutjämning och personalresurser. Multiprojekt innebär att flera projekt bedrivs 

parallellt inom organisationen. Projekten konkurerar därmed om gemensamma resurser 

och kan skapa problem med planeringen (Antvik & Sjöholm, 2005). Antvik & Sjöholm 

(2005) skriver vidare att det är viktigt att kontinuerligt under projektet följa upp 

resursanvändningen. Detta görs genom att jämföra förbrukningen per period med planen. 

Åtgärder behöver vidtas om användningen avviker från planen, bl.a. för att resurser kan 

vara svåra att införskaffa omgående. Antvik & Sjöholm påpekar att resurser ofta inte blir 

tillgängliga så som planerat, och kan medför stora problem. Av denna anledning bör 

resurser alltid diskuteras på styrgruppsmötena. Avvecklingen av resurser är en viktig 

aktivitet, och att tidplanen ofta kan hållas om tillräckliga resurser sätts in i tid, vilket i sin 

tur leder till att budgeten följer planen (Antvik & Sjöholm, 2005).  

 

Wisén & Lindblom (2004) menar att resursplaneringen för ett projekt innefattar dels 

målen som projektet bör uppnå, dels villkoren för projektets genomförande. Dessa villkor 

omfattar: projekttid, projektkostnader, och resurser. Villkoren är alltid beroende av 

varandra. Efter att resurstillgången är fastställd, kan en resursplanering utföras. Man bör 

beakta att resurstillgången varierar under projekttiden, och det gäller att ha god överblick 

av resursfördelningen över tid. Wisén & Lindblom menar att en god regel är att planera in 

75 % av tidsåtgången per person, orsaken är att resurserna oftast inte kan användas så 

som planerat. Wisén & Lindblom ger följande råd: att inte använda mer sofistikerad 

planering än nödvändigt, och sortera alla aktiviteter i kronologisk ordning, samt se över 
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vilka aktiviteter som är beroende av varandra, och identifiera den kritiska linjen (Wisén 

& Lindblom, 2004).  

 

Duncan (1998) menar att resursplanering innebär att bestämma vilka resurser och vilken 

omfattning av resurser som behövs för att genomföra aktiviteter i ett projekt. 

Resursplaneringen samordnas med en kostnadskalkylering. Duncan (1998) nämner olika 

indata till resursplaneringen: 1) WBS identifierar resursbehoven och ger ett underlag till 

resursplaneringen. 2) Även utnyttja tidigare projekterfarenheter för att se vilka resurser 

som behövdes i de fallen. 3) Upprätta projektomfattningsdokument som innefattar 

projektets syfte och mål, och är viktig för resursplaneringen. 4) Till resursplaneringen 

behövs viktiga kunskaper om vilka resurser som finns att tillgå (resurspool), och att 

noggrannheten i planeringen varierar. 5) När resursplaneringen utförs måste 

organisatoriska riktlinjer beaktas angående bl.a. personal och hyrning/inköp av utrustning 

(Duncan, 1998).  

 

När man vet hur stora resurser som behövs kan man utifrån detta budgetera, och utifrån 

antal resurser uppskatta hur lång tid de olika delarna kommer att ta och göra en tidplan 

(Jansson & Ljung, 2004). Kopplingen tidplanering och resursplanering är således inte 

svår att finna. Det man vanligen börjar med i resursplaneringen är att bedöma behovet av 

personer med olika kunskaper och hur många som ska arbeta med varje aktivitet. Något 

annat som måste bedömas är behovet av utrustning i form av verktyg, lokaler, transporter 

och datorsystem (Tonnquist, 2008). Även vad gäller lokaler så är det bra att kontrollera 

om de finns tillgängliga under hela projekttiden. Resursberoenden handlar om vilka 

resurser som är tillgängliga för projektet. Det kan vara fråga om personer med en viss 

kompetens som kan utföra ett visst arbete, det kan också vara ett specifikt verktyg som 

finns tillgängligt (Jansson & Ljung, 2004). För att undvika att olika resurser i de olika 

arbetspaketen krockar kan man lägga upp arbetet i en tidsaxel. När man undersöker 

resursberoenden måste man gå igenom tidplanen flera gånger. Man kan dela upp 

aktiviteterna per kompetensgrupp, projektteam, delprojekt eller per person. I det fallet 

kan exempelvis ett diagram skapas där man kan identifiera under vilka tidsperioder som 

det finns risk att resurserna inte kommer att räcka. För att undvika resurskrockar bör ett 

förutbestämt strategival följas, och att strategivalet måste utföras i en bestämd ordning, 

(Jansson & Ljung, 2004).  

 

Wenell (2001) menar att de flesta projekt är resurskritiska, vilket betyder att 

projektledaren hela tiden måste äga kontroll över resurserna och att ständigt resurssäkra. 

Har man resurser kan man för det mesta hålla sig till tiden, och med rätt resurser kan man 

i de flesta fall även hålla sig inom budget. Wenell menar vidare att det är 

tidöverskridandet som märks först men att det i slutändan är resursöverskridandet som 

märks mest. Heldman (2003) skriver att när personalresurserna planeras i ett projekt är 

det viktigt att personerna som ska utföra uppgifterna har rätt kompetens, och viktigt är 

också personlighet, tillgänglighet, erfarenhet och förmågan att samarbeta. För att kunna 

uppskatta resursåtgången är det nödvändigt att veta arbetets omfattning. När resursåtgång 

beräknas är det antalet arbetstimmar man syftar på, till skillnad mot varaktighet där det är 

kalendertid som behövs för att utföra arbetspaket (Jansson & Ljung, 2004). Andersen et 

al. (1994) påpekar att ett vanligt förekommande fel som görs vid planeringen är att vara 
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alltför optimistisk, och planerar in mindre tid än vad det tar att utföra aktiviteter i 

realiteten. Många gånger tas det inte med i personalresursplaneringen att individer 

exempelvis blir sjuka, är lediga eller går på kurser. I olika projektledningsprogram finns 

funktioner för resursplanering men de kan vara svåra att använda, och svåra att 

överblicka. Jansson & Ljung (2004) menar att för att kunna beräkna resursåtgång är det 

viktigt att använda sig av erfarenhet, sin egen erfarenhet, men även andras erfarenhet av 

liknande projekt. Därför är det viktigt att som projektledare ha ett stort kontaktnät 

(Andersen et al. 1994; Heldman, 2003; Jansson & Ljung, 2004; Tonnquist, 2008; Wenell, 

2001).  

3.16 Skärmkomplexitet  

När datorer blir mer kraftfulla, samtidigt som de erbjuder fler funktioner, leder det ofta 

till att GUI:s blir visuellt allt mer komplexa, och svårare att använda. Heim (2008) 

presenterar en formel för beräkning av hur visuellt komplext ett gränssnitt är efter ett 

antal regler om skärmkomplexitet. Formeln kan användas för beräkning av relativ 

komplexitet, och därmed svårighetsgraden av en enskild gränssnittsdesign. Denna mått 

använder informationsteori för att avgöra komplexiteten av en typografiskt designad sida. 

Den relaterar direkt till gestaltningslagarna, i syfte att förenkla komplexa gränssnitt 

(Heim, 2008). Beräkningen utförs enligt punkterna nedan, samt med formeln (formel 1): 

 

 Placera en rektangel vid varje skärmelement 

 Räkna antalet element och antalet kolumner (vertikal placering) 

 Räkna antalet element och antalet rader (horisontell placering). 

 

 
 

Formel 1: Formel för beräkning av komplexitetsgrad
32

 

3.17 Tidplanering  

Antvik & Sjöholm (2005) menar att tidplanering innebär tidsbestämning av aktiviteter i 

projektet för när de ska utföras. Alla projekt har en start- och sluttid samt en 

arbetsstruktur – WBS. Tidplaner bör utarbetas i en hierarki utifrån arbetsstrukturen med 

dess olika nivåer, som tillgodoser behoven. Detaljnivån kan förfinas när väl projektet 

genomförs. Resursbegränsade projekt begränsas av tillgången på bl.a. personal vid 

projektets genomförande. Tidplaneringen påbörjas alltid med projektets startdatum. 

Tidsbegränsade projekt har ett slutdatum som måste hållas, och i de fallen startar 

tidplaneringen med projektets slutdatum. Vanligen kombineras dessa två 

tillvägagångssätt. Varje projekt måste dessutom hantera osäkerheter avseende tid- och 

resurser. Om projektet måste vara klart vid en viss tidpunkt bör man planera in en 

                                                 
32

 Källa: Heim (2008).  
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tidsreserv. Om t.ex. leveranstiden är avgörande för projektet bör det finnas en tillräckligt 

stor tidreserv. Tidplaneringen behöver också omarbetas i flera omgångar innan den kan 

fastställas, eftersom tid- och resurspaneringen samverkar. Tidplaner kan utföras på många 

olika sätt t.ex. Aktivitetslista, Milstolpeplan, Ganttschema eller Nätplan. Oftast bör 

särskild hänsyn läggas på den s.k. kritiska linjen, som är kedjan av aktiviteter som tar 

längst tid att genomföra. Glapp anger skillnaden mellan tillgänglig tid och den faktiska 

tid aktiviteten tar att utföra. Den tidsrymd som glappet anger bestämmer hur mycket en 

aktivitet kan försenas utan att påverka nästkommande aktivitet. Antvik & Sjöholm (2005) 

förklarar vidare att tidsstyrningsmetoder behöver användas under projektet. Vilket 

innebär att regelbunden uppföljning behöver utföras ofta, för att upptäcka avvikelser, och 

sätta in åtgärder mot förseningar. Projektledning handlar till stor del om 

avvikelsehantering, att hantera störningar och oförutsedda händelser. Aktiv 

osäkerhetshantering kan dämpa konsekvenserna av störningar på tidplanerna (Antvik & 

Sjöholm, 2005).  

 

Wisén & Lindblom (2004) skriver att projektplaneringen har utvecklats från en enkel 

checklista till nätplanering av olika slag. Detta visar ett ökande behov på administrativa 

rutiner i projekt. De administrativa rutinerna visar vilka aktiviteter som är beroende av 

varandra, och underlättar att tider hålls. Den enklaste formen av planeringsteknik – 

checklistan, hanteras aktiviteter utan tidpunkter och beroendeförhållanden. Checklistan 

bör endast användas för okomplicerade små projekt. För projekt som inte är allt för 

komplexa kan Ganttschema vara en lämplig planeringsteknik. Ganttschemat medger en 

mer noggrann och komplett planering jämfört med checklistan. Nätverksplanen visar 

aktiviteters beroenden. Vilket betyder att en pågående aktivitet måste vara avslutad för att 

nästa aktivitet ska kunna påbörjas. Wisén & Lindblom förklarar att nätverksplanen passar 

både små och stora projekt, men att den är särskilt lämplig för stora och komplexa 

projekt. Orsaken är att stora projekt har behov av att i detalj planera resursförbrukning, 

kostnadsåtgång och beroendeförhållanden (Wisén & Lindblom, 2004).  

 

Duncan (1998) skriver om hur man upprättar en tidplan. Tidplan medför sättning av start- 

och slutdatum för projektaktiviteter. Dessa start- och slutdatum måste vara realistiska, 

annars är risken stor att de inte kommer att hållas. Tidplaneprocessen itereras innan 

projektplanen fastställs. Duncan (1998) nämner följande indata för upprättande av 

tidplan: 1) Nätplan för projektet. 2) Bedömning av aktiviteters varaktighet. 3) 

Resursbehov. 4) Beskrivning av resurspool. 5) Projekt- och resurskalendrar. 6) 

Restriktioner. 7) Antaganden. 8) Överlapp och fördröjningar (Duncan, 1998).  

 

Lindblom (1997) menar att det är vanligt att organisationer som bedriver projektarbete 

inte blir klara inom utsatt tid. Detta beror ofta på en dålig och icke genomtänkt 

tidplanering, som ofta leder till att projekt avslutas med en intensiv och forcerad slutfas 

för att hålla sluttiden. Vilket riskerar leda till en sämre slutprodukt, och ett orationellt 

resursutnyttjande samt en stressig och orolig arbetsmiljö. Många gånger är det svårt att 

uppskatta tidåtgången för projektets huvudaktiviteter när man är i planeringsfasen. 

Projektledaren bör försöka planera en så realistisk tidplan per aktivitet som möjligt. En 

tidplan ska inte enbart ange start- och sluttid. Den ska också innehålla ett antal 

avstämningspunkter. Hur många och hur tätt de ska förekomma beror framförallt på 
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projektets längd, art och komplexitet. Avstämningspunkter med tillhörande uppföljning 

används för att åstadkomma en styrningseffekt på arbetet. Projektledaren bör vara 

observant på om projektet tenderar att bli försenat. Om så sker finns det tre saker att göra: 

1) Utöka tiden och förlänga projektet. 2) Tilldela mer resurser. 3) Minska ambitionsnivån 

(Lindblom, 1997). Den första åtgärden medför oftast ett ökat resursbehov enligt 

Nordberg (2002). Många projekt fortsätter, när de egentligen borde ha stoppats. Om det 

finns indikationer på att projektet inte kommer att nå målen, bör man genast se över de 

ursprungliga planerna. Stora projekt kräver planering på olika nivåer för att planeringen 

ska bli överskådlig och att tidplanerna inte belastas med för många aktiviteter. Antal 

nivåer väljs efter vad som anses praktiskt genomförbart i enskilda projekt. Tidplan på 

olika nivåer kan t.ex. vara: huvudtidsplan som omfattar hela projektet eller Deltidsplaner 

omfattar projektets leveranser för särskilda ändamål t.ex. programvara till ett delsystem 

(Nordqvist, 2002; Tonnquist, 2008).  

 

Kolisch (1995) har undersökt skillnaderna mellan parallell och seriell tidplanering, och 

kommit fram till att den parallella metoden generellt sett inte är bättre än den seriella 

metoden för tidplanering. Dock kom Kolisch fram till att seriell metod genererar en mer 

aktiv tidplanering, och att den parallella metoden medger tidplanering utan avbrott 

(Kolisch, 1995).  
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4 Empiri  
 

 
 

 

We’re humans first, beginners or experts second. 

-Clifford Nass, CBC ”Quirks and Quarks” 

 

Det empiriska materialet består av tre djupintervjuer med erfarna projektledare, som 

representerar ett litet, ett mellanstort och ett större företag. Förutom intervjuer har jag 

undersökt marknaden för projektplaneringsdatorprogram för tid- och resursplanering, och 

gjort en jämförelse, samt tittat närmare på Microsoft Project Professional 2007, 

programmet som alla tre intervjuade projektledare har praktisk erfarenhet av.  

4.1 Planering och genomförande  

Den empiriska studien har till syfte att undersöka hur tre olika projektledare arbetar och 

upplever tid- och resursplanering i sina roller som projektledare. Urvalet av projektledare 

är inte slupmässigt utfört, de är utvalda efter ett antal uppställda kriterier. Metod och 

utförande finns beskrivet under kapitel 2. De tre utvalda projektledarna representerar tre 

olika fall. Som tidigare nämnts kan ett fall vara allt från en person till en hel organisation. 

Projektledarna är anställda på olika företag, ett mindre företag, ett mellanstort företag och 

ett större företag. Därmed kan jag jämföra dessa tre fall med varandra, och se vilka 

skillnader som finns mellan fallen. Intervjuerna är också viktiga för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Efter utförd teoretisk undersökning, vidgades mina kunskaper om 

undersökningsområdet. Kunskaperna användes för att ta fram lämpliga intervjufrågor och 

fallstudieobjekt. Intervjuerna genomfördes inte i intervjuobjektens naturliga 

arbetsmiljöer, orsaken är att intervjuer tenderar att bli bättre om de utförs i hemmiljö, 

enligt min erfarenhet. Hemmiljön ger en mer harmonisk och avslappnad stämning. Man 

får mer ut av intervjuerna på så sätt. Intervjuguiden är framtagen efter ett antal kriterier 

som också finns beskrivet under kapitel 2. De etiska aspekterna av stor vikt, personerna 

har anonymiserats efter bästa förmåga. Intervjumallen kan ses i bilaga 1. För att besvara 

forskningsfrågorna behövs tillgång till fylligt empiriskt material, och här kan 

triangulering komma till användning. Vilket innebär att flera olika källor kombineras, 

feltoleransen minskar, och resultatet blir mer pålitligt i slutändan.  

4.2 Val av fallstudier  

Så var det dags att presentera de tre olika fallobjekten, tre olika projektledare anställda i 

tre olika företag. Ett mindre företag, ett mellanstort och ett större företag. Det intressanta 

är att kunna jämföra projekt efter storlek. Det mindre företaget arbetar huvudsakligen 

med små projekt. Det mellanstora företaget i sin tur använder varken små eller stora 

projekt, utan något där emellan. Det stora företaget arbetar naturligen med större projekt. 
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Skillnaderna gör att det blir möjligt att jämföra om storleken på projekten har betydelse 

för resultatet. Om de lyckas eller misslyckas med sina projekt?  

4.2.1 P1 – det mindre projektfallet 

P1 är kodnamnet för det mindre företaget i fallstudien. Företaget finns representerat på 

flera orter i Sverige. Projektledaren som blir intervjuad är anställd på Göteborgskontoret. 

De sysslar med konsulttjänster till flera olika branscher, mestadels inom teknikområdet. 

Konsulttjänsterna består huvudsakligen av avancerade tjänster inom bl.a. 

fordonsindustrin. Projektledaren har arbetat många år med projekt i företaget, och 

uppfyller därmed kravet på mångårig erfarenhet av projekt. Här handlar det om mindre 

projekt i ett mindre företag. Projektledaren vill vara anonym, inga namn eller andra 

personuppgifter kommer att redovisas.  

4.2.2 P2 – det mellanstora projektfallet  

P2 i sin tur representerar det mellanstora företaget. Personen som är aktuell för en 

intervju, är anställd inom företaget sedan många år. Fallet P2 handlar om ett företag som 

arbetar inom entreprenadbranschen. Skillnaden är att projekten är större i omfång jämfört 

med P1. Projektledaren har mångårig erfarenhet av projekt, och uppfyller kravet för 

urvalskriterierna. Även här har den intervjuade anonymiserats.  

4.2.3 P3 – det stora projektfallet  

Slutligen fallet P3 – det stora projektfallet. Personen som blir intervjuad har mångårig 

erfaren av projektledning och även han uppfyller urvalskriterierna. Projektledaren arbetar 

med stora IS/IT-projekt inom fordonsindustribranschen. Företaget finns representerat på 

flera orter i Sverige, projektledaren i fråga arbetar på Göteborgsfilialen. Intervjuobjektet 

har begärt att vara anonym, vilket givetvis respekteras. Den intervjuade ska inte kunna gå 

att identifiera genom studieresultatet.  

4.3 Datorprogram för tid- och resursplanering  

De två kategorier av mjukvara för tid- och resursplanering som jag har undersökt, är dels 

de program som installeras direkt i projektledarens dator, och så finns det program som är 

webbaserade. Webbaserat innebär att programmet inte finns installerat i användarens 

dator, utan i en extern server någonstans i världen. Syftet med programvaran är att stödja 

och underlätta komplex tid- och resursplanering i både små och stora projekt. Även att 

reducera missförstånd, tydliggöra roller, hjälpa med invecklade uppgifter och klargöra 

ansvar. Programmen medger en mer flexibel planering, och visar tydligt även 

projektdeltagarnas alla arbetsuppgifter. Vilket underlättar delegering av arbetsuppgifter, 

samt att åskodliggöra projektutvecklingen, men även tidsättning av deadlines och 

hantering av risker. Komplicerade matematiska analyser till tid- och resursplanering, är 

svårt att genomföra med endast manuella metoder. I de fallen kan program både 

effektivisera och ge noggrannare beräkningar. Programmen ger också snabba alternativa 

lösningar att välja emellan. Flera av programmen kan hantera grafer, tidscheman, 

feedback, kostnadsberäkningar och reglera tid/resurser. Resurshanteringen bör kunna 

hantera alla typer av resurser bl.a. människor, kompetens, pengar och tid. En viktig 

aspekt i det hela är att känna deltagarna och deras kompetens, något som mjukvaran kan 

hjälpa till med. Det går att skapa projektteam med hjälp av profiler över varje deltagare, 
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och därmed ge rätt arbetsuppgift till rätt person. Möjligheten till samarbete genom 

samskapande (Co-design), har stöd bland flera av datorprogrammen och ger deltagarna 

möjlighet att hantera projekt genom internet, samt ge tillgång till alla aktuella 

projektdokument. Numera har många av programverktygen stöd för samskapande, likaså 

är många av programmen idag webbaserade. Programmen bör vara så pass flexibla att de 

kan användas i flera olika projektformer t.ex. IS/IT-projekt. Programmen bör också 

kunna hantera resurser, erbjuda rapporteringsmöjlighet, uppdatera dokument, samt tid 

och resursfördelning. Alla projektdeltagare kan därmed ta del av uppdaterad 

informationen kontinuerligt genom hela projektet. Dock bör användaren förstå 

planerings- och kontrolltekniken bakom datorprogrammen, och bör därför lära sig 

använda manuella tid- och resursplaneringsmetoder först.  

 

Med hjälp av Burke (2003) har jag identifierat ett antal fördelar med programverktygen: 

Det viktiga är att kunna ta del av den ny information, vilket ställer krav på att 

datorprogrammet möjliggör distribution och lagring av de senaste dokumentversionerna. 

I motsats till människan kan programmen mycket snabbt utföra omfattande och 

komplicerade beräkningar. Dessutom utförs beräkningarna alltid korrekt, vilket inte 

projektledaren alltid gör. Ändringar kan utföras enklare och snabbare, jämfört med 

manuella metoder. Programmen erbjuder oftast en god informationsstruktur, som innebär 

att projektledaren ges möjlighet att överskådligt se och hantera information. Programmen 

kan även hantera stora projekt med tusentals aktiviteter samtidigt, vilket inte en 

projektledare kan hålla reda på med manuella metoder. Genom sortering, filtrering och 

val av information ges projektledaren en mer överskådlig och strukturerad vy. Vissa av 

programmen kan utföra ”Vad händer” analyser, en estimering baserat på inmatade 

parametervärden, specifika värden som ger ett resultat. Dessa program erbjuder också 

antingen centraliserad eller lokal rapportering. Om programmet har databasstöd kan 

projektdatabasen länkas till organisationens databas, och därmed har alla deltagare 

tillgång till den senaste informationen, och de senaste dokumenten. Rapporterna får även 

högre kvalitet, i och med att grafer, diagram etc. inkluderas. Programmen utför snabba 

beräkningar som därmed spar tid, i jämförelse med manuella metoder. Även det faktum 

att projektledaren slipper hantera stora mängder data manuellt med hjälp av programmen, 

sparar mycket tid. En annan viktig aspekt gäller säkerheten, det är relativt enkelt att göra 

säkerhetskopior med hjälp av programmen på ett helt annat sätt än med manuella 

metoder.  

 

Med hjälp av Burke (2003) har jag även identifierat ett antal nackdelar med 

programverktygen: Höga kostnader för utbildning för att lära sig använda programmen, 

och återigen kommer användbarhetsegenskaperna upp som en viktig programegenskap. 

Ju lättare det är att använda programmen, desto snabbare och mer kostnadseffektivt är de 

att lära sig använda. Dessutom tillkommer kostnadstilläggen för underhåll och 

uppgradering, något som kostar mycket i det långa perspektivet. Programutbudet är stort 

och i valet av en av dessa är det inte lätt att välja ett som passar organisationen. 

Organisationen kanske måste omorganiseras i samband med införandet av större 

programsystem. Det nya systemet kan möta på motstånd från personalen och påverka 

effektiviteten i organisationen, en motvilja till förändringar. Om datorsystemet inte 

fungerar, kan det leda till driftstop, med stora inkomstbortfall som följd. Problem med 
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datorsystemet kan även leda till missnöjda kunder, som kanske väljer andra leverantörer. 

Säkerheten är en mycket viktig del att beakta. Om inte datasystemets säkerhet hanteras 

korrekt kan viktig data gå förlorad, eller hamna i orätta händer.  

 

Microsoft Project Professional 2007  
Microsoft Project hade alla de tre intervjuade använd till tid- och resursplanering (bilaga 

2). Programmet är så vanligt förekommande, att de flesta av konkurrenterna infört 

import/export stöd för Microsoft Project dokument. MS Project används huvudsakligen 

till tid- och resursplanering, och den har även stöd för bl.a. Ganttscheman. Syftet med 

programmet är att snabbare och noggrannare nå tid- och budgetmålen. Dock är det i 

slutändan projektplanerarens skicklighet och erfarenhet, samt programmets 

användarvänlighet som påverkar slutresultatet. Nästan alla projekt stöter på oförutsedda 

händelser, något som projektledaren måste hantera, vilket programmet kan stödja med. 

Programmet tillhandahåller en funktion för samskapande (co-design), denna funktion 

möjliggör samarbete tillsammans med övriga projektdeltagare över internet på en 

gemensam arbetsyta. Projektledaren kan ta del av alla pågående projekt och snabbt 

komma åt aktuella rapporter och dokument över internet. Projektledaren ser alla sina och 

andras arbetsuppgifter med programmet. Den inbyggda kalendern ger en vy över alla 

uppgifter, även milstolpar som behöver utföras av deltagarna. Resurshanteringen i 

Microsoft Project klarar utökning och ändring av resurser i form av bl.a. anställda och 

material. Dock anser jag i likhet med de intervjuade att programmet är svåröverskådligt, 

med alla dess inbyggda funktioner och finesser, som dessvärre gäller de övriga 

programmen också. En funktion som underlättar är att det går att skapa kategorier av 

resurser, som därefter kopplas till olika projektuppgifter. Detaljerad information om olika 

resurser ger bl.a. viktig information om deltagarna, och att man därmed lättare kan 

tilldela rätt uppgift till rätt resurs.  

 

Microsoft Project har de viktigaste programfunktionerna, som räcker för de flesta. Dock 

är programmet universellt i sin utformning för att passa många projektformer. 

Programmet kommer därför till korta när användaren har behov av mer avancerade 

funktioner. Den är inte svårare att använda jämfört med de övriga programmen på listan 

enligt min mening (tabell 6). Ett projekt kan innehålla fler uppgifter och milstolpar än 

vad projektledaren vanligen kan hantera med manuella metoder. Alla dessa 

arbetsuppgifter skapar en lång lista som projektledaren måste gå igenom när listan 

behöver uppdateras. Listan kan relativt enkelt utökas och gömmas vid behov, som gör att 

användaren hittar något lättare. Tidplaneringen hanteras med programmets inbyggda 

kalender, där nedbrytning av uppgifter utförs. Tidlinjen ger en översiktsbild av projektet 

och visar uppgifter för specifika milstolpar i kalendern. Jag önskar att programmet hade 

haft två olika användarlägen, en enklare ”nybörjarläge” som endast innehåller de 

viktigaste funktionerna, och en ”expertläge” som har alla inbyggda funktioner aktiverade. 

Nybörjaren börjar med nybörjarläget och övergår till expertläget när denne lärt sig 

använda programmet.  Det interaktiva Ganttschemats datum och ordningsföljd kan ändras 

direkt på grafen. En viktig egenskap är att projektledaren har tillgång till nya uppgifter 

om de olika projekten, även att programmet ger möjlighet till skräddarsydda rapporter 

med statistik. Programmet ser till att alla deltagare har tillgång till de senaste 

projektdokumenten med sin automatiska uppdateringsfunktion. Utskrifter av visuella 
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rapporter kan utföras, bl.a. kassaflödesrapport, originalplansrapport, resurstillgänglighet, 

statusrapport för resurser och uppgifter, och även över viktiga uppgifter.  

 

Programjämförelse    
Nedan jämförs 61 olika datorprogram för tid- och resursplanering. Fem olika egenskaper 

redovisas, ifall funktionen finns, eller saknas. De utvalda funktionerna gäller tidplanering, 

resursplanering, dokumenthantering, möjlighet till samskapande med övriga deltagare i 

projektet, samt om programmet är webbaserat. Programegenskaperna för respektive 

datorprogram är inhämtat från programtillverkarnas webbplatser, samt genom att jag 

själv har testat flera av programmen. Inga programlicenser har införskaffats, och 

programmen har därför testats i demo- eller utvärderingsläge. 

 

Mjukvara
33

 Tid
34

 Resurs
35

 Dokument
36

 Samskapande
37

 Webbaserat
38

 

Ace Project √ √ √ √ √ 
AtTask √ √ √ √ √ 
Basecamp √ √ √ √ √ 
CELOXIS  √ √ √ √ ─ 
Clarizen √ √ √ √ √ 
Daptiv √ √ √ √ √ 
Endeavour Project √ √ √ √ √ 
EasyProjects.net √ √ √ √ √ 
FastTrack Schedule √ √ ─ ─ ─ 
FogBugz 7 √ √ ─ √ √ 
GantProject √ √ ─ ─ ─ 
Gemini √ √ √ √ √ 
Genius Project Domino √ √ √ √ √ 
InLoox √ √ √ √ ─ 
Journyx √ √ ─ ─ ─ 
Kronodoc ─ ─ √ √ √ 
LiquidPlanner √ √ √ √ √ 
MacProject Pro 5 √ √ √ √ √ 
Métier WorkLenz √ √ √ √ √ 
MinaProjekt.se √ √ √ √ √ 
MindView 3 Business √ √ √ √ √ 
MicroPlanner X-Pert √ √ ─ √ ─ 
MS Project Pro 2007* √ √ √ √ ─ 
MS Project 2007 Server √ √ √ √ √ 
OmniPlan √ √ ─ ─ ─ 
Open Workbench √ √ ─ ─ ─ 

                                                 
33

 Datormjukvara för projektplanering  
34

 Inkluderar tidplanering  
35

 Inkluderar resursplanering  
36

 Programmet hanterar dokument efter skapelsedatum  
37

 Möjliggör samskapande projektplanering  
38

 Webbaserat innebär att programmet kan används genom internet.  
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OpenProj √ √ ─ ─ ─ 
Oracle Primavera P6 √ √ √ √ √ 
Oracle Project Portfolio √ √ √ √ √ 
Planisware 5 √ √ √ √ √ 
Planner √ √ ─ ─ ─ 
Planner Suite √ √ √ √ ─ 
Principal Toolbox √ √ √ √ √ 
Project Drive √ √ √ √ √ 
Project Insight √ √ √ √ √ 
Project KickStart Pro 5 √ √ ─ ─ ─ 
Project.net √ √ √ √ √ 
Project-Open √ √ √ √ √ 
Projectron BCS √ √ √ √ √ 
ProjectManager.com √ √ √ √ √ 
Projectplace Enterprice √ √ √ √ √ 
ProjectPlan √ √ ─ ─ ─ 
QBIS Project √ √ √ √ √ 
RationalPlan √ √ √ √ √ 
SAP PM √ √ √ √ √ 
Sciforma PSNext √ √ √ √ √ 
Seavus Project Planner √ √ ─ ─ ─ 
Service Desktop Pro √ √ ─ ─ ─ 
Severa √ √ √ √ √ 
SmartDraw** √ √ ─ ─ ─ 
TaskJuggler √ √ ─ √ ─ 
TaskMerlin √ √ √ √ √ 
Teamcenter √ √ ─ √ ─ 
Teamwork 4 √ √ √ √ √ 
Teamwork PM √ √ √ √ √ 
Tenrox PM √ √ √ √ √ 
TrackerSuite.net √ √ √ √ √ 
Vision Project √ √ √ √ √ 
VPMi SaaS √ √ ─ √ √ 
Workspace.com √ √ √ √ √ 
Wrike √ √ √ √ √ 

 
Tabell 7: Lista över datorprogram för tid- och resursplanering 

√ = Funktionen finns i programmet. ─ = Funktionen finns inte i programmet.  

*Bilaga 2. **Inkluderar visuell processor.  
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5 Analys  
 

 
 

 

A good design is better than you think. 

-Rex Heftman 

 

Analyskapitlet har till syfte att jämföra teori med empiri och även jämföra fallobjekten 

sinsemellan. Stämmer det som teorin skriver med vad empirin säger? Teorin är framtagen 

efter urvalskriterier som finns beskrivet i kapitel 2. Ämnet är av det slaget att teorin 

täcker ett brett och tvärvetenskapligt område, anledningen till detta är att ge en 

uttömmande och utförlig beskrivning av problemområdet. På grund av utrymmesskäl 

kommer inte alla analysdelar att redovisas efter Yin (2003), som finns beskrivet i kapitel 

2. En förenklad korsfallssyntes används och redovisas nedan.  

 

 

 

 

 

 

5.1  Teori kontra empiri  

 

Delfråga 1: Hur tid- och resursplanerar projektledare? 

 

T: Projekttriangeln  

 

E: 
[…] Våra kunder har inte obegränsat med pengar, därför måste man kompromissa. 

Kunden vill ha så mycket som möjligt till så lite pengar och tid som möjligt. Kanske 

vi kan få lite mer pengar och kunden lite större ambitionsnivå. Bilbranschen och 

byggbranschen är lika varandra på så sätt att tiden är väldigt fix. Om man inte är 

färdig i tid så kan man bli skadeståndsskyldig. […] Man ska avbryta ett projekt om 

man ser att det inte blir ett ”Business Case” i slutändan. Om produkten inte går att 

sälja på marknaden, då ska man inte fortsätta med projektet. När man startar 

projektet gör man en s.k. ”Business Case” där man har räknat fram att vi tror att vi 

kommer att sälja 50,000 enheter av produkten till ett visst pris och med en viss 

marginal. Om man efter halva projektet upptäcker att en konkurrent kan sälja 

samma produkt till ett lägre pris, vilket innebär att vi nu bara kan sälja 10,000 

enheter av produkten, och då finns det inte längre någon Business Case längre. 

[…]” (P1) 

 

T: Teori (kapitel 3) E: Empiri (kapitel 4) S: Svar (texttolkning).  

P1: Det mindre projektfallet. F1: Det lilla företaget.  

P2: Det mellanstora projektfallet. F2: Det mellanstora företaget.  

P3: Det stora projektfallet. F3: Det stora företaget.  
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[…] Det blir en kompromiss oftast. […]” (P2) 

 

[…] Det beror på vad förstudien har kommit fram till, vad som ska levereras och 

vilka aktiviteter som ska göras. […] Man skriver ett kontrakt med styrgruppen om 

vad som ska levereras. Då fryser man och definierar vad som ska levereras av 

projektet, vilket inte inkluderar saker som kommer utifrån, de får ta en annan 

process. Om det inträffar att något kommer utifrån och behöver tas med i ”Scopet” 

då kommer det att kosta mer och ta längre tid. Man ändrar inte på ”Scopet” det ska 

levereras så som ursprungligen planerat. Kommer det något nytt utifrån […] Då får 

den ta en annan separat process vid sidan av huvudprojektet, ett nytt delprojekt. 

Huvudprojektet ändrar man inte på, den står fast. […] Att få så mycket pengar att de 

räcker till resurserna. Har man lite pengar och ska göra mycket – då kommer man 

inte att leverera i tid. […]” (P3)  

 

S: De intervjuade håller med om att projekttriangeln fortfarande kan användas som ett 

enkelt sätt att åskådliggöra projektets viktigaste beslutsfaktorer. Tre faktorer som 

påverkar varandra, och i sin tur påverkar projektets totala kvalitet. Litteraturen är splittrad 

angående projekttriangelns funktion, den är dock flitigt förekommande i litteraturen och 

anses fungera som metod av många författare. Samtidigt kritiseras projekttriangeln som 

metod av bl.a. Turner et al. (2009), som anser att projektets lyckande eller misslyckande 

inte enbart kan mätas med tid, ambitionsnivå och resurser. Eftersom projektägarna har 

olika uppfattningar om dessa tre påverkansfaktorer. Min tolkning blir att projekttriangeln 

som teori trots allt stämmer överens med empirin, eftersom majoriteten av författarna och 

projektledarna anser att den fungerar.  

 

Nordberg (2002) skriver att projektledaren måste vara observant på om projektet tenderar 

att bli försenat. Om detta sker måste man välja mellan att förlänga projektet, sätta in mer 

resurser eller dra ner på ambitionsnivån. Enligt Lööw (1999) kan olika projekt ha olika 

fokus. I ett projekt är tidaspekten viktigast, i ett annat att man håller budgeten och i ett 

tredje att kvalitets och funktionskrav uppfylls. Det kan även vara så att fokus växlar med 

tidens gång. Intervjupersonerna prioriterar inte samma saker i sina respektive projekt. P3 

menar att det oftast blir en kompromiss, det råder en jämn balans mellan delarna. P1 och 

P2 säger båda att man inte kan dra ner på kvalitén, men P1 väljer snarare att lägga till mer 

tid medan P2 väljer att sätta in mer resurser. De båda säger att det inte finns någon 

möjlighet att minska på kvalitén, beroende på att de kan bli skadeståndsskyldiga om inte 

projektet levereras enligt plan. Vilket tyder på att det finns en beställarsida som är noga 

just på den här punkten. Att de inte väljer att minska på ambitionsnivån tror jag beror dels 

på att beställaren förväntar sig ett visst resultat, och även på att varje del i entreprenad- 

eller IS/IT-projektet är beroende av varandra, och därmed är det svårt att prioritera bort 

någon del. Anledningen till att P2 inte har möjligheten på samma sätt som P1 att förlänga 

tiden beror på att i entreprenadprojekt finns en mottagarsida som kräver att tidplanen 

hålls. Mottagaren har räknat med intäkter från ett visst datum och förlorar mycket pengar 

om projektet inte är färdigt i tid. P2 säger att det kan vara belagt med böter om man inte 

håller tiden. Att P1 väljer att förlänga tiden istället för att öka resurserna beror antagligen 

på att det inte går att öka resurserna på grund av att flera parallella, konkurerande projekt 

löper samtidigt, och att projekten delar på resurserna.  
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T: Resursplanering  
 

E: 
[…] Om det uppstår resurskrockar, måste man skapa lite glapp i projektet. När jag 

planerar ett projekt så har jag en idé om hur mycket tid varje aktivitet tar och sedan 

lägger på lite tid, och förmedlar detta till kunden. Kunden vill ju ha svar så fort som 

möjligt, det blir till att kompromissa. Jag planerar in osäkerheten baserat på 

erfarenhet, jag använder inte Lichtenbergsmetoden eller någon annan metod till 

hjälp för att beräkna osäkerheten. […] En projektledare för stora projekt kan 

omöjligen ha koll på alla kompetenser och tidsåtgången. Därför måste 

projektledaren hämta information från specialister inom respektive område. Jag är 

en sådan specialist inom mitt område och jobbar som en delprojektledare, därmed 

har jag bra koll på från tidigare uppdrag om hur mycket tid och resurser olika 

projekt behöver. Jag har också bra koll på vilka styrkor mina medarbetare har, 

något som jag väger in när jag tidsuppskattar ett projekt t.ex. att om en viss person 

gör något och att det tar lite längre tid jämfört med en annan person. […]” (P1) 

 

[…] Resursplanering är en viktig del av planeringen och att jag lägger mycket tid på 

det (10 %). Vi har även möten varje måndag där tid- och resursplanering tas upp, 

jag är inte alltid med på dessa möten, däremot är hela F1:s koncernledning med. 

Mötena används till att fördela resurser och att planera. Vi har ett möte på kontoret 

varje fredag, på dessa möten går vi igenom vilka uppdrag vi har, och vilka lediga 

resurser som finns. Även kontinuerligt under veckorna går vi igenom vad som 

behöver lösas. Ofta måste man bryta loss resurser från befintliga projekt för att 

försöka pussla in det i ett annat projekt. […]” (P1) 

 

[…] De mindre projekt som jag arbetar med handlar tidsmässigt oftast om 100 

timmar och resursplaneringen görs genom att man tänker på vissa personer redan 

på offertstadiet. Fördela de personer jag har omkring mig. Jag ansvar för att 

projektgruppen når ett visst resultat, och då behöver jag involvera personer med rätt 

kompetens, något som jag tycker är svårt eftersom det skiljer en hel del mellan 

jobben som kommer in. […] Med hjälp av avancerad programvara, med hög 

inlärningströskel och då gäller det att matcha personers kompetens med kunskaper i 

rätt programvara. […] Människor och datorprogramvara, jag behöver inte boka 

eller planera in programvaran, eftersom vi har överkapacitet på just programvaran. 

När jag bokar en viss person så ingår automatiskt programvaran som personen 

behöver. Redan vid offertstadiet bestäms vilka program som kommer att användas. 

Jag räknar in allting, t.ex. utrustning, programvara osv. när jag resursplanerar efter 

per individ. Jag räknar efter medelperson och justerar vid tidsplaneringen efter vem 

som gör jobbet, om en person jobbar långsammare innebär det att de tjänar mindre 

per timme, något som ingår i kalkylen. […]” (P1) 

 

[…] Styrgruppen bestämmer hur resutser fördelas. Styrgruppen är också ansvarig 

för besluten som tas, inte projektledaren. […]” (P2) 
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[…] Att få så mycket pengar att de räcker till resurserna. Har man lite pengar och 

ska göra mycket – då kommer man inte att leverera i tid. Som projektledare är man 

en försäljare – man måste kunna övertyga styrgruppen. En projektledare måste vara 

mångkunnig och man kan aldrig slappna av, det uppstår nya problem hela tiden som 

måste lösas. […] Pengar, personer, utrustning, tid och material. ”Business Case” 

som är tillräckligt starkt. Efter förstudien behöver man de pengar som behövs för att 

lösa problemet. Utan pengar blir det inga resurser. När ett problem ska lösas tar 

man ur linjearbetet en del och skapar en tillfällig organisation som löser ett 

problem, och när man är klar går de tillbaks till linjen. Det är vad ett projekt är. De 

som arbetar med projektet är både externa konsulter och intern arbetskraft. […] Jag 

har hur mycket som helst att tänka på bl.a. licenser som ska ordnas till 100 personer, 

vad kommer det att kosta? För mig är ett projekt att betrakta som stort när det 

handlar om mer än två miljoner kronor. 100,000 kronors projekt är att betrakta som 

små. […]” (P3) 

 

S: Antvik & Sjöholm (2005) ger flera olika exempel på vad som kan ingå som resurser i 

projekt. Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla nämner personal som en viktig 

resurs. Utöver personal verkar även pengar vara en central resurs eftersom man utan 

pengar inte kan få andra resurser heller. Här skiljer teorin från verkligheten eftersom 

litteraturen beskriver att man först identifierar vilka resurser som behövs och sedan 

budgeterar efter detta, men intervjupersonerna beskriver ett omvänt scenario där 

ekonomin bestämmer vilka övriga resurser som kan införskaffas. Jag antar att detta måste 

vara ett växelspel. Man måste först ha en uppfattning om vad projektet kommer att kosta 

genom att en grov budgetering görs för de resurser man antas behöva. Sedan tror jag även 

att det beror på vilken bransch man arbetar inom och om projekten sker internt eller 

externt. Sker projekten internt så kanske man får en viss summa pengar tilldelat sig för ett 

projekt. Men sker projekten externt mot en kund som även får in andra offerter från 

konkurrerande företag så måste man göra en mer utförlig resursplanering och budget. P1 

säger också att de har överkapacitet på datorprogramvara som resurs, och att han därmed 

inte behöver oroa sig för i fall programmen inte räcker för alla projektdeltagarna. P3 

säger att han har hur mycket som helst att tänka på när det gäller resurser, bl.a. licenser 

som ska ordnas till 100 personer, och han vet inte vad det kommer att kosta. P3 säger sig 

ha svårt att bedöma mängden resurser han behöver till projektet, i motsats till P1 som 

verkar vara mer säker på sin bedömning av resurser. Här avgör storleken på projektet 

svårighetsgrad och komplexitetsnivån i likhet med litteraturen. Även det faktum att P3 

arbetar med IS/IT-projekt som litteratur beskriver som mycket svårhanterliga, och att de 

ofta misslyckas.  

 

Antvik & Sjöholm (2005) skriver om personalresurser, att det inte är ovanligt att en 

person behövs i mer än ett projekt. Detta tar bara en av intervjupersonerna, P1, upp som 

ett problem vilket troligen beror på att han arbetar på ett företag där nya projekt startar 

hela tiden och där man därför måste omprioritera var personalen behövs mest. P1 säger 

att en projektledare för stora projekt kan omöjligen ha kontroll över alla projektdeltagares 

kompetenser och tidsåtgång. Därför måste projektledaren hämta information från 

specialister inom respektive område. I och med detta förfaringssätt överlåter 

projektledaren bedömningen till andra, och blir beroende av deras medverkan. P1 verkar 
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vara den enda av de tre intervjuade som har en strategi för resurskrockar, vilket är att 

skapa glapp i projektet. De övriga två säger att projektledaren måste ha erfarenhet så att 

detta inte inträffar, samt att utföra alternativa arbetsuppgifter för att senare återgå till 

planen när resursen är tillgänglig igen. Ingen av dem gör alltså som litteraturen föreslår 

vilket är att lägga upp arbetet enligt en tidsaxel och välja förutbestämda strategier för i 

fall en resurskrock uppstår. I likhet med litteraturen anser intervjupersonerna att 

resursplanering är en viktig del i ett projekt och samtliga lägger ner en hel del tid på detta. 

Detta beroende på att intervjupersonerna i likhet med litteraturen tar upp att projekten är 

resurskritiska. Intervjupersonerna säger bland annat att man måste räkna med att 

oförutsedda saker kan dyka upp och att sådant alltid kostar pengar. Det är därför bra att 

resurssäkra genom att budgetera med en ”övrigt” post. P3 säger att projektledaren är en 

försäljare och måste kunna övertyga styrgruppen som håller i pengarna, ju mer 

övertygande projektledaren är, desto större förutsättning har denne att nå målen.  

 

T: Tidplanering  
 

E: 
[…] Det beror på om det är ett fastpris eller om det är ett löpande uppdrag. Ett fast 

pris får man lägga lite mer tid på planeringen när det gäller både tid och kostnad, 

eftersom man tar en större risk jämfört med ett löpande uppdrag. Vid ett större 

fastpris delar man upp projektet i lagom stora aktiviteter, sedan så gör man 

tidsuppskattningar och en feluppskattning på tidsuppskattningen så att man får en 

känsla för min- och maxtid. Med hjälp av den får man en trolig kostnad för projektet, 

sedan lägger man på en riskpeng. Allting är beroende på konjunkturen när man 

lämnar ut offerten. Jag kan räkna ut hur mycket det kommer att kosta och uppskattar 

risken i projektet. I en konkurrensutsatt marknad kan man inte ta trolig kostnad och 

därefter lägga på ett stort risktillägg, för då får man inte jobbet. Det gäller att lägga 

sig i en lagom nivå och sedan styra projektet så hårt att man minimerar risken. Vid 

löpande pris gör jag inte någon riskuppskattning utan en s.k. medeluppskattning av 

vad jag tror att det kommer att ta. […]” (P1) 

 

[…] Tidsättning när man t.ex. måste lära sig nya metoder, och därför måste lägga 

på risktillägg, skulle innebära att de inte skulle få några uppdrag alls. Det svåraste 

är ta sig an jobb som är nya. […] Jag lägger ner lika mycket tid på det idag jämfört 

med tidigare men att jag var mer oerfaren tidigare. […] Eftersom våra projekt är 

små, och därmed är risken att inte hålla budget och tid mindre, jämfört med stora 

projekt. Ett misslyckat projekt för mig är när kunden inte är nöjd, så även om man 

överskridit tid och pengar, spelar det ingen roll så länge kunden är nöjd. […] 

Bilbranschen och byggbranschen är lika varandra på så sätt att tiden är väldigt fix. 

Om man inte är färdig i tid så kan man bli skadeståndsskyldig. […] Man ska avbryta 

ett projekt om man ser att det inte blir ett ”Business Case” i slutändan. […]” (P1) 

 

[…] Jag frågar bl.a. programmerare hur mycket tid de behöver för att utveckla ett 

program och planerar in tidsåtgången. Jag använder Ganttscheman vid planerandet, 

och tittar på vilka aktiviteter som är beroende av varandra och var den kritiska 

linjen går. Jag planerar övergripligt, inte så detaljerat, inte timmar. Kritisk tid och 
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när något ska levereras. Jag tycker inte man ska vara för detaljerad vid planerandet, 

vilket bara tar tid i onödan. Det gäller att göra det på rätt nivå. Det blir en hel del 

planerande med riskanalyser, tidsåtgång, budget mm. ganska mycket tycker jag. […] 

Projekt är planering – det är vad det är, allting ska planeras. Jag lägger mycket tid 

till planeringen, det är a och o. Deadlines ska hållas – tid är pengar, oftast hålls inte 

tiderna dock. Om man inte kan stänga projektet i tid på grund av olika anledningar, 

då startar man ett delprojekt vid sidan om som fixar problemet. […]” (P3) 

 

S: Lindblom (1997) skriver att många gånger är det svårt att uppskatta tidsåtgång i 

projekt. Utifrån min undersökning verkar flera olika faktorer ha betydelse för hur svårt 

tidsplaneringen upplevs, bl.a. projektstorleken, komplexitetsnivå, kännedom om 

projektdeltagarna, erfarenhet och rådande konjunkturläge. Enligt intervjuperson P3 som 

främst arbetar med större projekt ser tidsplaneringen mer osäker ut, jämfört med P1 som 

jobbar med mindre projekt. Även projektledarens erfarenhet och kännedom om projektet 

i fråga, och även kännedom om medlemmarna i projektgruppen kan underlätta estimering 

av tidsåtgång. Jag rekommenderar projektledaren att komplettera tid- och 

resursplaneringen med att försöka identifiera osäkerhetsfaktorer som kan inträffa under 

ett projekt, och därefter planerar in en tidsbuffert redan från start. Denna buffert måste 

naturligtvis vara rimlig utifrån projektets omfattning.  

 

P3 säger att han frågar programmerarna om hur mycket tid de behöver för att utveckla ett 

program. Antvik & Sjöholm (2005) menar att projektdeltagarna bör bestämma mängden 

av varje resurs som behövs. Men att samtidigt vara uppmärksam på att det finns både 

optimister och pessimister, och att deras uppskattningar kan variera stort. Här stämmer 

teorin med empirin avseende resurser – däremot inte tidsåtgång. Dock bör projektledaren 

ha vissa kunskaper i programmering för att själv kunna bedöma riktigheten i deras tid- 

och resursestimering. Vad gäller valet av att avbryta projekt så spelar det roll vilken 

bransch man arbetar inom. P1 och P3 som jobbar i IS/IT-projekt säger att de väljer att 

lägga ner om de ser att det inte kommer att bli lönsamt, det vill säga att det inte blir en 

”Business Case”, att projektet inte kommer att löna sig. P2 å sin sida säger att det i 

princip aldrig händer att entreprenadprojekt läggs ner när de väl påbörjats. P1 säger att 

bilbranschen och byggbranschen är lika varandra på så sätt att tiden är väldigt fix, och om 

man inte är färdig i tid så kan man bli skadeståndsskyldig. Därmed är det mycket viktigt 

att hålla tiden, och att förlänga projekttiden är ingen option, enda alternativet är att sätta 

in mer resurser i form av personal, verktyg etc.    

 

 

Delfråga 2: Vilka olika metoder, tekniker och programverktyg använder projektledare 

till tid- och resursplanering?  

 

T: Planeringstekniker  
 

E: 
[…] Jag använder endast papper och penna, kanske Excel ibland, inget mer. Det går 

att göra enkla Ganttscheman med Excel. Att bara ta fram fina diagram i syfte att visa 

upp dem för kunden är helt meningslöst, men att det har hänt bara för att visa upp en 
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fasad. […] Vi använder inte simuleringsprogramvara till tid- och resursplanering, 

men att vi skulle kunna göra det för att optimera resultatet. Det är mer användbart 

till stora projekt. […] Jag planerar in osäkerheten baserat på erfarenhet, jag 

använder inte Lichtenbergsmetoden eller någon annan metod till hjälp för att 

beräkna osäkerheten. […] Scheman får man gå in och ändra på ofta under projektets 

gång, det går inte att bestämma helt exakt tid och kostnadsmässigt hur och när ett 

projekt kommer att sluta. Tidsscheman försöker man hålla, och som med alla 

produkter vill kunden ha ut den så fort som möjligt ut på marknaden. […]” (P1) 

 

[…] Jag använder Ganttscheman vid planerandet, tittar på vilka aktiviteter som är 

beroende av varandra och var den kritiska linjen går. Jag planerar övergripligt, inte 

så detaljerat – inte timmar. […] Kritisk tid och när något ska levereras. Jag tycker 

inte man ska vara för detaljerad vid planerandet, vilket bara tar tid i onödan. Det 

gäller att göra det på rätt nivå. […]” (P3) 

 

S: Ganttschemats fördel är att den är förhållandevis lätt att använda och lära sig. Metoden 

är välbeprövad och används av många sedan länge. Den ger en enkel och överskådlig 

överblick över alla aktiviteter. Ganttschemat kan skapas på ett enkelt sätt med papper och 

penna, eller i Excel. Nackdelar med metoden är att de olika sambanden som finns inte 

syns på schemat. Den kritiska linjen framgår inte. Konsekvenser och brister går inte att se 

heller. Om Ganttschemat tas fram med MS Projekt blir schemat mer utförligt, än om den 

skapas med Excel. Ganttschema med liggande staplar, papper och penna, det är vad 

respondenterna säger sig använda till tid- och resursplanering. Mycket av den litteratur 

som jag tagit del av menar att det finns en hel del metoder och tekniker för tid- och 

resursplanering men att man inte ska använda sig av mer sofistikerade metoder än 

nödvändigt och att i första hand bör projektledaren förlita sig på sunt förnuft, sin egen 

och andras erfarenhet. Detta stämmer väl överens med mina intervjupersoner som i första 

hand använder sig av sin erfarenhet, tar hjälp av andra när det behövs och gör enkla 

uträkningar i Excel. Anledningen till detta är främst att mer avancerade program såsom 

MS Projekt tar upp för mycket administration och tid för inlärning.  

 

Critical Path Method (CPM). Fördelar med CPM är att den bl.a. visar utförligt när och 

varför aktiviteter startar och slutar. Aktiviteter visas logiskt och i ordningsföljd. Analysen 

ger detaljerad information om projektet och dess konsekvenser. Nackdelar med metoden 

är bl.a. att aktiviteter redovisas med pilar som inte motsvarar verklig tidsåtgång. Den 

visar inte beroenden eller grupperingar. Kritiska linjen saknar information om bl.a. 

ledighet. 

 

Line of Balance (LoB) passar linjära, repetitiva arbetsuppgifter, särskilt byggbranschen 

där repetitiva arbetsuppgifter utförs, t.ex. vid husbyggen. Metoden visar effektivt vad 

som är fel med enskilda aktiviteter, den visar också potentiella flaskhalsar. Den visar 

separata men ofta återkommande aktiviteter, eller aktiviteter med lång löptid. Nackdelar 

med metoden är att den inte visar direkta relationer med andra aktiviteter.  

 

Program Evaluation and Review Technique (PERT). Är en nätplaneringsmetod som visar 

sambanden mellan de uppgifter som krävs i ett projekt. Metoden passar främst stora 
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projekt där olika aktiviteter på ett avgränsande sätt är kopplade till varandra. Fördelarna 

med metoden är att den visar projektets kritiska linje, även följden av händelser som tar 

längst tid, och visar den totala tiden. Nackdelar med metoden är bl.a. att nätplanering är 

relativt komplicerat, tar tid, och kräver utbildning. 

 

Lichtenbergsmetoden är ett sätt att räkna ut osäkerheten vid tid- och resursuppskattningar. 

Den används som en komplettering till vanlig tid- och resursplanering. Meningen är att 

inte maximera tid- och resursanvändningen, utan utnyttja ungefär 80 % av maximal 

kapacitet. Därmed finns lite extra resurser att ta till om det behövs. Nackdelen med 

metoden är att den är lite svår att använda. Alla tre respondenter svarade nej på frågan om 

de använder metoden. Konsekvenserna av att inte använda sig av Lichtenbergsmetoden 

kan bli att man lättare missbedömer tidsåtgången. Nu är alla intervjupersonerna erfarna 

projektledare så detta verkar inte vara ett stort problem för dem. Men jag skulle ändå 

rekommendera dem att använda sig av Lichtenbergsmetoden i de fall då de handskas med 

nya typer av projekt som de inte har lika mycket erfarenhet av. Detta ökar sannolikheten 

för att ”gissningen” ska ligga rätt.  

 

Simulering med hjälp av avancerade datorprogram och som används till bl.a. tid- och 

resursplanering av projekt, samt ett sätt att förutse potentiella problem.  Möjligheten att i 

förväg testa olika resultat utifrån parametervärden, och förhoppningsvis förutspå olika 

möjliga problem. Inget som våra intervjupersoner använder, dock finns förutsättningar 

för att fler kommer att använda metoden i framtiden. Nackdelen är att programmen är 

kostsamma. Respondent P1 säger att simulering med hjälp av mycket avancerade 

datorprogram skulle kunna användas till tid- och resursplanering, och inte minst till 

osäkerhetsbedömningar, men att de inte använder metoden. Däremot tycker P1 att idén 

låter intressant. 

  

T: Programverktyg  
 

E: 
[…] Nej, eftersom det inte är någon idé att sitta och göra fina diagram och ritningar 

med datorprogram, det kostar bara pengar i ren administration. Jag använder 

endast papper och penna, kanske Excel ibland, inget mer. Det går att göra enkla 

Ganttscheman med Excel. Att bara ta fram fina diagram i syfte att visa upp dem för 

kunden är helt meningslöst, men att det har hänt bara för att visa upp en fasad. 

Projektledare som jobbar med stora projekt under lång tid har mycket större nytta 

av de datorprogrammen. Scheman får man gå in och ändra på ofta under projektets 

gång, det går inte att bestämma helt exakt tid och kostnadsmässigt hur och när ett 

projekt kommer att sluta. Tidsscheman försöker man hålla, och som med alla 

produkter vill kunden ha ut den så fort som möjligt ut på marknaden. […]” (P1) 

 

[…] Jag har tillgång till Microsoft Project, men jag använder inte programmet för 

att det tar alldeles för mycket tid att använda […] Jag använder endast papper och 

penna. […]” (P2) 
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S: Alla tre respondenter upplevde datorprogrammen för tid- och resursplanering som 

svåra att använda. Vilket medfört att de endast använder enkla metoder av typen papper 

och penna, ibland Microsoft Excel. Alla tre har erfarenhet av Microsoft Projekt. 

Microsoft Excel är inte ett renodlat projektplaneringsverktyg, på samma sätt som de 

övriga programmen enligt tabell 6. Wisén & Lindblom (2004) menar att det finns flera 

olika datorbaserade program för nätplanering, och om man väljer att använda något av 

dessa program är följande faktorer av betydelse: antalet aktiviteter, tidsåtgång, kostnader, 

och antal uppföljningspunkter. Vidare menar Wisén & Lindblom att det finns i huvudsak 

två sätt att grafiskt visa en nätverksplan – pilnätt och blocknät. Det vanligaste 

illustrationssättet hittills har varit pilnät, och att blocknät numera är vanligast 

förekommande i stora komplexa projekt som kräver datorstöd. Varken P1, P2 eller P3 

säger sig använda dessa två olika planeringstekniker. Burke (2003) framhäver att små 

projekt också har nytta av programmen. De kan konstruera enkla Ganttscheman som 

tydligt visar tid- och resursanvändning. I allmänhet är de dyrare programmen bättre på att 

hantera större projekt, och visa beroenden mer detaljerat (bättre precision) samt 

producerar mer flexibla rapporter. De billigare programmen är däremot enklare att 

använda, de har bättre gränssnittsdesign, är mer interaktiva och hanterar data snabbare. 

De dyrare programmen är också bättre på att hantera kostnadskraven mer effektivt, de 

erbjuder fler möjligheter till bl.a. rapportutskrifter. P1, P2 och P3 använder Ganttscheman 

så som teorin rekommenderar till både mindre och stora projekt, dock utför 

projektledarna detta manuellt. Teorin säger att användaren bör förstå planerings- och 

kontrolltekniken bakom datorprogrammen, därför måste projektledaren lära sig använda 

manuella tid- och resursplaneringsmetoder först. Alla tre intervjuobjekt hade lärt sig 

använda några av metoderna (Suhanic, 2001; Westney, 1992; Burke, 2003).  

 

Alla program enligt tabell 6 saknar s.k. visuell processor, utom ett (SmartDraw). En 

visuell processor fungerar på ett liknande sätt som en word processor (Microsoft Word). 

Den visuella processorn har till syfte att visualisera projektplaneringen på ett bättre och 

enklare sätt än vad de övriga programmen kan enligt tabell 6. P1 och P2 tyckte att 

projektledare som arbetar med stora projekt måste ta hjälp av datorprogram för 

projektplanering. De säger att det är omöjligt att hålla reda på alla aktiviteter, beroenden, 

tider och resurser med endast papper och penna. Själva arbetar de med små och 

medelstora projekt, inte stora. P3 som arbetar med stora projekt säger att inte heller han 

använder datorprogram till projektplanering. Samtidigt konstaterar han att nästan alla 

stora projekt misslyckas. Urvalet är inte tillräckligt stort för att kunna med säkerhet säga 

att problemet beror på att de inte tar hjälp av programverktyg. Dock tror jag att det kan 

finnas en koppling mellan mindre bra och mer korrekt tid- och resursestimering beroende 

på om datorprogram används eller inte. Om programmen verkligen används, avgörs bl.a. 

av hur svåra de är att använda. Alla tre respondenter tyckte att programmen var för svåra 

att använda, och de avstod. De har inte utbildat sig i att använda programmen. Jag tolkar 

det som att de egentligen inte vet med säkerhet om det finns fördelar eller inte med 

programverktygen. Utbildning kostar pengar och förbrukar resurser, två förklaringar till 

varför de inte har utbildat sig. Generellt sett blir projekten tidsmässigt allt kortare, mer 

intensiva och mer komplexa. Jag ser ingen annan utväg än att de tar till alla stående 

hjälpmedel, för att klara av hanteringen av projekt nu och i framtiden (Harter et al. 2009; 

Swink, 2000; Reilly et al. 2009; Suhanic, 2001; Westney, 1992; Burke, 2003).  



 

- 74 - 

 

 

Delfråga 3: Vilka psykologiska faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

 

T: Begränsad rationalitet  

 

E: 
[…] Det avbryts alldeles för få projekt. Det har med psykologi att göra, 

uppdragsgivaren kanske tror att de får igen pengarna om de fortsätter ett tag till, 

något som kan liknas med folk som spelar bort sina pengar i tron att det vänder 

senare, vilket oftast inte inträffar. Har man investerat mycket och avbryter mitt i så 

får man inget, fortsätter man kanske det löser sig i slutändan. […] det handlar mer 

om prestige än pengar när man inte vill avsluta ett projekt, titta bara på 

hallandsåsen där man har överskridit budget och tid tio gånger om. […]” (P1) 

 

S: Grenness (2005) menar att våra beslut inte är resultat av fullständigt rationella val. 

Begreppet rationalitet gäller dels målet för våra handlingar, dels förhållandet mellan 

målsättning och handlingar och även förhållandet mellan mål och medel. Därmed ska 

minst två villkor vara uppfyllda för att en handling ska kunna kallas för rationell. Dels 

ska målet i sig vara rationellt, det vill säga att det ska vara medvetet valt som något man 

önskar och menar sig kunna realisera, dels ska själva handlingen, det vill säga medlet för 

att realisera det önskade målet, betraktas som den bästa handlingen för just detta syfte. P1 

och P3 ger underlag för att konstatera att teorin om begränsad rationalitet existerar i 

realiteten. Irrationella beslut tas på alla nivåer på projektorganisationen, mot bättre 

vetande många gånger. Ord som ”prestige” dyker upp som orsaksförklaring till de 

felaktiga och irrationella besluten. Det finns en koppling till kognitiv psykologi i och med 

det faktum att trots att projektledarna har mångårig erfarenhet av projekt, så är vi 

människor, och människor agerar irrationellt många gånger. Det viktiga är att 

projektledaren lär av sina misstag och inte upprepar dessa i onödan – erfarenhet ger 

visdom. Teorin rekommenderar användning av datorstödd tid- och resursplanering till 

alla projektformer, särskilt stora komplexa projekt som anses mycket svårhanterliga.  

 

T: Blooms taxonomi  

 

E: 
[…] Jag ansvar för att projektgruppen når ett visst resultat, och då behöver jag 

involvera personer med rätt kompetens, något som jag tycker är svårt eftersom det 

skiljer en hel del mellan jobben som kommer in. Jag jobbar med […] simuleringar 

med hjälp av avancerad programvara, med hög inlärningströskel och då gäller det 

att matcha personers kompetens med kunskaper i rätt programvara, det finns många 

program att välja mellan. […]” (P1) 

 

[…] Vissa offerter är det lätt att pricka rätt på, medans andra som man inte har gjort 

tidigare är betydligt svårare, i de lägena går man in och spekulerar. Tidsättning när 

man t.ex. måste lära sig nya metoder, och därför lägga på risktillägg, skulle 

innebära att vi inte skulle få några uppdrag alls. Det svåraste är ta sig an jobb som 
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är nya. […] Jag lägger ner lika mycket tid på tidplanering idag jämfört med tidigare 

men att jag var mer oerfaren tidigare. […] Jag planerar in osäkerheten baserat på 

erfarenhet. […] Jag har också bra koll på vilka styrkor mina medarbetare har, något 

som jag väger in när jag tidsuppskattar ett projekt t.ex. att om en viss person gör 

något och att det tar lite längre tid jämfört med en annan person. […]” (P1) 

 

[…] Jag pratar med certifierade, mer erfarna projektledare och studerar gamla 

projekt. […]” (P2) 

 

[…] Jag pratar med andra erfarna projektledare, och sparar all information om 

projekten som jag deltagit i, information som jag senare har nytta av. Man 

dokumenterar avslutade projekt, senare kan man gå in och ta hjälp av dessa gamla 

dokument inför nya projekt. Tidigare tittade jag flitigt bland dessa dokument, när jag 

var mer oerfaren. Numera behöver jag inte göra det lika ofta. […]” (P3) 

 

S: Jag tolkar det som att respondenterna befinner sig i den högsta nivån enligt Blooms 

taxonomi, nämligen värderingsnivån. Projektledare behöver de färdigheter som endast 

kan nås om man befinner sig på den högsta nivån. Min sammanlagda bedömning är att de 

alltså befinner sig på värderingsnivån. Mångårig erfarenhet som projektledare har givit 

dem kunskaperna och färdigheterna, som behövs för att kunna leda projekt. Alla tre 

projektledare har avancerat i inlärningsprocessen, genom sitt deltagande i projekt. Endast 

de personer som har arbetat med projekt under flera år kan bli aktuell för rollen som 

projektledare. Projektledning kräver breda kunskaper inom flera områden i samhället. 

Alla tre respondenterna utnyttjade möjligheten att vända sig till mer erfarna projektledare 

till en början. Efter ett antal år, minskar behovet av support från andra projektledare. P1, 

P2 och P3 sade sig anteckna viktiga händelser kontinuerligt under projektet, och att de 

återanvände anteckningarna vid senare tillfällen. Kombinationen av anteckningar, 

konsultation från andra projektledare och egen praktisk erfarenhet, för en högre upp på 

inlärningsstegen. Detta visar att teorin överensstämmer med empirin.  

 

T: Change Management  
 

E:  
[…] Ett projekt där flera hundra personer ska göra en viss uppgift, och att ändra 

deras beteende är det absolut svåraste. Det är mycket enklare att få med sig folket 

vid små projekt och att leverera i tid. Problem med personer som är på semester, 

motvilja mot förändringar mm. gör det väldigt svårt att hantera stora projekt. När 

folk har använt t.ex. ett system i 15 år och i det läget komma och be dem ändra 

beteende ”Change Management” är det svåraste som finns. […]” (P3) 

 

S: Hiatt & Creasey (2003) menar att både psykologiska och organisationella aspekter 

måste beaktas för att lyckas med organisationsförändring. Change Management anses 

vara processen, verktygen och tekniken för att hantera den personliga sidan av 

organisationens förändring. Hiatt & Creasey understryker att Change Management är en 

viktig kompetens att kunna idag. Författarna skriver att de nya värderingarna i dagens 

organisationer möter på motstånd, en motvilja till förändringar. Att Change Management 
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är något som behövs, men inte fungerar så som tänkt i alla lägen, framgår av alla 

respondenters svar. Jag tolkar det som att det är svårt att leda ett stort projekt där många 

människor är involverade. Projektledaren kan inte ha lika bra kontakt med 

projektdeltagarna i jämförelse med mindre projekt. Jag tolkar det som att det är viktigt 

med täta kontakter med kunder, men även med övriga personer involverade i projektet. 

Därmed blir det lättare att få med sig projektdeltagarna när personliga eller 

organisationella förändringar behöver utföras.   

 

T: Kognitiv psykologi  

 

E: 
[…] Projektledare för stora projekt kan omöjligen ha koll på alla kompetenser och 

tidsåtgången. Därför måste projektledaren hämta information från specialister inom 

respektive område. […] Det avbryts alldeles för få projekt. Det har med psykologi att 

göra, uppdragsgivaren kanske tror att de får igen pengarna om de fortsätter ett tag 

till, något som kan liknas med folk som spelar bort sina pengar i tron att det vänder 

senare, vilket oftast inte inträffar. Har man investerat mycket och avbryter mitt i så 

får man inget, fortsätter man kanske det löser sig i slutändan.” (P1) 

 

[…] Som projektledare kan man aldrig slappna av, det uppstår nya problem hela 

tiden som måste lösas […] Även certifierade projektledare gör fel och nästan alla 

stora projekt blir pankaka. Orsaken är ”Change Management” stora företag och 

stora projekt. […] Det blir en hel del planerande med riskanalyser, tidsåtgång, 

budget etc. ganska mycket tycker jag. […] Att estimera tidsåtgång är inte lätt, vad 

som helst kan inträffa! […]” (P3) 

 

 
 

S: Bilden ovan illustrerar hur ett Ganttschema i Microsoft Project ger en Müller-Lyer 

illusionseffekt. Den röda linjen visar total tidsåtgång för projektet. De blå linjerna är 

delaktiviteter i projektet, som tillsammans bildar en linje som tidsmässigt är lika som den 

totala röda. Vid första anblicken ser det ut som den röda linjen är längre på längden 

jämfört med vad de blåa delaktiviteterna tillsammans ser ut att vara – vilket inte stämmer, 

de är tidsmässigt lika långa. Jag tolkar det som att Ganttschemat i Microsoft Project 

stämmer in på teorin om Müller-Lyer illusionen. P1 säger att den som leder stora projekt 

omöjligen kan hantera alla kompetenser och tidsåtgången. Citatet kan kopplas till HIP 

modellen och människohjärnans begränsningar. Enligt både teorin och empirin blir 

planering och styrning av stora projekt, mycket svåra för en projektledare att klara av, 
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utan hjälp av t.ex. planeringsprogramvara. Ett av de problem som uppstår är att 

människan inte klarar av att minneshålla, och kommunicera om för många personer är 

involverade i projektet, något som P3 berättade. Även tid- och resurshanteringen blir 

mycket komplex. Teorierna om minneshantering kan relateras till de problem som 

respondenterna ger uttryck för (Allwood, 1998; Benyon & Turner, 2005).     

 

T: Multitasking  

 

E: 
[…] All multitasking kan vara en ren mardröm […] att ha många bollar i luften 

samtidigt […] jag sitter och ser efter lite för ofta. […]” (P1) 

 

S: Zhang et al. (2005) skriver att en monokronisk person kan utföra en uppgift i taget, 

inom en viss tid, medan en polykronisk person kan utföra flera uppgifter på en gång, 

inom en viss tid. Dessvärre finns inga experimentella studier som belägger dessa två 

teoriers riktighet enligt författarna. Meyer et al. (2001) gör gällande att multitasking gör 

oss ineffektiva, rent av ger hjärnskador i längden, något som han kan belägga med sina 

undersökningar. Problemet är enligt intervjupersonerna att de använder för många 

kanaler att kommunicera med på samma gång, bl.a. e-post, mobiltelefon, sociala nätverk 

eller SMS som kommunikationskanaler. Att aldrig kunna vara i fred någon längre tid, 

orsakar stress och gör oss mindre effektiva. Det som Meyer et al. säger är att om vi 

ideligen blir avbrutna i våra arbetsuppgifter, för att bl.a. svara i telefon, gör att vi tappar 

tråden, och att det tar tid att komma tillbaka till arbetsuppgiften, vilket kan ta allt från 

timmar till dagar. Pesch et al. (2007) beskriver hur en singelprocessor på en dator 

hanterar data i ett snabbt tempo genom endast en kanal åt gången, en seriell 

databehandling, på samma sätt som en människa. Sedan finns det datorer med 

multiprocessorer som kan hantera flera kanaler samtidigt, en parallell databehandling, 

vilket inte människan kan hantera. Problematiken kring multitasking stämmer in med vad 

respondenterna berättade. P1 och P3 gav uttryck för negativa upplevelser av fenomenet. 

Jag tolkar därmed det som att teorin överensstämmer med empirin utifrån Meyer et al. 

Mitt förslag till förbättring är att endast använda en eller två olika 

kommunikationsverktyg – inte fler. Här kan tänkas ett bestämt program används i datorn, 

och en s.k. smartphone som är mer flexibel än en vanlig mobiltelefon. Dessutom bör man 

avsätta vissa bestämda tidpunkter under dagen till att besvara meddelanden. Låt säga, 

fyra fastställda tidpunkter per dag. Därmed får vi tid till att koncentrera oss på de viktiga 

uppgifterna utan att behöva bli störda – och vi blir samtidigt mer effektiva.  

 

T: Skärmkomplexitet  

 

E: 
[…] Jag har tillgång till Microsoft Project, men jag använder inte programmet för 

att det tar alldeles för mycket tid att använda […] Jag använder endast papper och 

penna. […]” (P2) 

 

S: Från alla tre respondenters svar kan ett missnöje konstateras avseende Microsoft 

Projects visuella komplexitet. Efter tillämpning av Heims formel (2008) på Microsoft 
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Project, kan jag konstatera att den är visuellt komplex. Programmet bryter mot 

principerna bl.a. med Ganttschemat, och orsaken är att de blå liggande stapplarna följer 

en vattenfallsdesign och ger ingen vertikal jämnhet. Gränssnittet (GUI) för MS Project är 

enligt min bedömning för invecklad, med alla funktioner och knappar. Alla tre 

respondenter ville inte använda programmet, även om de hade möjlighet. De hade 

erfarenhet av programmet, men använde endast penna och papper, ibland Excel. En av 

orsakerna var enligt projektledarna att programmet var alldeles för komplicerat. Något 

jag hade velat se i programmet är att ge användare möjlighet att välja en s.k. ”nybörjar 

läge” och ett ”expert läge”. Oerfarna användare börjar med nybörjarläget för att lära sig 

grunderna i programmet. Efter att använt programmet ett tag kan projektledaren byta till 

expertläget. Ett annat önskemål är att införa en s.k. visuell processor, som kan jämföras 

med en word processor (MS Word). En visuell processor förbättrar den grafiska 

hanteringen avsevärt, och många anser den vara enklare att använda (enligt SmartDraws 

egna kundundersökningar). Kaasgaard (2000) och Head (1999) skriver om hur användare 

tror att det är deras eget fel att de inte kan använda programmen fullt ut, när det 

egentligen handlar om att programmen inte är användarvänliga. Jag kan konstatera att 

teorin stämmer med empirin i detta hänseende.  

 

 

Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

 

T: Agila projekt  

 

E: 
[…] Nej, jag har aldrig deltagit i projekt som följer det Agila sättet. […]” (P1) 

 

S: Ingen av respondenterna hade erfarenhet av att ha arbetat med Agila projektmetoder. 

Det förefaller som Scrum, DSDM och Timeboxing inte är särdeles utbrett idag. Det 

förefaller också som att de Agila projektmetoderna inte används i teknikbranschen eller 

entreprenadbranschen, de två områden där respondenterna arbetar. Inget tyder på att de 

nya projektmetoderna fungerar bättre än de traditionella, och statistiken ger ingen 

anledning till att tro att så är fallet. Det mest använda datorprogrammet för att planera 

Agila projekt är Microsoft Excel, men som inte är ett renodlat projektplaneringsverktyg. 

Lambrechts & Demeulemeester, (2007) menar att projektstyrningen kan antingen 

bedrivas proaktivt eller reaktivt. Det proaktiva synsättet liknar traditionell 

projektstyrning, planeringen är mer långsiktig. Proaktiva metoder försöker planera och 

styra projekt på lång sikt så att avvikelser kan pareras utan att det leder till skada.  

Reaktiv synsätt liknar det sätt som Agila projekt fungerar efter, man planerar alltså 

kortsiktligt. Reaktiv metod reagerar på avvikelser, åtgärder vidtas snarast möjligt, t.ex. 

med en kursändring.  

 

T: Kommunikation  

 

E:  
[…] Enligt mig är den viktigaste punkten i arbetet att få nöjda kunder att föra en tät 

dialog med kunden. Har jag för mycket att göra och inte hinner med att 
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kommunicera med kunden är risken betydligt större att kunden inte blir nöjd. […] Vi 

har även möten varje måndag där tid- och resursplanering tas upp, jag är inte alltid 

med på dessa möten, däremot är hela F1:s koncernledning med. Mötena används till 

att fördela resurser och att planera. Vi har ett möte på kontoret varje fredag, på 

dessa möten går vi igenom vilka uppdrag vi har, och vilka lediga resurser som finns. 

Även kontinuerligt under veckorna går vi igenom vad som behöver lösas. Ofta måste 

man bryta loss resurser från befintliga projekt för att försöka pussla in det i ett annat 

projekt. […] När jag planerar ett projekt så har jag en idé om hur mycket tid varje 

aktivitet tar och sedan lägger på lite tid, och förmedlar detta till kunden. Kunden vill 

ju ha svar så fort som möjligt. […]” (P1) 

 

[…] Styrgruppen bestämmer hur resutser fördelas. Styrgruppen är också ansvarig 

för besluten som tas, inte projektledaren. […]” (P2) 

 

[…] Jag pratar med andra erfarna projektledare. Jag sparar all information om 

projekten som jag deltagit i, information som jag senare har nytta av. Man 

dokumenterar avslutade projekt, senare kan man gå in och ta hjälp av dessa gamla 

dokument inför nya projekt. Tidigare tittade jag flitigt bland dessa dokument, när jag 

var mer oerfaren. Numera behöver jag inte göra det lika ofta. […] De som arbetar 

med projektet är både externa konsulter och intern arbetskraft. […] Jag pratar med 

certifierade, mer erfarna projektledare och studerar gamla projekt. […] När 

företaget har upptäckt ett problem som måste lösas, kommer en chef att bestämma 

att någon måste undersöka problemet, det anordnas ett möte där man utser en 

förstudieledare. Förstudieledaren samlar in information, undersöker problemet och 

analyserar vad som är problemet och vad som behöver göras för att lösa problemet. 

Vi har olika möten där man ställer frågor. […] Vid varje grind ställer styrgruppen 

frågor till projektledaren. Om inte frågorna blir besvarade öppnas inte grinden, då 

måste man gå tillbaks och göra om, det måste göras bättre innan grinden öppnas. 

[…]” (P3) 

 

[…] Som projektledare är man en försäljare – man måste kunna övertyga 

styrgruppen. […] Det är mycket enklare att få med sig folket vid små projekt och att 

leverera i tid. Problem med personer som är på semester, motvilja mot förändringar 

mm. gör det väldigt svårt att hantera stora projekt. När folk har använt t.ex. ett 

system i 15 år och i det läget komma och be dem ändra beteende ”Change 

Management” är det svåraste som finns. […]” (P3) 

 

S: P3 säger att projektledare är försäljare, och måste kunna övertyga styrgruppen. Verbal 

och ickeverbal kommunikation är av stor vikt för en projektledare för att kunna göra sig 

förstådd, samt förmå övertyga projektmedlemmarna. Projektledarens språkliga 

kompetens avgör om budskapet accepteras av mottagaren. Kommunikationen mellan 

personer illustreras i figur 17. Interna och externa kulturella aspekter påverkar 

kommunikationen – allting sker i en kontext. Störningar i form av tekniska och 

mänskliga, hindrar informationsutbytet. Även tiden meddelandet tar att nå från sändare 

till mottagare, och vice versa. P1, P2 och P3 har tidigare tagit hjälp av mer erfarna 

projektledare, numera behöver de inte göra det lika ofta, beroende på att de känner sig 
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mer säkra och kunniga. P3 säger att det är mycket lättare att få med sig personalen vid 

små projekt jämfört med stora projekt. Jag tolkar det som att avståndet till enskilda 

projektdeltagare ökar, och därmed försvåras kommunikationen, den blir mer opersonlig 

när många personer är inblandade. P1 nämner att risken för att kunden inte blir nöjd ökar 

betydlig om han inte hinner kommunicera med kunden tillräkligt under projektet.  

 

P1, P2 och P3 säger att de personliga mötena är vanligt förekommande i deras 

organisationer, som också kräver allas närvaro, även koncernledningens. Respondenterna 

svarade att både interna och externa möten, i huvudsak sker planerat. Spontan 

kommunikation förekommer vanligtvis inte enligt respondenterna. Alla tre verkar föredra 

muntlig synkron (samtidig) kommunikation före asynkron (inte samtidig, och 

tidsfördröjd) t.ex. brev. P3 arbetar med både interna och externa konsulter som är 

inblandade i berörda projekt, något som kan leda till problem med kulturkrockar. 

Projektdeltagarnas bakgrund skiljer åt, alla har olika erfarenheter och attityder. De 

inblandades erfarenhet av metoder, tekniker och programverktyg skiljer också åt, något 

som projektledaren bör tänka på och hantera. Om de inte kan använda verktygen, måste 

de utbildas, vilket kostar tid och resurser. Något som förbryllar är att flera av 

respondenterna påtalar betydelsen av att informationen måste fram snabbt, samtidigt som 

de lägger stor vikt vid personalmöten. Personalmötena arrangeras en till två gånger i 

veckan, vilket jag inte anser vara ett snabbt och effektivt informationsutbyte. Här skulle 

jag vilja rekommendera att de använder videokonferenser, eftersom de blir mer effektiva, 

jämfört med traditionella möten i en gemensam lokal vid en viss bestämd tid.  

 

T: Kravspecifikation  

 

E: 
[…] Jag tycker att det största problemet är att förutse eventuella problem, det blir 

lättare ju mer erfarenhet man har inom området. Vissa kravspecifikationer är det lätt 

att pricka rätt på, medans andra som man inte har gjort tidigare är betydligt 

svårare. Ofta har man inte tid till kravspecifikationen och ofta återkommer kunden 

och vill ha kompletterande jobb vilket innebär att projekten inte blir avslutade och 

att inte allt blir arkiverat i pärmar. Detta är inte bra och innebär att det blir svårare 

att ta fram materialet vid ett senare tillfälle plus att det ligger och skräpar en massa 

dokument överallt på hårddiskar, skrivbord osv. Orsaken är att man inte tar sig tid 

till kravspecifikationen i projekten på ett korrekt sätt. Det kan också ha att göra med 

motivation. Skriva de dokumenten som krävs är inte roligt. […]” (P1) 

 

[…] Det brukar bli för många pärmar. […]” (P3) 

 

S: Enligt Cegrell (2003) innefattar kravspecifikation dokumenten som specificerar 

projektkaraven och dess resultat. Dessa krav brukar delas in i projektkrav respektive 

produktkrav. De tekniska kraven är för många tycker Cegrell, vilket leder till att det blir 

alldeles för många pärmar med krav. Konsten är att skriva en kravspecifikation med så få 

krav som möjligt. Jag tolkar det som att Torsten Cegrells forskningsresultat stämmer in 

på vad respondenterna berättar. Respondenterna ser ett problem i att kravspecifikationen 

många gånger är för omfattande, vilket försvårar arbetet. Varenda punkt i listan måste 
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implementeras. Projektets storlek hade inte så stor betydelse på kravspecifikationens 

omfattning – till min förvåning. P1 som oftast deltar i små projekt, tyckte att det blir för 

många pärmar med information att hantera. P3 uttryckte sig på ett liknande sätt. Jag kan 

konstatera att teorin stämmer överens med empirin.  

 

T: Projektkomplexitet  
 

E: 
[…] Eftersom våra projekt är små, och därmed är risken att inte hålla budget och tid 

mindre, jämfört med stora projekt. Ett misslyckat projekt för mig är när kunden inte 

är nöjd, så även om man överskridit tid och pengar, spelar det ingen roll så länge 

kunden är nöjd. […]” (P1) 

 

[…] Även certifierade projektledare gör fel och nästan alla stora projekt blir 

pankaka. Orsaken är ”Change Management” stora företag och stora projekt. […] 

Ett projekt där flera hundra personer ska göra en viss uppgift, och att ändra deras 

beteende är det absolut svåraste. Det är mycket enklare att få med sig folket vid små 

projekt och att leverera i tid. Problem med personer som är på semester, motvilja 

mot förändringar mm. gör det väldigt svårt att hantera stora projekt. När folk har 

använt t.ex. ett system i 15 år och i det läget komma och be dem ändra beteende 

”Change Management” är det svåraste som finns. […]” (P3) 

 

S: Antvik & Sjöholm (2005) anser att ett projekts komplexitet är ett begrepp som 

beskriver hur svårt det är att planera och genomföra ett projekt. Nivån av komplexitet har 

vanligtvis en koppling till projektets storlek, men att det finns flera andra parametrar som 

påverkar. Några av dessa parametrar är bl.a. betydelse för kunden, politiska förhållanden, 

antal intressenter, antal gränssnitt, teknisk lösning, tidplan, resurser, kompetens, 

organisation, geografisk placering och kulturer. Frame (2003) påpekar att komplexa 

projekt behöver mer planering och kontroll, jämfört med enklare projekt. Teorin gör 

gällande att bl.a. storleken på projektet avgör komplexitetsnivån, vilket stämmer med vad 

respondenterna svarat. De upplever stora projekt som svårare att hantera jämfört med 

mindre projekt. P3 säger att även certifierade projektledare gör fel och att nästan alla 

stora projekt misslyckas. P1 som huvudsakligen arbetar med små projekt, säger att han 

inte har några större problem med tid- och resursplaneringen, och att de projekt som han 

deltar i nästan aldrig misslyckas. Han nämner att det är viktigt att föra en tät dialog med 

kunden. Ett annat problem som nämndes var svårigheten med att få med sig personalen i 

stora projekt. Change Management, att ändra personalens attityd sades vara det svåraste 

som finns, enligt P3. Det förefaller som att ett stort projekt är dömt att misslyckas i 

förväg. Borde inte projekten delas upp i mindre delar och på så sätt minska riskerna? 

Turner et al. (2009) understryker vikten av att när komplexa projekt går fel, kan det leda 

till alvarliga konsekvenser, och att forskning pågår för att utveckla indikatorer som varnar 

ifall större projekt riskerar alvarliga problem. Systemet varnar i ett tidigt stadium för 

potentiella problem. Om projektledaren inte kan hantera stora projekt, bör denne 

rimligtvis ta till all hjälp som finns att tillgå, t.ex. datorprogram för tid- och 

resursplanering. Programmen kan hjälpa till med svåra beräkningar och simuleringar, och 
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kompensera för brister hos projektledaren, t.ex. om denne är en tidspessimist, tidsoptimist 

eller har andra brister.  

 

T: Projektlivscykel och produktlivscykel  

 

E: 
[…] Produktlivscykeln inom bilindustrin innebär att en bil har en livslängd på 3-4 

år, därefter måste man göra något med bilen. Oftast handlar det om att man gör en 

”face-lift” på bilen, vilket förlänger bilens livslängd med ytterligare maximalt 3-4 

år. Jag har jobbat mycket på företaget med olika projekt, och ett bra exempel på 

projekt som har fått leva längre än planerat eftersom man inte har lyckats driva den 

i mål av olika anledningar är Saab 9-5 som är en produkt från 90-talet. Man hade 

för avsikt att byta ut den betydligt tidigare. […]” (P1) 

 

[…] Tittar man på projekt som Volvo 850, vilken tog lång tid att ta fram, så är det 

definitivt inte idag, eftersom produktlivscykeln har blivit mycket kortare. Det skulle 

inte gå ihop ekonomiskt med så lång produktframtagningstid. Jag vet inte om det är 

min personliga utveckling som har gjort att jag ändrat min tid- och resursplanering 

eller om det har skett en förändring i branschen. Jag är mer noggrann med min tid- 

och resursplanering idag jämfört med tidigare. Allmänt sett är det numera så inom 

produktutveckling att projekten och därmed produkters livslängd kortas av för varje 

år som går. En strävan efter att vi vill ha fräscha ”grejer” och för min del handlar 

det om extremt korta livscykler. […]” (P1) 

 

[…] Ett typiskt bilprojekt börjar med en designstudiefas därefter kommer 

konstruktion som leder till en verktygsfas. Verktygsfasen kan man inte påverka, i 

konstruktionsfasen kan man slänga in fler personer eller övertid om det finns behov. 

Det är styrgruppen som beslutar hur man löser kapacitetsbristen. Ändra slutdatum 

eller föra in mer pengar. […]” (P3) 

 

S: Litteraturen gör en klar skillnad mellan projektets livscykel och produktens livscykel. 

Min bedömning efter respondenternas berättelser, är att de inte gör någon skillnad mellan 

dessa två projektformer. Jag tolkar det som att det i vissa branscher inte görs denna klara 

åtskillnad så som teorin förespråkar. Den troliga förklaringen till varför det skiljer sig 

mellan empiri och teori är valet av intervjufall. Två är verksamma inom teknikbranschen 

och en inom entreprenadbranschen, och i de branscherna är själva produkten projektet, 

från start till mål.     

 

T: Projektstatistik  
 

E: 
[…] Eftersom våra projekt är små, och därmed är risken att inte hålla budget och tid 

mindre, jämfört med stora projekt. Ett misslyckat projekt för mig är när kunden inte 

är nöjd, så även om man överskridit tid och pengar, spelar det ingen roll så länge 

kunden är nöjd. […]” (P1) 
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[…] Även certifierade projektledare gör fel och nästan alla stora projekt blir 

pankaka. Orsaken är ” Change Management” stora företag och stora projekt. […]” 

(P3) 

 

S: CHAOS Summary 2009 visar att större projekt misslyckas oftare jämfört med mindre 

projekt. Här stämmer svaren från P1, P2 och P3 med vad statistiken visar. Projektledarna 

instämmer med påståendet att stora projekt sällan lyckas, medan små oftast lyckas. Från 

svaren kan jag konstatera att respondenterna är överens om att stora projekt är mycket 

svåra att hantera och planera. Antvik & Sjöholm (2005) skriver att projektproblemen 

beror till 20 % på målen, 15 % på planeringen, 10 % på resurserna och till 10 % på 

tekniken. P1, P2 och P3 kunde dock inte ange någon exakt procentsats till deras problem, 

vid en jämförelse med litteraturen. Det förefaller som att det behövs någon typ av 

hjälpmedel för att klara av stora projekt, t.ex. datorprogram avsedda för tid- och 

resursplanering. P1 och P2 nämnde behovet av datorprogram för stora projekt, eftersom 

de tycker att det är omöjligt att hantera tid, aktiviteter och resurser med endast papper och 

penna. De arbetar med små respektive medelstora projekt. P3 nämnde att inte heller han 

använder datorprogram för planering, samtidigt som han konstaterade att nästan alla stora 

projekt misslyckas. Det förefaller som att det finns ett samband mellan misslyckade stora 

projekt och frånvaron av datorprogram för projektplanering. Underlaget är dock för litet 

för att kunna dra denna slutsats med säkerhet, det behövs fler fallstudier för att säkerställa 

påståendet. Programmen ansågs för svåra att använda av alla tre respondenterna. Så, även 

om de tog hjälp av datorprogram, finns det inget som säger att det löser problemet, om de 

inte behärskar programmen. En möjlig lösning till problematiken är att de utbildar sig i 

att använda projektplaneringsprogram. Vad som däremot talar emot är kostnaden och 

resursbortfallet. I väntan på att mer användarvänliga program introduceras på marknaden, 

ser jag det som den enda rimliga lösningen i det långa perspektivet att de nyttjar 

programmen redan nu.  

5.2 Datorstöd för kvalitativ textanalys  

Textanalysprogrammet MAXqda
39

 har använts till den kvalitativa textanalysen. Se bilaga 

3 som visar en lista med ord i Excel. Intervju P1 innehåller sammanlagt 2404 ord. 

Intervju P2 innehåller 5874 ord. Intervju P3 innehåller 1530 ord. Programmet kommer till 

hjälp när man behöver statistik bl.a. över hur många gånger ett ord förekommer i ett 

transkriberat intervjudokument. Vissa av orden kan ge ledtrådar när det viktiga manuella 

och personliga tolkningsförfarandet utförs (Neuendorf, 2002; Yin, 2003).  

5.3 Resultat  

Kapitlet har haft till syfte att utreda vilka likheter respektive skillnader som kan urskiljas 

mellan teori och empiri, samt mellan fallobjekten. Det teoretiska fundamentet enligt 

kapitel tre har jämförts med det empiriska resultatet från kapitel fyra, som i sin tur leder 

till ett svar. Denna trestegs förfarande redovisar alla tre delar separat, med syftet att 

åskådliggöra delarna tydligt. All teori har besvarats med hjälp av empirin, och de svar 

som genereras här används till att besvara forskningsfrågorna i diskussionskapitlet.  

 

                                                 
39
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6 Diskussion   
 

 
 

 

Numerical precision is the very soul of science. 

-D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form (1917) 

 

Kapitel 6 har som syfte att summera och avsluta studien, genom en sammanfattande 

diskussion som ger svar på om studiens syfte har nåtts. Studiens forskningsfrågor 

redovisas och besvaras. Slutligen utvärderas hela studien, för att klargöra ifall studien kan 

anses tillförlitlig. 

6.1 Slutsatser  

Här presenteras de viktigaste resultaten jag fått fram i relation till forskningsfrågorna i 

min undersökning. Teori och empiri jämfördes och sammanfördes i analyskapitlet. 

Resultatet från analysen har överförts till kapitlet diskussion, och de viktigaste resultaten 

har lyfts fram i form av slutsatser. Jag inleder med att upprepa huvudforskningsfrågan, 

därefter följer komprimerade slutsatser, delfrågorna inkluderas. 

 

Huvudfråga: Hur kan programverktyg till tid- och resursplanering minska risken för att 

projekt misslyckas?  

 

Slutsats 1: (Delfråga 1: Hur tid- och resursplanerar projektledare?) 

Tid- och resursplanering är en nödvändig aktivitet i projekt och det är storleken på 

projektet som avgör svårighetsgraden. Osäkerheten inför planeringen avgörs bl.a. av 

erfarenhetsfaktorn, och även kännedom om projektmedlemmarna. Både tidsplanering och 

resursplanering är en viktig del av projektplaneringen och tar mycket tid i anspråk. 

Projekt är tid- och resurskritiska, och de två komponenter som avgör projektomfattning. 

Faktorer som avgör huruvida projektet lyckas eller misslyckas, har med storleken på 

projektet att göra, samt hur noggrant tid- och resursplaneringen har utförts. Det måste 

råda balans i förhållandet tid, kostnad och projektomfattning för att nå en acceptabel 

kvalitet.  

 

Slutsats 2: (Delfråga 2: Vilka olika metoder, tekniker och programverktyg använder 

projektledare till tid- och resursplanering?) 

Microsoft Project och Excel är de två mest använda projektplaneringsprogrammen. 

Ganttschemat är den vanligast förekommande planeringsmetoden bland projektledare. 

Datorprogrammen anses för komplicerade att använda, och leder till att de inte används 

även om de finns tillgängliga på arbetsplatsen. Projektledare föredrar att använda simpla 

manuella metoder för projektplanering t.ex. papper och penna.  
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Slutsats 3: (Delfråga 3: Vilka psykologiska faktorer påverkar tid- och resursplanering i 

projekt?) 

Multitasking ineffektiviserar projektstyrning och projektplanering. Stora projekt är 

mycket svåra att hantera utan datorprogram för projektstyrning och planering. 

Projektplaneringsbeslut är många gånger inte resultat av fullständigt rationella val. 

Projektkomplexiteten avgörs av storleken på projektet, kultur, betydelse för kunden, 

politiska förhållanden, antal intressenter, antal gränssnitt, teknisk lösning, tidplan, 

resurser, kompetens, organisation och geografisk placering. Det krävs mångårig 

erfarenhet av projekt för att kunna leda projekt. Projektplaneringsprogrammens gränssnitt 

är oftast för svåra att överblicka och använda. Det finns en stor motvilja till personliga 

och organisationella förändringar.  

 

Slutsats 4: (Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i 

projekt?)  

Kravspecifikationen är många gånger för omfattande, och försvårar projektstyrning och 

projektplanering. Projektlivscykel och produktlivscykel ses i vissa projekt som synonymt, 

i andra projekt ses de som tydligt avgränsade. Både intern och extern kommunikation är 

av avgörande betydelse om projektet lyckas eller misslyckas. Agila projekt eller 

traditionella projekt har ingen större betydelse för utgången av projektet. Statistiken gör 

gällande att ingen förbättring har ägt rum de senaste trettio åren avseende misslyckade 

projekt.  

6.2 Övergripande slutsats 

Endast 32 % av projekten lyckas enligt The Standish Group’s CHAOS Manifesto 2009. 

Samtidigt skriver Lööw (1999) att en av de vanligaste fallgroparna i projekt är 

undermålig planering. Statistiken har inte heller förbättrats om man blickar årtionden 

tillbaks, trots att vi idag har fler metoder, tekniker och program än tidigare. Ingen av de 

tre projektledare som jag intervjuat använder mer sofistikerade hjälpmedel än Excel, 

papper och penna, ibland Microsoft Project. Deras argument till att inte använda mer 

sofistikerade verktyg är att de tar för mycket tid till anspråk att både använda och lära sig 

(hög inlärningströskel). En starkt bidragande orsak till varför det ser ut som det gör är att 

programmen inte är tillräckligt användarvänliga, har min studie visat. MS Project är ett 

kraftfullt planeringsverktyg, som brister på en viktig punkt – för många funktioner och 

knappar gör den svåranvänd. Det borde kunna gå att utveckla ett mer användarvänligt 

program. Mer fokus borde läggas på användbarhet och gränssnittsdesign än tekniska 

finesser och funktioner. Programmen borde också gå att anpassa till en bred målgrupp. 

Det finns fördelar med att använda t.ex. MS Project trots allt – fördelar som märks först 

efter en längre tids användning. Något som intervjupersonerna nämnde var att de ofta 

tvingades ändra i tid- och resursplaneringen under projektets gång. Vilket innebär att de 

ofta måste rita om staplarna med aktiviteter. Aktiviteter innehållandes beroenden och en 

kritisk linje att bevaka. Om de i sin tur använt ett datorprogram, hade detta troligtvis gett 

ett snabbare, lättare och mer korrekt resultat, jämfört med papper och penna.  

 

Datorprogrammen används oftare i större projekt, med så många aktiviteter och 

beroenden att projektledaren omöjligen kan överblicka och hantera dem med enbart 

manuella metoder. Vid små projekt används däremot inte programverktygen alltid. Jag 
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vill dock rekommendera alla att använda verktygen, eftersom de ger vissa avgörande 

fördelar. Informationsutbytet inom och utom företaget skulle kunna förbättras om alla i 

organisationen använde samma programverktyg, och därmed kan alla komma åt viktiga 

uppgifter som behövs till projektet, jämfört med om endast manuella metoder används. 

Uppdateringar sparas i en gemensam databas, som ger alla access till de senaste 

dokumentversionerna (se tabell 6, dokumenthantering). Projektdatabasen kan 

sammankopplas med organisationens databas, och information om projektet blir 

tillgängligt för alla deltagare. Min programgenomgång visar att många av programmen är 

webbaserade, vilket innebär att det traditionella sättet att installera program på en dator 

minskar. Dessa program erbjuder också antingen centraliserad eller lokal rapportering. 

Ett av företagen jag kom i kontakt med använder ett standardiserat modellverktyg, vilket 

underlättar kommunikationen mellan avdelningar och minskar missförstånd. Fler 

organisationer borde införa standardiserade verktyg i verksamheten, istället för att 

använda flera olika, som inte är kompatibla med varandra. Med ett standardprogram, 

underlättas arbetet för projektledaren, eftersom denne inte behöver lära sig att använda 

flera olika program, som skiftar mellan verksamheter. Därmed minskar behovet av 

utbildning som tar tid och förbrukar resurser.  

 

Ett annat förslag till förbättring är att i verksamheten kalenderföra alla personers 

aktiviteter i en gemensam databas. Projektledaren har därmed bättre överblick över vilka 

personer som är tillgängliga under projekttiden, och kan planera tid och resurser bättre 

över en längre tidsperiod. Programmen utför komplicerade och omfattande beräkningar 

mycket snabbare jämfört med manuella arbetsmetoder. Dessutom utförs beräkningarna 

alltid korrekt, vilket inte alltid projektledaren gör. Programmen erbjuder oftast en god 

informationsstruktur, en egenskap som underlättar projektplaneringen. Stora projekt där 

projektledaren måste hantera tusentals aktiviteter blir mycket svåra att hantera med enbart 

papper och penna. Projektplaneringsprogram däremot har kapacitet att hantera stora 

projekt med tusentals aktiviteter. Projektledaren får en mer strukturerad vy med hjälp av 

sortering och val av information. En annan fördel med programmen är att rapporterna får 

en högre kvalitet, med grafer, diagram etc. I och med att programmen utför beräkningar 

snabbare, kortas rapporteringsperioderna. Projektledaren slipper dessutom hantera stora 

mängder data manuellt, vilket är en tidsödande aktivitet. Det är relativt enkelt att göra 

säkerhetskopior med hjälp av programmen, vilket inte är lika enkelt när manuella 

metoder för säkerhetskopiering används. Respondent P1 säger att simulering med hjälp 

av avancerade datorprogram skulle kunna användas till tid- och resursplanering, och inte 

minst till osäkerhetsbedömningar, men att de inte använder metoden. Däremot tycker P1 

att idén låter intressant. Simulering utförs efter att databasen har skapats, och därefter kan 

en ”Vad händer” analys utföras snabbt. Analysen visar olika utgångar och resultat, utifrån 

ett antal parametervärden. Det finns ett antal nackdelar med programmen att beakta, och 

något som talar emot datorprogrammen är höga utbildningskostnader för att lära sig 

använda programmen. Kostnadstilläggen för underhåll och uppgradering tillkommer, som 

också talar emot. Organisationen kanske måste omorganiseras, vilket ytterligare försvårar 

arbetet. Det nya systemet kan möta på motstånd från personalen som i sin tur kan påverka 

effektiviteten i organisationen. Om datorsystemet inte fungerar, kan det leda till driftstop 

och medföra stora kostnader och inkomstbortfall för företaget. Om inte datasystemets 

säkerhet hanteras korrekt, kan viktig data gå förlorad eller hamna i orätta händer.  
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Frame (2003) menar att komplexa projekt behöver mer planering och kontroll, jämfört 

med enklare projekt. P3 nämner att även certifierade projektledare gör fel och att nästan 

alla stora projekt misslyckas. Det kan därmed antas att det finns ett behov av datoriserade 

projektplaneringsprogram, och antagandet att det är svårt att tid- och resursplanera utan 

stöd av olika datorverktyg. Turner et al. (2009) understryker vikten av att när komplexa 

projekt går fel, kan det leda till alvarliga konsekvenser, och att forskning pågår för att 

utveckla system som varnar ifall större projekt riskerar alvarliga problem. Lambrechts & 

Demeulemeester (2007) skriver om proaktiv och reaktiv projektplanering och 

projektstyrning. Det finns tid- och resursplaneringsprogram som kan utföra simulerade 

”vad händer” estimeringar utifrån olika parametervärden, ett proaktivt tillvägagångssätt, 

med siktet inställt på långsiktighet – att förutse möjliga framtida problem. Lappo & 

Andrew (2004) förklarar att Agila projektmetoder stöder det korta tidsperspektivet, och är 

därmed mer reaktiv till karaktären med snabba kursändringar. Utvecklarna av 

programmet SmartDraw
40

 hävdar att visuell kommunikation är upp till sex gånger mer 

effektivt än med enbart ord och siffror, men att mindre än 3 % av all 

företagskommunikation innehåller visuell grafik. Orsaken sägs vara att traditionella 

program är för svåra att använda och tar för mycket tid. Deras lösning på problemet är 

Visual Processor™ en teknik som underlättar konstruktion av flödesscheman, staplar och 

andra typer av grafiska modeller för bl.a. projektkommunikation.  

 

Meyer et al. (2001) skriver att multitasking gör oss ineffektiva, rent av ger hjärnskador i 

längden, något som han kan belägga med sina undersökningar. Problemet uppstår när för 

många kommunikationskanaler används samtidigt t.ex. e-post, mobiltelefon, sociala 

nätverk eller SMS/MMS. En möjlig lösnig till problemet vore att i 

projektstyrningsprogramvaran införa ett inbyggt system för schemalagd kommunikation 

mellan projektdeltagarna, och att den stödjer flera olika kommunikationsformer. P1 och 

P3 påtalar vikten av snabb intern- och extern kommunikation mellan projektdeltagarna. 

De nämner samtidigt att de föredrar synkron (samtidig) kommunikation t.ex. samtal före 

asynkron (inte samtidig, tidsfördröjd) kommunikation t.ex. vanliga brev. Deras viktigaste 

informationskälla var information från personalmötena som arrangerades på sedvanligt 

vis i gemensamma lokaler, en till två gånger i veckan. Jag antar att stora tidsbesparingar 

kan åstadkommas genom videokonferenser som ersätter traditionella möten i gemensam 

lokal. Med dagens täta biltrafik tar resandet mellan olika mötesplatser ofta mycket tid och 

förbrukar resurser. Datorverktyget för tid- och resursplanering skulle därav förses med en 

kommunikationsfunktion i form av t.ex. videosamtal och som stödjer samtal med flera 

personer samtidigt.  

 

Markopoulos & Ruyter (2009) skriver om något som kallas medvetenhetssystem 

(Awareness Systems). System med intentionen att hjälpa projektdeltagarna att skapa och 

upprätthålla medvetande om varandras aktiviteter, kontext eller status. Syftet är att skapa 

medvetenhet om människorna i omgivningen, vad andra gör, var de befinner sig, eller 

vad de säger. Medvetande och förståelse ger stöd för beslutsfattande avseende aktiviteter, 

intentioner och även andras känslor som därmed ger en bild av kontexten i en social 

interaktionsmiljö. Systemen stödjer medvetenheten om projektdeltagarna, och kan 

                                                 
40

 Källa: http://www.smartdraw.com/about/press/pr_visual_enhanced.htm.  



 

- 88 - 

effektivisera samarbete och samskapande, även att utveckla sociala relationer och stärka 

individers självkänsla. Om vi nu vill följa projektdeltagarna i deras aktiva projektroller i 

en sådan omfattning som författarna gör gällande, uppstår en konflikt med problemet 

multitasking enligt min mening. Å ena sidan är det bra att veta vad som händer i projektet 

kontinuerligt, och vad deltagarna arbetar med för tillfället, samt även deras åsikter och 

känslor. Å andra sidan upptar kommunikationen med ett sådant system mycket tid för 

projektdeltagarna. Tid som i många fall kan användas till viktigare uppgifter. Tid är ju 

som konstaterats tidigare av avgörande betydelse ifall projektet kommer att nå målen. 

Många program för projektplanering är numera både webbaserade och stödjer 

samskapande (co-design), dessa program kan ses som ett steg närmare s.k. 

medvetenhetssystem.  

 

Turner et al. (2009) påpekar att projekt globallt sett har blivit större till omfång samtidigt 

som de har blivit mer komplexa. De menar att orsaken till komplexitetsökningen är att de 

utvecklade produkterna blir allt mer komplexa, i kombination av tilltaggande åtstramning 

av projekttiden. Alarmerande många komplexa projekt misslyckas med att möta tid- och 

kostnadsestimeringar, och leder till att projektet i sin helhet misslyckas. Haapasalo et al. 

(2002) skriver om problematiken inom branschen för mjukvara, där den snabbt 

tilltagande komplexiteten och storleken på mjukvara orsakat problem med kvalitet, 

kostnad och noggrannheten i planering och produktutveckling. Griffin (1997) gör 

gällande att den globala konkurrensen tilltar samtidigt som produktlivscyklerna blir 

kortare, och företag försöker minska produktutvecklingstiden. Reilly et al. (2009) anser 

att detta representerar ett nytt sätt att se på projektplanering, från en mer traditionell 

kostnadsorienterad syn till en mer tidsorienterad, vilket passar ett snabbföränderligt 

företagsklimat bättre. I stället för att nå konkurrensfördelar genom att ge maximalt värde 

till lägsta kostnad tenderar företag numera att nå högsta möjliga värde till lägsta kostnad, 

på kortast möjliga tid. Kombinationen av mer komplexa produkter och kortare livslängd 

gör det svårt att planera tid- och resursåtgång i projekt. Det kommer med andra ord att 

med all sannolikhet behövas avancerade datorprogram i framtiden för tid- och 

resursplanering, så som utvecklingen ser ut. Den litteratur som finns tillgänglig och de 

metoder, tekniker och verktyg som används kanske inte fungerar tillfredställande, eller så 

används de inte på rätt sätt, eller inte används alls. Kan mer användarvänliga 

programverktyg minska antalet misslyckade projekt? Jag tror att det finns stora fördelar 

med att använda effektiva och lättanvända program för tid- och resursplanering.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka vad projektledare avser med och anser om tid- 

och resursplanering samt hur det skiljer sig och vilka likheter det har med teorin och 

mellan fallen. Alla respondenter har uttryckt att tid- och resursplanering är viktigt och de 

lägger mycket tid till projektplanering. Det kan därför kännas märkligt att av alla de 

metoder som finns, är det få som används i praktiken. Det verkar inte heller vara så att de 

projektledare som jag pratat med lägger stor vikt vid olika modeller, tekniker eller 

programverktyg. Detta kan tyckas vara förvånande, eftersom det bevisligen är svårt att 

planera projekt och att det ofta enligt teorin är planeringen som gör att projekt 

misslyckas. Jag tycker att man som projektledare borde ta till all den hjälp som finns att 

tillgå. Särskilt projektledare som saknar erfarenhet från tidigare projekt. Kanske tycker 

projektledarna att det inte ger något att använda programmen, att de inte är effektiva, är 
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krångliga att lära sig, eller att det räcker med sunt förnuft och erfarenhet. Är man ny som 

projektledare och saknar erfarenhet så kan säkerligen programverktyg vara ett stöd när 

man ska beräkna tid och resurser för projekt. Risken med att utföra all planering utan stöd 

av programverktyg om man t.ex. är en tidsoptimist eller tidspessimist, och att i det läget 

använda sig av datoriserade verktyg för tid- och resursplanering kan då kanske balansera 

upp ens egna brister. Brister som kan vara av avgörande betydelse för projektutgången.  

6.3 Utvärdering  

Textanalys har utförts i kapitlet 5, och att teori jämförts med empiri och fallen jämförts 

med varandra. Utgångspunkten för studien är ett kvalitativt hermeneutiskt 

förhållningssätt, som avslutas med utvärdering. Utvärderingen genomförs genom att 

systematiskt besvara de tio utvalda utvärderingsmetoderna från kapitel 2.  

 

Perspektivmedvetenhet  

Genom att redogöra för vald tolkningsmetod, och redovisa tolkarens förförståelse som 

kan påverka tolkningen. Eftersom nästan allt man tänkt kan påverka tolkningen går det 

inte att redovisa all förförståelse. Enligt hermeneutiken måste delen relateras till en 

helhet, och att sanningen är relativ. Vidare har citat används i analysen så att andra kan ta 

del av svaren från respondenterna. Teorin har förklarats och redovisats i teorikapitlet.  

 

Intern logik  

Genom att se till att harmoni råder mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik. Forskningsfrågorna har styrt datainsamlingsteknik och analys. Även att 

arbetet är en sammanfogad konstruktion, ett slutet system. Hermeneutisk kvalitet fås 

genom graden av harmoni mellan del och helhet. Samt att uppsatsens delar är logiskt 

utplacerade, och följer en naturlig ordning. 

 

Etiskt värde  

Genom att respondenterna förblir anonyma till den grad att de inte är identifierbara, dock 

inte till en nivå som skulle innebära att inget material kan användas, en avvägning har 

gjorts och ses som ett tecken på god kvalitet.  

 

Innebördsrikedom  

Genom att använda tre olika fallstudier som inte liknar varandra i för stor utsträckning. 

Citat har används rikligt i analysen, därmed kan läsaren ta del av vad som sagts. Stor 

bredd i valet av teori och empiri ger fler nyanser och bättre precision. Eftersom 

hermeneutisk tolkning är en akt där olika delar av en text integreras till en helhet, och 

tolkningen får en högre kvalitet när man kan fånga in flera olika nyanser, vilket ger 

tolkningen en större precision.  

 

Teoritillskott  

Detta görs genom att relatera teori med empiri och se hur empirin förhåller sig till 

tidigare teori. Om teorin inte överensstämmer med empirin kan nya slutsatser dras. Stor 

bredd på både teori och empiri skapar också bättre förutsättningar för tolkning. Även att 

lyfta fram i texttolkningen det allmänna i dem.  
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Diskurskriteriet  

Genom att använda rikligt med citat från intervjuerna, som läsaren kan ta del av, ges 

andra möjlighet att pröva om påståenden och argument stämmer. Teori och empiri kan i 

och med detta jämföras och läsaren kan avgöra om analys och slutsatser är rimliga.  

 

Heuristiskt värde  

Genom att skriva klart och tydligt så att läsaren förstår det skrivna, samt genom att 

komplettera texten med grafer, figurer och bilder. På detta sätt görs det obegripliga 

rimligt. Generalisering åstadkoms genom att fallstudiefallen inte är ett slumpmässigt 

urval, utan är ett medvetet val. Även att den kvalitativa studien ger ett kunskapstillskott 

genom gestaltningen, och att analysen resulterat i ett nytt sätt att se på verkligheten.  

 

Empirisk förankring  

Genom att använda teoretisk- och empirisk triangulering. Vilket innebär att den breda 

samlingen teori ger möjlighet att belysa forskningsområdet från flera håll. Samma gäller 

för det empiriska materialet, och genom flera källor beläggs beskrivningar. 

Samstämmighet mellan flera olika källor är också tecken på validitet. Citaten har märkts 

med vem som sagt vad, så att andra kan ta del av vad som sagts och av vem. Respondent 

validitet har utförts för att säkerställa att respondenterna uppfattar tolkningen som rimlig. 

Det viktiga är att det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning, eftersom 

man i kvalitativ analys kan tolka text på flera olika sätt. I hermeneutiken är det viktigt att 

tolkningen har förankring i den tolkade texten. Rimligheten i tolkningen är viktig.  

 

Konsistens  

Detta görs genom att säkerställa att alla delar i rapporten hör ihop, och bildar en 

samstämmig helhet. Genom att belysa problemområdet från flera håll, och ge utförliga 

och tydliga beskrivningar, ges litet utrymme för alternativa tolkningar. Hög kvalitet har 

en tolkning, och delarna i en text har hanterats så att motsägelser inte bör finnas mellan 

tolkningen (helhet) och enskilda data (delarna).  

 

Generaliserbarhet  

Enligt Yin (2003) är det svårt att generalisera en fallstudie till en annan, ett problem som 

gäller inom informatikområdet i allmänhet. Istället bör den som analyserar försöka 

generalisera resultaten till teorier. Analytiskt generalitet syftar till att ge ett 

kunskapstillskott som har ett värde utanför studien. Författaren förväntas argumentera för 

kunskapstillskottet utifrån den teoretiska och empiriska undersökningen, som omfattar 

utvalda teorier och tre fallobjekt. Den kunskap som studien genererat utifrån teorierna 

och tre intervjuer, ska kunna användas utanför studien i andra sammanhang. Resultatet 

bör vara praktiskt tillämpbart, samt ha ett praktiskt värde (Kruuse, 1998; Wallén, 1996; 

Wigblad, 1997; Yin, 2003). Detta görs genom att välja fallstudieobjekten omsorgsfullt, 

och genom att beskriva flerfallsstudien så noggrant att man kan förutsäga resultat för 

liknande fallstudieobjekt. Detta förfarande kallas bokstavlig replikation. Om jag 

samtidigt kan förutsäga resultat utifrån utvalda teorier, ett förfarande som kallas teoretisk 

replikation. De tre olika fallstudieobjekten i flerfallsstudien jämförs med varandra. Tre 

fallstudier som skiljer sig från varandra avseende storleken på projekten. Vissa av 

fallstudierna uppvisar bokstavlig replikation, samtidigt som andra uppvisar teoretisk 
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replikation. Om sedan resultaten motsvarar kraven för generaliserbarhet kan studien 

anses generaliserbar. Det viktiga är att teorierna och fallstudierna är noga utvalda för 

bokstavlig- och teoretisk replikation. Med syftet att utifrån teorierna, generalisera de 

enskilda fallen till andra fall genom korsfallsdesignen (Kruuse, 1998). Eftersom studien 

har för avsikt att generera förståelsekunskap ställs det krav på urvalet av empiriskt 

material och reliabilitet (tillförlitlighet). Det krävs också att flera fall (flerfallsstudie) för 

att nå generell kunskap. Intervjupersonerna måste ha god erfarenhet så att de kan relatera 

sin situation till ett större sammanhang. Reliabilitet och urval är en bedömningssak och 

en diskussion kommer att genomföras för att klarlägga vilka slutsatser som går att dra 

utifrån empirin (Wigblad, 1997). Den kunskap som studien skapat kan sägas vara 

användbar utanför studien, t.ex. till utvecklare av tid- och resursplaneringsprogram, och 

till projektledare som kan dra nytta av resultaten i sin yrkesövning. Dock går det inte att 

nå hög generaliseringsnivå utifrån ett begränsat antal intervjuer. Teorierna som används 

ger en bild av hur värkligheten ser ut. Teorierna jämförs därefter med empirin, som visar 

om de överensstämmer.  

6.4 Uppfyllande av forskningssyfte  

Studien i sin helhet kan sägas uppvisa ett tillräckligt högt kvalitativt resultat, och som 

därmed bör kunna användas utanför denna studie i andra sammanhang. Metoddesignen 

har visat sig stämma bra till den grad att inga större problem uppstod under studien. 

Något som jag tagit fasta på är att använda en så pass bred teoretisk fundament i 

kombination av flera olika empiriska datainsamlingar, som ger högre precision och 

tillförlitlighet i resultatet. Förfarandet kallas teoretisk och empirisk triangulering. 

Teorierna har visat sig lämpliga och relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna, 

och nå ett resultat som förväntas av en vetenskaplig rapport. Två av intervjuerna gav 

mycket gott resultat, medans en av de tre inte riktigt gav den utdelning som hoppats. Jag 

anser att huvudforskningsfrågan är härmed besvarad med hjälp av delfrågorna. Resultatet 

av forskningen kommer förhoppningsvis till nytta för bl.a. forskare och studenter.  

6.5 Fortsatt forskning  

För min del vore en naturlig fortsättning utifrån denna studie att konstruera en tid- och 

resursplaneringsverktygsprototyp, som också användbarhetstestas. Även att utföra en 

inspektion av datorprogram för tid- och resursplanering. Verktygens betydelse grundas 

bl.a. av Haapasalo et al. (2002) som skriver att inom branschen för mjukvara, tilltar 

komplexiteten och storleken på mjukvara och orsakar problem med kvalitet, kostnad och 

noggrannheten i planering och produktutveckling. Jag efterlyser mer studier om tid- och 

resursplaneringsverktygens användbarhet, eftersom det saknas forskning om specifikt 

programverktygens användarvänlighet. Programmen bör vara uppbyggda för att vara 

användarvänliga gentemot användarna, annars är sannolikheten stor att de inte används, 

så som studien visat. Turner et al. (2009) nämner att forskning pågår men att det behövs 

mer forskning för att utveckla systemet som varnar i ett tidigt stadium för potentiella 

problem i projekt. Även system som både stöder reaktiv och proaktiv planeringsmetod. 

Dessutom efterlyser jag bättre inbyggda kommunikationsmetoder i programverktygen. 

Eftersom det fortfarande finns lite forskning om programverktygens visuella egenskaper 

som är av stor betydelse, borde detta studeras närmare och vidareutvecklas.  
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8 Bilagor   
 

He fingered and fingered the computer – it simply amazed Melrose that the 

machine supposed to take the pain out all sorts of niggling jobs took more time to 

perform a simple one than it would have taken Bub to do by hand ten times over. 

-Martha Grimes, The Stargazey 

 

Kapitel åtta innehåller material som inte passar in i rapportens övriga delar av olika 

anledningar. Material av det slaget att det inte fyller någon viktig funktion inom 

respektive kapitel, hänvisning till bilagorna finns angivet i respektive kapitel.  

 

Bilaga 1 – Intervjuguide     
♦ Hur länge har du arbetat med projekt/som projektledare? 

 

♦ Vilken typ av projekt arbetar du främst med?  

 

♦ Hur går du tillväga när du ska planera tidåtgång i ett projekt?  

 

♦ Hur viktigt är det med tidplanering?  

 

♦ Vad tycker du är de största svårigheterna med tidplanering?  

 

♦ Hur går du tillväga när du ska planera tidåtgång i ett projekt?  

 

♦ Vilken typ av tidsplan använder du dig av i dina projekt, t.ex. Ganttschema? Hur 

arbetar ni fram ett sådant?  

 

♦ Vad innebär resursplanering för dig? Vad ingår?  

 

♦ Hur viktigt är det med resursplanering?  

 

♦ Vad tycker du är de största svårigheterna med resursplanering?  

 

♦ Hur går du tillväga när du ska planera resursåtgång i ett projekt?  

 

♦ Hur gör du för att förebygga resurskrockar?  

 

♦ Hur gör du för att förebygga överutnyttjande av resurser?  

 

♦ Använder du någon modell, teknik eller verktyg som hjälpmedel?  

 

♦ Vilka intressenter/personer brukar du blanda in/är inblandade i tid- och 

resursplaneringen?  

 

♦ Hur mycket tid läggs på just planering av tid respektive resurser?  
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♦ Med en omvärld som ständigt förändras, påverkar det tid- och resursplaneringen?  

 

♦ Projektlivscykeln och produktlivscykeln, hur påverkar den tid- och resursplanering?  

 

♦ Hur balanserar du kostnad – kvalitet – tid? Prioritering.  

 

♦ Vilken betydelse har beställaren med uppdragsbeskrivning till tid- och resursplanering?  

 

♦ Har tid- och resursplanering ändrat karaktär om man jämför nutid med dåtid?  

 

♦ Ibland avbryts pågående projekt, är det din erfarenhet att det har med tid- och 

resursplanering att göra?  

 

♦ Vad är enligt dig de svåraste momenten i hela projektprocessen?  

 

♦ Använder du datoriserade projektplaneringsverktyg? Om ja, vilka?  

 

♦ Arbetar du med traditionella projekt eller Agila projekt huvudsakligen? 

 

♦ Känner du till begreppet multitasking? Har du någon erfarenhet av fenomenet? 

 

♦ Har du arbetat med Change Management?  

 

♦ Hur viktig är kommunikationen mellan personer/Organisationer i projekt?  

 

♦ Vad anser du om kravspecifikationen i projekt?  
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Bilaga 2 – Microsoft Project Professional 2007 
 

 

 

Bilaga 3 – MAXqda 

 

 
 

MAXqda: Statistik från alla tre intervjuerna, sammanställda i ett Excel dokument.
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