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Abstract

Process improvement of project managing during
internal development of customer oriented systems

Liv Sundman

The aim of this thesis is to study and evaluate a project 
management process on a company as well as its application within 
the company and finally to propose improvements that can be made. 
The research consists of a literature study and an ethnographic 
case study at one of the development units at Alecta 
Pensionsförsäkringar AB. Alecta is one of Sweden's leading pension 
insurance companies specializing on occupational pensions. The 
system considered is the company's internet office, the portal 
that customers should be able to use for everyday issues.
During the work, the company's project management process, MOPS, 
has been mapped using facts from internal documentation, 
interviews with project members, as well as observations made 
within the company. The system has then been analysed and compared 
with different types of project management models and changes to 
the project management process have been proposed. The proposed 
changes are in consideration of producing high quality customer-
oriented systems.
The main proposals are:
Inform the management and decision-making bodies about the 
workings of agile models.
Introducing agile models as an alternative project management 
process in customer-oriented development.
Customize the documentation requirements depending on the system 
being developed.
At the beginning of a project, superficially educate project 
members about the selected models and how they work.
Provide employees with information on the various models and how 
they, as well as about where said information is available.
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Sammanfattning 

Målet med denna studie är att studera ett projektstyrningsprocess på ett företag, utvärdera denna 

samt dess tillämpning inom företaget och slutligen ge förslag till förbättringar. Arbetet består av 

en litteraturstudie samt en etnografisk fallstudie vid en av utvecklingsenheterna på företaget Alecta 

Pensionsförsäkringar AB. Alecta är ett av Sveriges ledande pensionsförsäkringsbolag som inriktar 

sig på tjänstepension. Det system som betraktades är företagets internetkontor, den portal som 

kunderna skall kunna använda sig av för vardagsärenden. 

Under arbetets gång har företagets projektstyrningsprocess, MOPS, kartlagts med hjälp av fakta 

från interndokumentation, intervjuer med projektmedlemmar samt observationer som gjorts på 

företaget. Systemet har därefter analyserats och jämförts med olika typer av projektstyrning 

modeller och förslag till förändringar har tagits fram. De förändringar som föreslagits är baserade 

utifrån hänsyn till produktion av kundorienterade system av hög kvalitet. 

De huvudsakliga förslagen är: 

▪ Informera företagsledningen och beslutande organ om hur agila modeller fungerar. 

▪ Införa agila modeller som en alternativ projektstyrningsprocess vid kundorienterad 

utveckling. 

▪ Anpassa kraven på dokumentation beroende på det system som utvecklas. 

▪ Vid projektstart utbilda projektmedlemmar ytligt om de valda modellerna och hur de 

fungerar. 

▪ Tillhandahålla information om de olika modellerna och hur de fungerar för anställda, samt 

informera om var denna information finns tillgänglig. 
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1. Introduktion och bakgrund 

I det ta kapitel presenteras en introduk tion och generell bakgrund. Projek tets syf te 

och frågeställning presentera även, lika så hypoteser som görs. 

1.1. Problembeskrivning 

På grund av den allt snabbare utveckling av teknik som sker i samhället har många företag varit 

tvungna att anpassa sina arbetssätt. Denna anpassning är något som blir alltmer aktuellt för 

företagen då den mjukvara som erbjuds har mycket inflytande över hur framgångsr ikt 

organisationen är, viket leder till att bolagen vill dra så mycket nytta som möjligt av ny teknik 

och kunskap. (O'Regan, 2011, pp. 1-2) 

Eftersom mjukvara har börjat spela en allt större roll inom företags arbete finns de allt större 

krav på både dess funktionalitet och kvalitet; den måste passa det syfte som den tagits fram för 

samt att den behöver vara både pålitlig och av god kvalitet. Förutom det behöver företagen 

kunna producera mjukvara som är snabbare, bättre och billigare, oavsett om mjukvaran i fråga 

skall användas av bolaget själv eller av dess kunder. För att lyckas med detta och inte tappa sin 

konkurrenskraft på marknaden måste företag arbeta allt smartare. (O'Regan, 2011, p. 2) 

Det arbetssätt som används för att ta fram ny mjukvara skiljer sig på flera olika sätt från mer 

traditionell konstruktion. De mest märkvärda skillnaderna är, bland annat, att mjukvara är 

immateriell, att projekten icke upprepas samt att programmen är specifika för den kund som har 

gjort beställningen. Mjukvaruprojekt måste dessutom alltid förhålla sig efter tids- och 

kostnadsbegränsningar. Dessa faktorer gör att hantering av programvaruutveckling står inför 

speciella utmaningar vilket i sin tur betyder att det är speciellt viktigt att ett mjukvarupro jekt 

leds på ett effektivt sätt. (Sommerville, 2011, p. 594)  

Alla som någonsin har interagerat med ett mjukvarusystem kan berätta om problem som de stött 

på och alla har historier om iögonfallande buggar och svårhanterliga användargränssnitt. 

Oavsett hur väl mjukvaran är framtagen är det omöjligt att bygga ett perfekt system som är 

anpassat för alla. Det här problemet är något som alla företag som arbetar med mjukvara stöter 

på, men man kan göra så gott man kan för att producera en bra produkt. Om bolagen inte 
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anstränger sig och mjukvara därför inte har tillräckligt bra kvalitet kan det leda till stora 

kostnader och förlorade kunder. (O'Regan, 2011, p. 19) 

1.2. Mål 

Målet med detta examensarbete är att, genom en studie av ett företag, utvärdera en 

projektstyrningsmodell, dess tillämpning inom företaget och att slutligen ge förslag till 

förbättringar som kan göras inom företaget, med hänsyn till projektstyrningsmodellen. 

Förslagen skall ämna att förbättra och effektivisera projektarbetet inom företaget. Detta skall i 

längden leda till en djupare förståelse för hur projekt drivs i verkligheten och hur det förhåller 

sig till den teori som existerar.  

1.3. Avgränsningar 

Under arbetets gång har det skett ett antal förändringar i målet. Från början ämnade projektet att 

visa hur kommunikation mellan kund och utvecklare kunde påverka ett systems design och de 

konsekvenser som det skull kunna innebära. Detta arbete skulle då ha ett fokus på 

kommunikation, kravhantering samt processförbättring. Det visade sig dock att företaget som 

valdes inte har en traditionell kundrelation inom IT-utveckling, där kundkontakt sker direkt 

mellan utvecklingsteamet och slutanvändare. Den kommunikation som sker, sker istället genom 

språkrör i form av ett externt företag.  

Examensarbetet studerar i huvudsak ett av de interna systemen på Alecta; Internetkontoret, IK. 

Detta system är en portal som Alectas kunder, kan använda sig av för att ta reda på information 

om deras pensionsuppgifter. De kan bland annat se vilka utbetalningar som skall göras eller har 

gjorts, vilka företag som begärt uppgifter om deras handlingar samt bestämma vilka begäranden 

som de vill godkänna. Utvecklingen och underhållet av systemet sköts internt och kontinuerligt.  

Anledningen till att arbetet avgränsats till just detta system är att de olika systemen har olika 

systemdesign och olika krav på kundsamarbete. Andra system är endast involverade ytlig i 

arbetet genom observationer av arbetsmetoder eller hörsägen inom företaget.  

Ytterligare avgränsningar har gjorts på grund av legala skäl. Då företaget arbetar med 

försäkringsfrågor har det valts att inte djupare betrakta vissa system, då de behandlar känslig 

information, så som personuppgifter. 
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1.4. Alecta Pensionsförsäkringar AB 

Företaget som studerats i samband med examensarbetet är Alecta Pensionsförsäkringar AB, 

hädan efter refererat som Alecta.  

1.4.1. Historia 

Alecta började som företaget Sveriges Privatanställdas Pensionskassa, SPP, år 1917. SPP 

skapades eftersom vid den tidpunkten förlorade de anställda i regel sin pensionsrätt då deras 

anställning förändrades. 1927 fick Alecta, nu känd som Svenska Personal – Pensionskassan, i 

uppdrag att administrera industrins och handelns tilläggspension, även känt som ITP, och har 

sedan dess varit ett av de ledande bolagen inom branschen. (Alecta, 2014 b) 

1.4.2. Arbete 

Till skillnad från många andra pensionsförsäkringsbolag arbetar Alecta endast med 

kollektivavtalad tjänstepension och fokuserar på pensionsplanen för privatanställda tjänstemän. 

(Alecta, n.d. a) En persons pension består av tre olika delar, det som de själva sparar, den 

allmänna pensionen som betalas från staten samt tjänstepensionen som betalas av arbetsgivarna. 

En stor del av pensionsmarknaden består av ITP, vilket är ett samlingsnamn för 

tjänstepensionen. Tjänstepension består av både ålderspension och sjukpension och betalas av 

arbetsgivaren. (Alecta, 2014 g) 

Alecta är själva ansvariga för att förvalta alla sina kunders tillgångar och arbetar med både 

företagskunder, cirka 33 tusen, och privatkunder, cirka två miljoner, med ett totalt förvaltat 

belopp på cirka 600 miljarder kronor. Dessa kunder är även de som Alecta svarar till då de inte 

har några aktieägare utan är ett kundägt bolag. Det betyder alltså att företagets försäkringstagare 

samt de försäkrade är de som äger företaget och att om det finns överskott går det tillbaka till 

dessa. De anser sig själva ha ett långsiktigt ansvar mot sina kunder och att en av deras viktigaste 

arbetsuppgifter är att skapa en trygg miljö åt dem. (Alecta, 2014 d) 

På Alecta delas utvecklingsarbete in i tre olika nivåer; mindre vidareutvecklingsuppdrag 

(MVU), verksamhetsuppdrag (VU) och projekt. De mindre vidareutvecklingsuppdragen anses 

kvalificera under ordinarie förvaltningsarbete. Arbetets tidsomfattning uppskattas i regel i form 

av timmar och ett flertal MVU kan utföras parallellt. Uppdragens mål kan vara till exempel att 
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bygga en mindre ny feature till ett redan existerande system, en rättning av ett upptäckt fel eller 

dylikt. (Utvecklare, 2015) 

Verksamhetsuppdragen är mer omfattande än de mindre vidareutvecklingsuppdragen. De är 

dock inte så pass omfattande att de kräver att ett projekt skapas. Detta betyder att de även är 

mindre formella än projekten. VU har även en avdelning som är ansvarig för dem, till exempel 

är driftteamet ansvarig för internetkontoret. (Utvecklare, 2015) 

Som nyligen nämnts används projekt på Alecta då en större uppgift skall utföras. (Laufke, 2014 

k) Processen för projektarbete är även mer formell än för både MVU och VU. (Utvecklare, 

2015)  

Alecta definierar ett projekt som: 

” […] en arbetsform som används för att lösa en avgränsad uppgift och nå ett resultat som inte 

omfattas av den löpande verksamheten i den normala linjeorganisationen.” (Laufke, 2014 k) 

Projekt anses vara en arbetsform som skall användas då arbetsuppgiften är så pass stor att 

företagen önskar ha större kontroll över vad som sker. (Utvecklare, 2015) Andra anledningar 

för att ett projekt skapas är då utvecklingen kräver samverkan med parter utanför organisationen 

eller då det finns ett flertal intressenter. Det finns även krav på hur mycket av sin arbetstid som 

projektmedlemmarna skall allokera till projektarbetet. Vidare skall projekten själva ha vissa 

specificerade egenskaper så som ett tydligt mål, en egen budget och vara tidsatta. (Laufke, 2014 

k) Eftersom det krävs mer av projekten är det även i dessa fall som modeller påverkar arbetet, 

detta då modellerna som används inom Alecta är alldeles för formella för att kunna appliceras 

på mindre arbeten. (Utvecklare, 2015) 

1.4.3. Internetkontoret 

Internetkontoret är Alectas kundportal. Alecta har länge tillhanda hållit ett antal tjänster 

relaterade till tjänstepension. Dessa har hittills skötts via långa processer där kunderna behövde 

kontakta företaget för att sedan vänta på respons. Kundportalen utvecklades för att kunderna, 

både privatpersoner och förtag, nu skulle kunna se samt ändra information direkt via Alectas 

hemsida. 
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IK tillhandahåller ett antal olika tjänster till sina kunder. Dessa tjänster innefattar främst att 

hämta samt beräkna en hel rad med olika data som krävs för att kunderna ska veta mer om sin 

tjänstepension. (Alecta, 2018 a) (Alecta, 2018 b) Privatkunder kan även se vilka som har begärt 

deras information, godkänna eller neka dessa, samt administrera sin pension. (Alecta, 2018 c) 
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2. Metod 

I det ta avsnit t  förk laras grunderna t ill de typer av  undersökningar som har gjorts 

under arbetets gång. 

Arbetet har bestått av en litteraturstudie följt av en etnografisk fallstudiestudie. Under 

litteraturstudie undersöktes teori av projektledning samt mjukvaruutveckling. Den etnografiska 

fallstudien har gjorts på Alecta där dokument för bland annat deras projektstyrningsmode ll 

studerats samt intervjuer med projektmedlemmar gjorts.  

2.1. Etnografiska studier 

I alla forskningsstudier samlar forskare in data. Den mängd samt variation på data som samlas 

in beror på den typ av studie som utförs. En sak som alla forskningsstudier dock har gemensamt 

är att forskaren samlar in mer data än vad denne är aktivt medveten om. Förutom den data som 

forskaren aktivt söker är denne även utsatt för omedvetna observationer och intryck. Forskaren 

gör omedvetet val bland den data som samlats in och prioriterar denna efter egna subjektiva 

intryck. Detta är någon som är viktigt att ha i åtanke, speciellt då en etnografiskstud ie 

genomförs. (Holme & Krohn Solvang, 1997, p. 29)  För att försöka undvika den subjektiva 

sorteringen av data och i ett försök att vidga vyerna fördes diskussioner med personer som inte 

var involverade i studien. Den feedback och de synvinklar som ficks genom dessa samtal har 

hjälpt till att föra studien vidare och ledde ibland till djupdykningar i ämnen som initialt inte 

varit i åtanke. 

De etnografiska studierna härstammar från de gamla upptäcktsresarna som besökte avlägsna 

och isolerade folkstammar och kulturer. Dessa typer av studier görs fortfarande men de tekniker 

som används har i dagsläget även anpassats för att kunna användas vid studier av små lokala 

kulturer inom vårt moderna samhälle. Till exempel har det utförts liknande studier Wall Street, 

där den lokala kulturen som en av den finansiella eliten undersöktes. (Denscombe, 2016, pp. 

125-127) 

Alla etnografiska studier består av observationer som forskarna personligen har gjort under sin 

vistelse i den miljö de studerat. Studien kan avslutas då dokumentationerna har gjorts och skall 

i sådana fall utvärderas efter hur grundlig studien är samt hur detaljerat resultatet är framställt. 
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Detta då studien i dessa fall anses vara en engångsföreteelse där en analys inte bidrar till ett ökat 

värde. (Denscombe, 2016, p. 134) 

Men studien måste inte avstanna vid enbart gjorda observationer, det behöver även göras någon 

form av försök att analysera de fenomen som betraktas och koppla dessa till den miljö det 

existerar i. Studiens resultat strävar i dessa fall efter att öppna läsarens ögon för nya sätt att 

betrakta vårat eget samhälle och ifråga sätta de normer och ideal som existerar. (Denscombe, 

2016, pp. 125-127, 133-134) Den typ av studie som har gjorts i detta fall är en kombination av 

de två ovanstående typerna. Det har framförallt skett en dokumentation av det gällande 

arbetssättet och den nuvarande kulturen på företaget. Men det har även gjorts en analys i ett 

försök att möjliggöra en utveckling och breddning av den arbetskultur som anammats. 

De etnografiska studierna kännetecknas av att forskaren inte bara observerar företeelser utan att 

denne aktivt deltar i den kultur och de liv som iakttas. I studien betraktas inte bara de utmärkand e 

händelserna utan även vardagliga aktiviteter och rutiner anses vara viktiga data som bör 

betraktas och analyseras. Forskaren ser inte bara till de aktiviteter som utförs utan försöker även 

se de samband som finns mellan de kulturens byggstenar och de unika aspekter som 

karaktäriserar den. För att lyckas med detta måste forskaren, förutom att delta i kulturen och 

livsstilen, förstå befolkningen och deras paradigmen genom att förstå anledningarna bakom de 

handlingar som utförs. Detta i ett försök att behålla den bredare holistiska syn som studien syftar 

till att ha. (Denscombe, 2016, pp. 125-126)  

I ett försök att förstå den lokala kulturen i företaget fick författaren ta del av arbetsprocessen av 

ett av de interna arbetslagen under sex månader. Deltagande inkluderade allmänna observationer 

av dagliga arbetsuppgifter, medverkande i möten, dels inom arbetslaget men även 

informationsmöten med hela IT-avdelningen, samt i de vardagliga sociala strukturer som 

existerade. Författaren fick även tillgång till intranätet och den dokumentation som de anställda 

hade möjlighet att utnyttja.  

I de dagliga arbetsuppgifterna lyftes fram den arbetskultur som företaget hade samt det 

informella informationsutbytet som skedde på daglig basis. Här uppenbarade sig även problem 

och författaren fick möjlighet att iaktta konflikter och problemlösning som under formella eller 



 
8 

 

informella intervjuer antagligen hade ansetts var så pass triviala att de inte nämnts. De 

observationer som gjordes här låg även till grund för de intervjuer som gjordes senare i studien. 

Inom mötena, dels inom arbetslagen samt med IT avdelningen, upptäcktes den vikt som lades 

på de olika arbetslagen och hur de olika problem som dykt upp prioriterades mellan de olika IT-

systemen. Här kunde även mer formella informationsutbyten observeras och de olika 

arbetsfaserna synliggjordes. 

I deltagandet av de vardagliga sociala strukturerna skedd mestadels informella 

informationsutbyten. Dessa tog oftast form av samtal med de anställda om arbetets utveckling, 

kaffepauser där information från andra delar av organisationen klargjordes, samt luncher med 

arbetslaget. Den information som tillhandahölls i dessa interaktioner gav ett större djup till 

undersökningen och gjorde den mer nyanserad. Detta då det var i dessa tillfälle kulturkrockar 

eller motsägelser uppdagades. 

Ett av de största problem som återfinns bland etnografiska studier är möjligheten att delta i 

samhället. För att få tillträde i kulturen utnyttjar forskaren så kallade grindvakter som banar 

vägen för undersökningen. Det är essentiellt att forskaren noggrant väljer denna individ då 

denne behöver tillräckligt med auktoritet för att möjliggöra breddningar av studien, detta då det 

är nästintill omöjligt att veta vilka exakta avgränsningar som görs vid studiens begynnelse. I 

denna studie var det framförallt handledaren, Fredrik Laufke, samt till viss del projektledaren 

för det projekt som observerades som agerade grindvakt. (Denscombe, 2016, pp. 132-133) 

Laufke var en passande grindvakt då han var den som producerat mestadels av den 

dokumentation som fanns kring MOPS, Alectas projektstyrningsprocess. Han möjliggjorde 

även kontakt med andra delar av företaget och kunde även tillhandahålla information och 

rådgivning då studiens syfte förändrades under arbetets gång. 

Ytterligare en fallgrop som forskaren måste ha i åtanke är att dessa typer av studier inte kan 

anses vara objektiva då vikten på de observationer som görs beror på forskarens egna normer 

och världsuppfattningar. Forskarens egna värderingar kommer därmed vara den del av den data 

som samlas in. Förutom detta medför det faktum att forskaren är delaktig i den kultur som denne 

observerar att påverkan är ömsesidig. Det är oundvikligt att forskaren har inflytande på 

samhället oavsett hur mycket denne försöker undvika det. (Denscombe, 2016, pp. 131, 135-137) 
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Detta är något som författaren omöjligt undvikit göra. Vid flera separata tillfällen skedde 

diskussioner kring meriterna av agila projektstyrningsprocesser, hur problem som uppstått 

skulle kunna tänktas lösas, hur en viss motgång hanterats och varför et cetera. Det fanns även 

en hög grad av nyfikenhet kring studien bland medlemmarna av arbetslaget och författaren 

frågades vid flertal gånger hur studien fortlöpte och huruvida några slutsatser dragits. 

2.2. Fallstudier 

Fallstudier liknar etnografiska studier i mång aspekter. De består av forskare som betraktar en 

specifik händelse, ett fall, beskriver situationen, kulturen bland etnografiska studier, och gör ett 

försök att klargöra samt generalisera fallet utifrån de egna idiomen. Det grundläggande syftet 

med en fallstudie är att försöka framställa en generell förklaring utifrån observationer av 

specifika händelser. (Denscombe, 2016, p. 91) 

För att kunna diskutera fallstudier i en djupare kontext är det först nödvändigt att definiera vad 

ett fall är. Enligt Denscombe (2016, p. 91) är ett fall ”en helt fristående enhet [med] mycket 

distinkta gränser”. Fall kan därmed infatta en rad olika kategorier och underkategorier. Den 

kategori som har studerats i denna rapport är av typen organisatoriskt fall samt en process, det 

vill säga ett företag, Alecta AB, och den projektstyrningsprocess som användes vid 

vidareutveckling av ett kundorienterat program, Internetkontoret. 

Fördelen med att göra en fallstudie är att istället för att se en holistisk bild kan fokuset läggas 

på en specifik del av, i detta fall, organisationen vilket i sin tur ger möjlighet till en djupare 

undersökning. Djupdykningen ger i sin tur ytterligare insikt i de sociala strukturer och kulturer 

som existerar. Liksom i de etnografiska studierna ligger intresset inte bara i hur saker fungerar 

utan även varför. (Denscombe, 2016, pp. 92-93) Detta möjliggjorde ett fokus på ett specifikt 

system samt arbetslag. 

2.3. Intervjuroller 

Under studiens gång intervjuades fem olika roller; en samordnare som ansvarade för utveckling 

av projektprocessen, en projektledare, en testledare, en utvecklare samt en kravanalytiker. 

Anledningen till att dessa roller valdes var ett försök att få information hela projektgruppen samt 

att förskaffa sig en helhetssyn över hur de olika parterna i utvecklingsprocessen såg på hur 

projektprocessen fungerade. En förbättring som författaren hade önskat är att ha haft möjlighet 
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att intervjua fler individer. Projektgruppen var dock en liten grupp och därmed begränsades 

tillgängligheten till urval bland arbetslagets medlemmar. 

En sak som bör noteras bland det urval av intervjuindivider som gjordes är att alla som 

intervjuades var internt anställda hos företaget. Detta kan i sin tur ha lett till en viss lojalitet hos 

intervjuobjekten vilket bör tas hänsyn till. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I denna del presenteras arbetets teoret iska bakgrund. 

3.1. Projektarbete 

Projektarbete är idag en av de vanligaste arbetsformerna. (Larson & Gray, 2011, p. 10) Projekt 

kan vara många olika saker, dels finns privata projekt och affärsmässiga. De kan vara till 

exempel en familjs projekt att skaffa hund eller Microsofts projekt att ta fram ett nytt 

operativsystem. Ju mer komplicerade projekten är, i omfattning av tid, antal aktiviteter eller 

ekonomi, desto mer centralt är det att man använder sig av en projektplan för att planera, utföra 

och följa upp arbete. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 8)  

För de organisationer som arbetar med projekt finns det modeller som kan utnyttjas för att styra 

och organisera arbetet. Modellernas syfte är att underlätta arbetets gång. Detta görs genom att 

de ger en översikt över bland annat vilka beslut som kommer att behöva fattas och i vilket skede 

dessa beslut bör ske samt vilka roller de som är involverade i projektet bör ha. Inom 

organisationen yttrar sig projektmodellerna som den interna konsultverksamheten samt bland 

annat instruktioner, mallar och handböcker. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 64) 

 De företag som står inför störst utmaningar är de som parallellt har ett flertal pågående projekt. 

För dessa typer av organisationer är det extra viktigt att de skapar en företagsmiljö som är 

anpassad för arbete på flera fronter. Dessa bolag kräver dessutom en väl utvecklad 

projektstyrningsprocess och ett gott grepp om organisationens mål. (Larson & Gray, 2011, p. 

13) 

Att ha en väl utvecklad projektstyrningsprocess är grundläggande vid mjukvaruutveckling. Till 

skillnad från vad många tror består mjukvaruutveckling av mycket mer än bara programmering.  

Själva programmeringen är en endast del av vad många kallar arbetsfasen av hela 

utvecklingsprocessen. Mjukvaruutveckling inkluderar hela utvecklingsarbetet. När en 

organisation arbetar med mjukvaruutveckling måste företaget även ta hänsyn till ett flertal 

aspekter, så som designmetoder, säkerhets- och kvalitetsaspekter, projektledning samt underhåll 

och support. (O'Regan, 2011, p. 16) 
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Om ett företag vill producera mjukvara av god kvalitet kan de alltså inte bara fokusera på själva 

mjukvaran som utvecklas utan de behöver även ha arbetsprocesser av hög kvalitet och som är 

anpassade efter företagets storlek och komplexitet. Dessutom behöver företaget se till att 

processerna är väl integrerade inom organisationen samt bland projektmedlemmarna. (O'Regan, 

2011, pp. 19-20) 

3.1.1. Livscykler 

Det finns många olika arbetsprocesser och processerna kan se ut på många olika sätt. (O'Regan, 

2011, p. 21) (Sommerville, 2011, p. 29) (Münch, et al., 2012, p. 24) Oavsett hur processerna ser 

har de alla likheter. Dessa likheter stammar från deras livscykler som är en illustration av de 

faser som projektet går igenom från början till slut. (O'Regan, 2011, p. 21) (Sommerville, 2011, 

p. 29) (Münch, et al., 2012, p. 24) (Heldman, 2009, p. 23) Innehållet i faserna är uppdelade efter 

det arbete som görs och alla projekt innehåller åtminstone en fas, men kan innehålla fler 

beroende på hur komplext projektet är. De vanligaste faserna är; projektstarts-, planerings- , 

arbets- och avslutsfaserna. (Heldman, 2009, pp. 23-25) Det är hur dessa faser hanteras och 

hänger ihop som kallas för projektmodeller. (Richardson, 2015, p. 57)   

Modellerna illustrerar arbetets faser ur vissa synvinklar för att klargöra olika aspekter av arbetet. 

Målet med modellerna är att ge en översikt över alla faser i utvecklingsprocessen genom att ge 

en bredare syn på vad som sker och inte hur aktiviteter utförs. (O'Regan, 2011, p. 21) 

(Sommerville, 2011, p. 29) (Münch, et al., 2012, p. 24) Eftersom denna typ av hög abstraktion 

av modell utnyttjas betyder det att det finns viss mängd svängrum när det kommer till den 

praktiska utföringen. En modell kan tillexempel kräva att det finns relationer mellan olika 

aktiviteter eller att utförandet skall ske effektivt. Hur detta sedan görs lämnas till de enskilda 

företagen att bestämma. (Münch, et al., 2012, p. 24) Dessa modeller kan se ut på många olika 

sätt men tillhör i regel en av tre huvudtyper; sekventiella, överlappande eller iterativa modeller, 

där de överlappande och iterativa modellerna har ytterligare ett samlingsnamn; agila modeller . 

(O'Regan, 2011, p. 21) (Sommerville, 2011, p. 29) (Heldman, 2009, p. 25)  

3.1.2. Vattenfallsmodellen 

De sekventiella modellerna har arbetsfaser där en fas skall avslutas helt innan en annan påbörjas 

och en av de mest välkända är vattenfallsmodellen, se Figur 1. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
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2012, p. 71) Det faktum att det inte sker någon form av tillbakagång i modellen betyder att det 

skall vara möjligt att planera, schemalägga och analysera allt arbete som skall utföras redan från 

början. (Sommerville, 2011, p. 30) Inom mjukvaruutveckling betyder det att de som planerar 

projekten måste ha fullt grepp om all de krav som ställs innan något arbete sker. (O'Regan, 2011, 

p. 22)  

 

Figur 1: En enkel vattenfallsmodell 

En annan effekt av att använda vattenfallsmetoden är att varje stadie bör helt avslutas innan det 

går att påbörja arbete i något av de andra stadierna. (O'Regan, 2011, p. 22) (Sommerville, 2011, 

p. 31) Problemet med detta är att i praktiken tenderar de olika stadierna att överlappa eller smälta 

samman. Under de senare stadierna är det inte ovanligt att upptäcka att det finns problem som 

inte upptäckts i de tidigare. Eftersom det är kostsamt för företagen att öppna redan avslutade 

aktiviteter är det inte ovanligt att ofullständiga stadier accepteras. De ohanterade problem som 

uppstår på grund av att stadier avslutats i förtid kan hanteras på olika sätt. Dessa problem 

antingen ignoreras, undviks problemen eller lämnas för att hanteras vid ett senare tillfälle. Detta 

kan leda till allvarliga design- och konstruktionsproblem med den mjukvara som utvecklas.  

(Sommerville, 2011, p. 31) 

Vattenfallsmodellens största fördel är att den tidiga planeringen och det faktum att kraven 

redogörs för från början kraftigt underlättar integrationen av mjukvaran i de redan existerande 

systemen. (Münch, et al., 2012, p. 25) Det finns även ett antal nackdelar med modellen och ett 

av de viktigaste problemen, i förhållande till mjukvaruutveckling, är att den är rigid och 

oflexibel (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 71) (Sommerville, 2011, p. 32) Detta betyder 

att modellen endast bör användas då det går att förutse vilka krav som kommer att ställas på 
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slutprodukten redan från början eftersom förändringar leder till stora risker. (Sommervil le, 

2011, p. 32) Den stelhet som finns i modellen går att förbättra med hjälp av iterationer mellan 

intilliggande stadier, Figur 2. Ett annat problem med vattenfallsmodellen är dåligt anpassad för 

stora och komplexa system. (Münch, et al., 2012, p. 25) 

 

Figur 2: Vattenfallsmodellen med iterationer 

3.1.3. Agila modeller 

De inkrementella och iterativa arbetsmetoderna samlas under namnet agila metoder (Larson & 

Gray, 2011, p. 583), kommer från engelskans agile vilket betyder snabbrörlig. Till skillnad från 

mer traditionella, sekventiella, typerna av projektmodeller, där hela projektet planeras från 

början, bryter de agila modellerna ner arbetet i mindre delar. Varje del består i sig själv av 

projektfaser, oftast planering, utveckling och utvärdering. I utvärderingsfasen tillåts intressenter 

och kunder interagera med systemet och lämna åsikter, en utvärdering, angående dess funktion 

och anpassning. Detta ligger sedan till grund för vad som skall göras i nästa iteration. Arbetet 

pågår på detta vis, inkrementellt, tills dess att projektet är klart, eller en tids- eller resursgräns 

nåtts, se Figur 3. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 71) (O'Regan, 2011, pp. 22-23) 

(Larson & Gray, 2011, pp. 583, 585-586) 
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Figur 3: En enkel agil process 

Att arbeta på detta sätt är mycket användbart då inte alla krav är välkända redan vid projektstart, 

utan istället är något som uppdagas under projektets gång. (O'Regan, 2011, pp. 22-23, 26) 

Eftersom fokus ligger på samarbetet mellan projektmedlemmarna och kunderna, samt att kraven 

har möjligheten att förändras betyder det alltså även att metoden är mer flexibel och att problem 

ofta fångas upp tidigt, innan de har hunnit bli en central del i systemet. (Larson & Gray, 2011, 

pp. 583, 587) Denna typ av arbete leder även till en projektgrupp som är självständig och fattar 

egna beslut om vad som behöver göras. Eftersom utvecklingen sker i iterationer leder det även 

till att arbetet och arbetsmetoderna utvärderas med jämna mellanrum och att medlemmarna lär 

sig av sina misstag i tidigare iterationer och förmedla dessa till kommande projekt eller 

iterationer i ett försök att undvika de fallgropar som erfarits. (Larson & Gray, 2011, p. 587) 

(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 64) 

En av de största svagheterna hos de agila metoderna är att de kan vara krångliga att införa som 

projektstyrningsmodell i en organisation. Anledning till detta är att metoderna har sina grunder 

bland gräsrötterna i företagen och att de har utvecklats av tekniker som var trötta på byråkrati. 

Detta distanstagande till byråkrati betyder även att saker så som dokumentation och 

förutbestämda arbetsmetoder är nedprioriterade. Något som i sin tur betyder att agila metoder 

är något som ansvariga på hög nivå kan motsätta sig. Detta eftersom metoderna inte alltid ger 

möjlighet att helt kontrollera det arbete som utförs samt tids- och budgetaspekter. (Larson & 

Gray, 2011, p. 593) 
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De olika modelltyperna kan användas i kombination. Vid utveckling av stora eller komplexa 

system är det vanligt att företag använder flera typer av modeller som interagerar med varandra. 

(Sommerville, 2011, p. 30) 

SCRUM är en väletablerad agil processtyrningsmetod. Den utvecklades under 1990-talet och är 

baseras på att det sker kontinuerliga utvärderingar som projektet sedan anpassas efter. I kort 

består SCRUM av tre steg; Sprintplanering, Sprint reviews samt dagliga SCRUM-möten, även 

kända som tavelmöten. Förutom de tre momenten använder sig modellen av tre verktyg; en 

backlog för produkten, en backlog för sprinten och en burndown chart. (Waguespack & Schiano, 

2012, pp. 4944-4945) (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 73)  

Projektet består av flera sprintar. Dessa är separata arbetsperioder som har sin egen struktur; 

planering, genomförande och utvärdering. I det första momentet, sprintplaneringen, bestäms det 

vad ut av alla de moment som finns i produktbacklogen, som skall göras i den kommande 

sprinten. Det fattas även beslut kring prioritering av de olika arbetsuppgifterna och vilken eller 

vilka av projektets medlemmar eller avdelningar som är ansvarig för uppgiften. Denna lista är 

det som kallas för sprint backlog. Arbetsuppgifternas som väljs ut till sprint backlogen skall 

sträva efter att producera en färdig del i produkten. (Waguespack & Schiano, 2012, pp. 4944-

4945) (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 73)  

Under sprintens genomförandefas sker dagliga SCRUM möten. Dess hålls av en SCRUM 

master som ansvarar för att ha en överblick över projektets fortskridande. Under mötet redogör 

alla medlemmar och avdelningar för det genomförda arbetet och de problem som det stött på, 

de får även en chans att se över potentiella hinder för dagens arbete. SCRUM mastern kan i detta 

skede reda ut potentiella problem och konflikter som träder fram samt sätta in extra stöd där det 

behövs. Allt detta dokumenteras via burndown chart där de olika arbetsuppgifterna flyttas runt 

för mellan stadier och projektmedlemmar, åter igen för att ge en översikt i hur arbetet fortlöpe r. 

(Waguespack & Schiano, 2012, pp. 4944-4945) (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 73) 

Det sista skedet i en sprit är en så kallad sprint review. Här utvärderas arbetet samt resultaten i 

en eftersträvan av att kunna optimera arbetet och förhindra problem i nästa sprint. Detta ger 

även en god sammanställning av projektets nuläge till dess intressenter. (Waguespack & 

Schiano, 2012, pp. 4944-4945) (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 73) 
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3.1.4. Målstyrda/målsökande 

När den arbetsprocess som skall användas under projektets gång väljs bör beslutande organ ta 

hänsyn till vilken typ av projekt det hela handlar om. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, p. 

64) Projekt kan delas upp i ett antal olika typer av kategorier. Det finns två huvudtyperna av 

projekt; målstyrda och målsökande. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, pp. 10-11) 

De målstyrda projektens utveckling styrs av väldefinierade och mätbara mål. Det vill säga att 

projektets medlemmar vet vad slutmålet är redan innan projektet börjat, redan i förstudien. 

Eftersom målet redan är känt betyder det även att projektledaren kan använda sig av en 

projektprocess som tydligt visar vägen dit. Detta betyder i sin tur att projektmedlemmarna i 

utvecklingsgruppen redan från första början kan utnyttja sig av rutiner och arbetsprocesser som 

är väldefinierade. Många målstyrda projekt använder sig av modeller av vattenfallstypen. Men 

om ett projekt existerar i en föränderlig miljö kan det påverkas av förändringar och i sådana fall 

går det även att utnyttja iterativa arbetsprocesser för de målstyrda projekten. (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012, pp. 13-15) 

De målsökande projekten, å andra sidan, har mål som inte är mätbara, tydliga eller specifika. 

Det betyder att det är omöjligt att från början ställa upp en ändlig arbetsprocess. Ett målsökande 

projekt är alltså ett projekt där arbetet styrs av en överliggande vision istället för ett tydligt mål. 

På grund av att målen inte är tydligt definierade krävs det ett annat angreppssätt än det som 

används inom de målstyrda projekten. I dessa fall är en iterativ arbetsprocess ett måste, vilket 

resulterar i ett flertal delmål som ställs upp under arbetets gång. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2012, pp. 13-15) 

Vidare kan projekt delas upp i ytterligare kategorier beroende på till exempel vad som utvecklas 

eller var utvecklingen sker. Dessa brukar definieras som antingen leveransprojekt, även känt 

som affärsprojekt, eller utvecklingsprojekt. Vidare kan projekt klassificeras beroende på om 

utvecklingen sker inom företaget som är beställaren eller via lejd kompetens, även känt som in-

house eller outsourcad, och projekten kallas då aningen interna eller externa. (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012, pp. 10-11)   
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3.2. Projektledning 

För att lyckas med projektarbete i längden måste förtagen ha ett system för att leda projektet, 

det vill säga att organisationerna behöver en projektlednings- eller projektstyrningsmodell. En 

sådan modell ger ett sätt verktyg som projektmedlemmarna kan utnyttja för att förbättra sitt 

arbete samt förmågan att planera, hantera och förverkliga projektet. En projektstyrningsmode ll 

består dock inte endast av en uppsättning modeller och instruktioner för hur arbetet skall ske. 

(Larson & Gray, 2011, p. 3) 
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4. Alectas dokumenterade processmodell  

Här presenteras den data från dokument som har insamlats under arbetets gång, 

med yt terligare komplet terande information från den etnografiska studien.  

4.1. MOPS – Modell för projektstyrning 

MOPS är Alectas modell för projektstyrning och har använts för projekt på Alecta sedan sent 

80-tal. Den har sina grunder i PROPS, vilket är en projektstyrningsmodell som utvecklades av 

Ericsson på tidigt 80-tal. (Fidone, 2005) MOPS är en typ av vattenfallsmodell som består av tre 

faser och fem beslutspunkter, se Figur 4, och är menad att användas till alla typer av projekt på 

Alecta. Modellen är till för alla som ingår i ett projekt på Alecta och syftar till att effektivisera 

projektarbetet. (Laufke, 2014 l) 

 

Figur 4: MOPS, Modell för projektstyrning (Laufke, 2014 l) 

 

4.1.1. Analysfasen 

I analysfasen sker själva projektstarten. Starten skall i sig inkludera ett startseminarium där 

informationen från förstudien presenteras till projektdeltagarna. Seminariet ämnar även att 

skapa en gemensam kultur bland projektdeltagarna och under dess gång skall MOPS gås igenom 

så att projektmedlemmarna vet hur arbetet är ämnat att fortskrida samt vilka förväntningar som 

läggs på dem, vilket stöd de kan få och var detta stöd kan komma ifrån. (Laufke, 2014 b) 

Under denna fas skall det både göras en kravanalys och minst ett lösningsförslag skall tas fram. 

Även projektbeskrivningen, som producerats av projektledaren, skall finslipas med en mer 

detaljerad plan för det fortsatta arbetet. (Laufke, 2014 b) 

Lösningsförslaget som tas fram förväntas innehålla en kravanalys för projektresultatet med 

avseende på dess prestanda, struktur och egenskaper. Det skall även göras en allmän 
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kostnadskalkyl där alla typer av kostnader skall vara inkluderade, såväl de rent ekonomiska 

kostnaderna som tillgångar till specifika materiel eller individer. Lösningsförslaget bör även 

adressera de kundkrav som krävs för att nå de föreslagna lösningarna och en viss 

kvalitetssäkring, i form av en utvärdering av rimligheten av de olika lösningsförslagen. (Laufke, 

2014 m) 

Den planering som utförs i detta moment skall inkluderas i projektets projektbeskrivning, vilken 

kompletteras med ytterligare och mer detaljerad information i senare moment. Grovplaneringen 

syftar till att ge en översikt över det arbete som skall göras under projektets gång. Planen skall 

även innehålla information om de åtgärder som krävs för att nå ett lyckat resultat. 

Projektbeskrivningen kan användas som ett stöd för projektledaren för att undvika vissa faror, 

så som oklarheter angående projektets omfattning, osäkerhet kring ansvarstaganden och brist på 

resurser. I detta skede skall även en första riskanalys och projektgranskning göras. (Laufke, 

2014 g) 

Analysfasen avslutas i den andra beslutspunkten, BP 2, där styrgruppen och beställare tar 

ställning till projektets fortskridande in i genomförandefasen. Detta beslut baseras på de 

dokument och den data som producerats under analysfasen. Dessa inkluderar 

projektbeskrivningen, diverse analyser och statusrapporter med avseende på bland annat 

kundnytta, kostnader och tidsplaner. Styrgruppen har i detta skede möjlighet att välja mellan att 

antingen låta projektet fortsätta eller stoppa det. I de fall som vidaregång anses lämpligt skall 

även sådant som lösningsförslag och kostnadskalkyler godkännas i denna beslutspunkt, innan 

genomförande fasen påbörjas. (Laufke, 2014 c) 

4.1.2. Genomförandefasen 

Genomförandefasen består av två moment som delas med beslutspunkt tre, BP 3. Målet med 

denna fas är att nå projektmålen och producera en färdig produkt som kan produktionsättas till 

godkända slutresultat. För att uppnå detta behöver det göras en detaljplanering, kontinuer l iga 

kvalitetssäkringar och riskanalyser. Förutom detta krävs att projektmedlemmarna hålls 

motiverade att arbeta med utvecklingen. (Laufke, 2014 f) 

En av de första aktiviteterna i genomförande fasen är genomföra en detaljplanering. Denna har 

som mål att undersöka och kartlägga de förutsättningar som krävs för att projektets 
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genomförande skall lyckas med avseende på det valda lösningförslaget. Här görs även mer 

detaljerade planer och en djupare analys av alla de krav, beroende förhållanden och aktivite ter 

som existerar. Dessa planer skall göras i samarbete med de projektmedlemmar som påverkas. I 

detta skede skall även en fullständig kommunikationsplan tas fram, vad detta innebär kommer 

att diskuteras senare. I samband med denna djupare analys och mer detaljerade planering 

uppdateras även projektbeskrivningen innan BP 3, där det återigen fattas beslut om huruvida 

projektet skall avslutas eller om det är godkänt för utveckling (Laufke, 2014 d). (Laufke, 2014 

e) 

När väl projektet förvekligas sker det faktiska utvecklingsarbetet. Under detta moment har 

projektgruppen som huvuduppgift att producera det slutgiltiga systemet, samt att testa och 

verifiera de applikationer som tagits fram. Även här skall det existera moment av 

kvalitetssäkring samt uppdaterade riskanalyser. Projektmedlemmarna bör hålla regelbundna 

projektmöten och uppföljningar för att se till att de håller sig efter alla planeringar som gjorts.  

Under utvecklingen görs även preparationer för införandet av produkten i befintliga system, 

detta i form av en införandeplan. Denna plan skall innehålla information om införandearbe tets 

omfattning samt den utbildning i det nya systemet som skall ske bland linjeorganisationen. Även 

en kostnadskalkyl och planering för skapande av en förvaltning organisation och dess arbete 

skall tas fram. Allt detta godkänns sedan i den fjärde beslutspunkten, BP 4. (Laufke, 2014 n) 

4.1.3. Utbildning 

Utbildning inom de olika projekt och arbetsprocesserna är något som skall göras i samband med 

projektstart. Denna görs i syfte att skapa en god kultur för arbete av projekt inom projektgruppen 

samt att informera medlemmarna om de hjälpmedel de kan dra nytta av. (Laufke, 2014 b) Exakt 

vad denna utbildning innebär är odefinierat. 

4.1.4. Problemhantering och förändring av krav 

Inom den existerande dokumentationen för MOPS finns ingen specificering angående 

problemhantering eller hantering av förändring av krav. 

Dokumentationen hävdar att MOPS innehåller tre moment vilka ämnar att säkerställa projektens 

kvalitet; kvalitetssäkring, riskanalys samt projektgranskning. Riskanalys är menat att ske innan 

start av projektet och syftar till att förutse de risker som projektet kan komma att utsättas för. 
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Kvalitetssäkringen sker efter att produkten är utvecklad och ämnar säkerställa att rätt produkt 

har tagits fram. Det är projektledarens ansvar att se till att detta utförs men det finns inga 

regelverk om hur kvalitetssäkringen skall ske eller vad som bör tas hänsyn till. (Laufke, 2014 i) 

Det sista momentet är projektgranskningen. Meningen med denna är få en överblick huruvida 

projektet ligger i fas med den tidsplan som gjorts, de resursförbrukningar som har skett samt till 

målet för projektet. Detta görs i ett syfte av att säkerställa att projektledarna driver 

projektprocessen på ett effektivt sätt och att de håller sig till projektplanen. Projektgranskningen 

fokuserar på tre moment; slutresultatet, tidsplanen samt arbetsformerna. (Laufke, 2014 i) 

4.1.5. Efterarbete och förvaltning 

I själva projektstyrningsprocessen specificeras inte några detaljer kring hur efterarbete eller 

förvaltning av projektet skall utföras. Det enda som MOPS säger är att planering för vidare 

arbete och utveckling av produkten bör ske, men inga detaljer om hur denna planering skall gå 

tillväga är inkluderade. (Laufke, 2014 n) 

I efterarbetet skall det bland annat ske en kalkyl av kostnader ställda mot effekten av produkten 

och en rad med slutrapporter från de olika arbetslagen i projektet skall sammanställas. Förutom 

detta skall även en uppföljning av projektet göras som sedan skall redovisas i en erfarenhetsbank 

tillsammans med en leverans av all den projektdokumentations om utförts. Dessutom ingår det 

i detta skede att implementera den plan som gjorts i början av projektet för hur 

linjeorganisationen skall ta över förvaltningsarbetet, det vill säga att fortsätta utveckling av 

produkten samt hantera det vardagliga underhåll som krävs. (Laufke, 2014 j) 

4.1.6. Utvärdering 

I införandefasen ingår det utvärderingsmoment, där projektmedlemmarna förväntas jämföra de 

förväntningar som existerade på systemet som skulle utvecklas i början av projektet mot det 

slutgiltiga resultatet. Från denna jämförelse skall potentiella felaktigheter, misstämningar, 

oegentligheter et cetera, redogöras för. (Laufke, 2014 j) 

För att försäkra sig om att projektet kommer att ha en god kvalitet utnyttjar MOPS kontinuer l iga 

kvalitetssäkringar, riskanalyser och projektgranskningar. Alla dessa görs kontinuerligt under 

projektets gång av projektmedlemmarna, sker i specifika, motsvarande möten och skall ingå i 

både grovplaneringen och detaljplaneringen. (Laufke, 2014 i) 
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Kvalitetssäkringen är något som skall existera och planeras för i varje projekt som utförs på 

Alecta. Detta kan kontrolleras med diverse olika metoder och analyser under projektets gång 

och syftar till att finna och åtgärda fel vid ett så tidigt stadiet som möjligt. Om det istället sker 

efter projektets avslut är syftet med kvalitetskontrollen att kontrollera att tillräckligt god kvalitet 

har uppnåtts. (Laufke, 2014 i) 

Projektgranskningen syfte är att projektledarna driver projekten på ett effektivt sätt och enligt 

plan. I en sådan granskning ses det som åstad kommits under projektets gång samt hur 

projektgruppen ligger till i förhållande till de tidsplaner, den resursförbrukning samt övriga mål 

som satts tidigare under projektets gång. Fokus vid granskningarna skall alltid ligga vid 

utvecklingsstadiet förhållandet till slutresultat, huruvida projektet håller sig till tidplanen samt 

vilka arbetsformer som används och om de är anpassade till arbetet som utförs. (Laufke, 2014 

i) 

Riskanalyser görs även de kontinuerligt under arbetets gång och är ett av beslutsunderlagen som 

används i beslutspunkt två till fyra. Det finns ingen specificerad metod för riskanalys som krävs 

att den används. (Laufke, 2014 i) 

Det är IT avdelningen på Alecta som är ansvariga för generell utveckling och underhåll av 

MOPS. (Laufke, 2014 a) Hur detta skall ske är inte specificerat. 

4.2. Arbetsprocesser 

Den enda information om arbetsprocesserna som Alecta använder sig av är en PowerPoint-

presentation som vid skrivandets tillfälle ej är tillgänglig för författaren.  

Enligt kravställaren (2015) finns den en relativt ny och arbetsprocess som används på företaget. 

Denna process kallas den gemensamma arbetsprocessen, även känd som GAP. GAP har sina 

rötter på internetkontoret som i början hade sin egna kultur inom företaget. Processen har sedan 

adopterats av andra projekt i olika arbetsgrupper och avdelningar på Alecta, detta i ett försök att 

standardisera arbetet och dokumentationen av detta. (Projektledare, 2015) 

Den är en arbetsprocess som ämnar stödja planering av projektet samt användning av resurser 

under projektets gång. För att lyckas med detta tar projektledaren hjälp av sina 

projektmedlemmar efter som denne kan sakna detaljkunskaper som krävs för att kunna planera 
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effektivt. Projektledare håller även kontakt med styrgruppen för att ha hänsyn till ledningens 

intresse samt företaget översiktliga mål. (Projektledare, 2015)  

En annan arbetsprocess som finns på företaget är ASAP. Denna håller på att avvecklas och 

används därför sällan. Detta betyder att det saknas formell information om denna och a ll 

information samlats har införskaffats via samtal eller observationer.  ASAP har relativt stor 

kapacitet för anpassning, den fokuserar mer på vad som skall göras och definierar inte hur 

aktiviteterna skall avklaras. Detta betyder att kravställarna själva kan välja vilka verktyg de skall 

använda under kravarbetet och därmed anpassa arbetssättet efter den typ av system som byggs. 

Ett verktyg som ofta används är ”tavlan”, som liknar burndown chart i SCRUM.  

 

4.3. Kommunikation 

Alecta har tagit fram standarder för hur informationsspridning och kommunikation med olika 

källor skall fungera vid projektarbete. Det är viktigt att projektets kommunikationsplan gör tidigt 

så att det finns möjligheter att revidera den och så att den finns tillgänglig projektmedlemmarna 

under hela arbetets gång. När kommunikationsplanen tas fram bör det tas hänsyn till alla de 

olika intressenterna och hur kommunikation med dessa skall hanteras. (Laufke, 2014 h) 

För informationsspridning inom projektgruppen rekommenderas upprättning av en 

projektkatalog. En annan informationskanal som finns tillgänglig medlemmarna är det lokala 

intranätet. Även lokaler på plats i kontoret och målinriktade informationsmöten 

rekommenderas. (Laufke, 2014 h) 

För kommunikation och informationsspridning till övriga intressenter finns dock inga 

rekommendationer annat än aspekter som kan vara bra att ta hänsyn till då de olika 

informationskanalerna planeras för och upprättas. (Laufke, 2014 h) 

4.4. Dokumentation 

Dokumentation är central i MOPS och alla dokument skall produceras för alla projekt. Dessa är 

ofta en del av beslutsunderlagen i alla de olika beslutspunkterna i MOPS. 
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5. Information från intervjuer samt den etnografiska 

studien 

I det ta avsnit t  görs en beskrivning av  hur projek tarbetet  sker på Alecta ut ifrån 

interv juers som har hållits med anställda på företaget , samt de observationer som 

gjorts under den etnografiska studien . 

5.1. MOPS 

Innan ett projekt startas på Alecta gör en förstudie. I denna fas sker en utvärdering om vad som 

krävs av projektet samt en preliminär budget och tidsplan. (Kravställare, 2015)  

När ett projekt har godkänts för start sätter analysfasen igång. 

5.1.1. Analysfasen 

En av de första saker som händer efter projektstart är att projektledaren tillsätts. Projektledaren 

väljs utav styrgruppen och det är vanligt att den som höll i förstudien är den som följer med in i 

projektet som projektledare. Projektledarens första uppgift är att sätta sig in projektets 

specifikationer så att denna kan tillsätta en bra och effektiv projektgrupp. På Alecta finns det 

inga möjligheter för de anställda att söka till olika projekt utan projektmedlemmarna blir tills a tta 

av både projektledaren och styrgruppen. Eftersom projektledarens första uppgift är att skapa 

projektgruppen betyder det att de flesta av projektmedlemmarna tillsätts väldigt tidigt i projektet 

och det är inte ovanligt att även kravställarna följer med projektet från förstudiearbetet. I vissa 

fall tillsätts testarna senare i projektet efter att utvecklingsarbetet påbörjats. 

Efter att projektmedlemmarna har tillsatts börjar planeringsfasen. Trots att det i detta läge är 

svårt för projektledaren att veta något om den tid som behöver lägga på de olika faserna är 

dennes första uppgift att fatta ett beslut om hur mycket kraft som skall få läggas på planering av 

det kommande arbetet. Anledningen till detta är att när väl utvecklingen börjar kan arbetet gå 

snabbt men tills dess måste saker planeras för och det är omöjligt att göra en fullständig plan 

som täcker alla eventualiteter. Utöver detta fokuseras arbetet i denna fas på planering av 

resurser, vilket ofta görs i samband med de andra projektmedlemmarna eftersom projektledaren 

inte alltid har en teknisk bakgrund och förstår sig på mjukvaruutveckling.  (Projektledare, 2015) 
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Här görs en lättare analys av projektets krav. För att göra en lyckad kravanalys börjar 

kravställarna med att sätta sig in i det redan existerande materialet från förstudien, så som 

förstudierapporten, projektdirektiv och projektplan. Ibland görs, redan i detta skede, en 

intressentanalys för att ge en djupare insikt av vad som krävs av det system, eller den 

funktionalitet, som ska introduceras.   

Planeringsfasen pågår fram till den andra beslutspunkten då beslut om huruvida projektet skall 

fortsätta och produktionssättning av framtagna produkter fattas. För att styrgruppen skall bli 

insatta i projektet och kunna fatta informerade beslut behöver ett antal planer och dokument tas 

fram. Det underlag som är mest centralt för styrgruppen är definitionerna av vad som skall göras 

i projektet och hur detta skall göras. För att komplettera denna information presenteras även en 

grov projektplan. Baserat på denna information måste då styrgruppen bedöma i hur många 

intervall produkten skall produktionsättas. Styrgruppen skall även kritiskt se över de resurser 

och beroenden som projektet innefattar. De skall ifrågasätta huruvida projektet har de resurser 

och medlemmar som behövs för att lyckas och huruvida det som finns tillgängligt projektet 

verkligen behövs. 

Efter att en översiktlig analys har gjorts är det dags att besluta huruvida projektet skall gå framåt 

i den andra beslutspunkten. För att nå ett beslut om vidare gång med projektet är det viktigt att 

ta hänsyn till styrgruppens intressen då det är de som bestämmer i frågan. Om beslut fattas om 

att projektet är moget att gå vidare är det dags att göra en djupare analys då systemets kostnader 

och design även tas hänsyn till. (Projektledare, 2015)  

Efter att styrgruppen beslutat om projektet skall fortsätta i den andra beslutspunkten påbörjar 

projektledaren en djupare analys av projektet. Då Alecta har stort fokus på kostnader fokuserar 

denna analys på detta och i detta skede påbörjas även designen av mjukvaran.  

Efter beslut om fortsättning av projektet görs även en djupare kravanalys för att ha en stabil bas 

att arbeta utifrån då utvecklingsarbetet påbörjas. I denna kravanalys är målet att finna krav som 

fokuserar på användarna. För att lyckats med detta använder sig kravställarna av ett antal olika 

verktyg. Framför allt använder de sig av användningsfall, aktivitetsdiagram och workshops med 

andra projektmedlemmar. I vissa fall kan kravställarna även göra skissartade prototyper som 

användare och projektmedlemmar kan interagera med för att få en känsla av hur slutprodukten 
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kommer att fungera. Trots att utvecklarna är de som designar systemet och kravarbetet 

involverar ett antal av projektets medlemmar deltar utvecklarna inte i kravanalyserna. 

5.1.2. Genomförandefasen 

Då genomförandefasen påbörjas är det första som händer att mjukvarans uppbyggnad och 

designen måste avslutas. Eftersom projektledaren inte alltid har erfarenhet av IT utveckling tar 

denne hjälp av sina projektmedlemmar för att bygga systemet i fråga. Det är projektets 

utvecklingsteam som ansvarar för mjukvarans utveckling och design och det är något som de 

klarar av själva, utan input från de andra medlemmarna. Trots detta anser sig testarna ha en del 

påverkan på systemets design och uppbyggnad, men att deras avsaknad av inflytande beror på 

att de har valt att inte uttrycka sig i frågan. 

Under utvecklingen används till viss del Alectas gemensamma arbetsprocess. Tanken med 

arbetsprocessen är att krav-, analys- och designteamet ska ha ett närmare samarbete. Denna 

fördelning av systemdesignen på fler av projektets medlemmar ämnar avlasta utvecklarna samt 

öka kvaliteten på den programvara som utvecklas. Men det är vanligare att samarbetet sker 

mellan kravställarna och analytikerna samt mellan design- och utvecklingsenheten. 

De som arbetar i projektet anser inte att de är särskilt påverkade av projektstyrningsmode llen 

MOPS, de modeller som påverkar dem är snarare arbetsmodellerna. På Alecta existerar det ett 

antal olika arbetsmodeller. Den mest populära arbetsmodellen vid utveckling i projekt är den 

gemensamma arbetsprocessen, vars bakgrund förklarats tidigare. En annan modell som används 

är modellen ASAP som håller på att avvecklas och som sällan används. Arbetsmetoderna som 

används har relativt stor kapacitet för anpassning, de fokuserar mer på vad som skall göras och 

definierar inte hur aktiviteterna skall avklaras. Detta betyder att kravställarna själva kan välja 

vilka verktyg de skall använda under kravarbetet och därmed anpassa arbetssättet efter den typ 

av system som byggs. Ett verktyg som ofta används är ”tavlan”. (Kravställare, 2015) Tavlan är 

ett verktyg som används för att dela upp kraven och se vem som arbetar med vad och i vilket 

stadie av utveckling de olika kraven är. Detta verktygs utseende är under ständig förändring och 

det är projektmedlemmarna som påverkar des utformning. (Kravställare, 2015) 

Kravarbetarna upplever att det kontinuerligt släpps funktioner inom projektarbetena, detta trots 

att styrgruppen bestämmer hur produktionssättningen skall ske. Eftersom det släpps funktioner 
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periodisk under projektets gång betyder det att utvecklingsarbetet påbörjas innan allt kravarbete 

är färdigt. Detta sker blanda annat eftersom projektledaren vill att utvecklingsarbetet ska komma 

igång så att de har konkreta produkter de kan visa styrgruppen för att underlätta deras förstående 

för vad som gjorts. För att åstadkomma detta producerar projektgruppen demos av systemen så 

att styrgruppen kan interagera med dessa och få en faktisk känsla för hur systemet fungerar. 

Dessa demos gör internt i projektet och släpps inte till produktion förrän det är dags att avsluta 

projektet. (Kravställare, 2015) 

Alecta har som policy att arbeta kundorienterat med projektarbetet. Därmed försöker 

kravställarna redan från början samarbeta med kund och slutanvändarna. För att lyckas med det 

använder sig kravställarna av ett flertal verktyg. Ett återkommande redskap som utnyttjas är 

demos i testmiljö. Detta görs med slutkund och används som en typ av betatest för systemet.  

Kontakt med privata slutkunder är inget som Alecta sköter själva utan de tar hjälp av ett externt 

företag.  

Under genomförandefasen finns det krav på projektledaren från styrelsegruppen att denne skall 

söka efter den mest effektiva lösningen på projektet. Ytterligare är det särskilt viktigt att 

utvecklingen av mjukvara inte strider mot några regler, varken interna regler hos Alecta eller 

lagförda. Detta eftersom Alecta arbetar med pensionsförsäkringar och det finns särskild 

lagstiftning om hur man får hantera personuppgifter och dylikt. Förutom detta är projektledaren 

involverad i både utveckling och design av projektets slutprodukt, granden av delaktighet från 

projektledaren beror helt på dennes tidigare erfarenhet och kompetens inom området. 

För att kunna utveckla en effektiv lösning skall projektledaren kontinuerligt ifrågasätta 

produktionen. Detta kan kompliceras då de olika avdelningarna; kravställarna, utvecklarna, 

testarna och användarna; kan ha olika syner på vad den optimala lösningen innebär. I dessa fall 

behöver projektledaren lyssna på de olika parterna och reda ut vilka önskemål som finns så att 

denne kan fatta beslut om hur lösningen skall byggas upp och produceras. 

5.1.3. Utbildning 

Alecta har länge haft utbildningar för projektledare och projektmedlemmar i deras 

projektstyrningsmodell, MOPS. Detta är dock något som började avta för ett antal år sedan och 

som inte längre görs. Projektledare, beställare av projektet och styrgruppen är egentligen de 
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enda som är införstådda i hur projektstyrningsmodellen fungerar. Projektmedlemmarna 

upplever däremot att de varken är särskilt insatta eller påverkade av MOPS. Det enda sättet som 

de egentligen påverkas är då beslutspunkter närmar sig, vilka de måste arbeta mot eftersom 

information om projektet skall presenteras för styrgruppen vid dessa tillfällen.  

Trots att det inte sker någon utbildning inom projektstyrningsmodellen upplever 

projektmedlemmar som har arbetat på Alecta en längre tid att de har en viss uppfattning om vad 

MOPS går ut på och hur den fungerar, detta då de snappat upp information under tidigare 

projekt. De upptäcker även från erfarenhet vilka beslutspunkter som är viktiga då det krävs mer 

från dem inför dessa. I vissa fall kan de få information från projektledaren då denne informerar 

sina projektmedlemmar om de olika stegen och faserna. En anledning till att Alecta har valt att 

inte längre hålla utbildningar om deras projektstyrningsmodell är att de vill ha en bredare 

kompetens inom företaget. Med detta menar de att de vill ha projektledare med varierad 

bakgrund och som kan tänka kreativt inom ramarna för projektet. 

Till skillnad från Alectas projektstyrningsmodell får projektmedlemmarna viss utbildning i den 

arbetsmodell som för det mesta används vid projektdrivning. Den utbildning som sker är dock 

mer övergripande och det är sedan upp till de enskilda medlemmarna att skaffa sig ytterligare 

kunskap i området. 

Från de konsulter som anställs finns det dock en viss förväntan om att utbildning skall finnas 

tillgänglig eftersom det är något som de har upplevt i andra företag, och de antar därför att det 

samma sker här. (Kravställare, 2015) Information om både projektstyrningsmodellen, MOPS, 

och den gemensamma arbetsprocessen finns också till olika grad tillgänglig till all personal på 

Alecta via deras interna nätverk, så att de projektmedlemmar som är intresserade kan skaffa sig 

ytterligare kunskap om dessa. Huruvida kännedom om att denna information existerar finns 

bland de anställda är oklart. Jag har fått uppfattningen om att de flesta antar att denna 

information existerar, men att personalen är osäker om var de skulle leta efter den samt att de 

saknar ett större intresse av att hitta informationen. 

5.1.4. Problemhantering 

Under projektutvecklingen stöter man oundvikligen på problem och dessa diskuteras alltid. 

Beroende på storleken på de problem som uppstår finns olika möjligheter för projektgruppen att 
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få hjälp. (Projektledare, 2015) Som projektmedlem söks hjälp i första hand inom projektet och 

av projektledaren. Denna hjälp kan ske på ett flertal olika sätt. En av de vanligaste metoderna 

är gemensamt arbete då två eller flera projektmedlemmar arbetar tillsammans på en enhet. I de 

fall ett specifikt problem uppstår kan projektmedlemmen istället välja att göra en överlämning 

till antingen en annan projektmedlem eller avdelning inom Alecta. Dessa typer av möten sker 

även regelbundet mellan kravställarna och testarna. (Testare, 2015) Om projektledaren anser att 

de problem som dyker upp är tillräckligt stora eller komplicerade tar de upp dessa med 

styrgruppen, speciellt om dessa skulle innebära påverkan på planerade budgetar, antingen tids-  

eller ekonomiska budgetar. (Projektledare, 2015) 

5.1.5. Förändring av krav 

Att kraven för ett projekt förändras är något som är oundvikligt och något som 

projektmedlemmarna måste räkna med. Dessa förändringar dyker ofta upp i samband med att 

en demo har körts eller genom rekommendationer och korrigeringar från andra 

projektmedlemmar. (Utvecklare, 2015) (Kravställare, 2015) Då en förändring görs måste 

kravställarna göra en ny analys och nya prioriteringsordningar och tidsuppskattningar måste tas 

fram. Prioriteringsordningen sätts slutligen av kravställarna, innan styrgruppen godkänner, och 

utvecklarna finner att deras åsikter inte alltid tas hänsyn till. (Kravställare, 2015) (Utvecklare, 

2015) 

Resultatet från analysen måste sedan lämnas över till beslutsfattarna, projektledare och 

styrgrupp. Dessa skall då fatta beslut om huruvida det skall ske några förändringar i projektets 

budget eller tidsplanen eller om utvecklingen någon annan funktionalitet i systemet skall ersättas 

av förändringen. Många av projekten görs på en ganska strikt tidsplan och därför krävs beslut 

om ytterligare tid från styrgrupp. (Kravställare, 2015) 

Efter att en kravförändring blivit godkänd följer testarna upp denna med motsvarande 

förändringar i redan existerande testfall och utvecklarna fortsätter sitt arbete efter de nya 

prioriteringarna. (Testare, 2015) (Utvecklare, 2015) 

5.1.6. Efterarbete och förvaltning 

Vid projektets avslut avstannar även allt ansvar och arbete från projektmedlemmarna. 

Projektgruppen är inte automatiskt involverad i något efterarbete. Om vidare arbete krävs 



 
32 

 

lämnas ärendena över till förvaltning som arbetar separat från projekten. (Kravställare, 2015) 

Det är även upp till beställarna av varje projekt huruvida det skall göras någon form av 

utvärdering av projektet.  

Förvaltningsarbetet i sig är helt separerat från projektarbetet och styrs inte av några specificerade 

processer eller modeller. Här är det istället upp till de olika förvaltningsavdelningarna hur 

arbetet skall genomföras och hur arbetsuppgifterna skall prioriteras. (Utvecklare, 2015)  

5.1.7. Utvärdering 

Inom Alectas projektstyrningsmodell finns det ingen specificerad utvärderingsfas. Istället sker 

uppföljning av projektet om beställaren anser det nödvändigt. Denna uppföljning är ingenting 

som projektledaren eller projektets medlemmar är involverade i. I de fall då det finns resterande 

krav efter ett projekts avslut överlämnas systemet till Alectas interna förvaltning vilken har egna 

arbetsgrupper som är oberoende av de medlemmar som och arbetsprocesser som ingick i 

projektarbetena. (Kravställare, 2015) 

Angående Alectas projektstyrningsprocess existerar det flera olika åsikter på dess effektivitet 

beroende dels på vilka roller som individerna har dels hur mycket erfarenhet de har av andra 

modeller. Det finns de inom företaget som är nöjda med den nuvarande situationen och det 

utvecklingsarbete som pågår. (Projektledare, 2015) (Testare, 2015) Det finns också de som ser 

möjligheter till förbättringar. För vissa typer av systemutveckling kan metoderna som används 

anses varar för rigida och stela för att ge utvecklarna det utrymme de behöver. (Kravställare, 

2015) Trots att MOPS sällan verkar direkt påverka medlemmarna i projektet upplever de att den 

är så pass stor och formell att den inte går att använda till mindre utvecklingsprojekt, det vill 

säga MVU eller UV, utan används enbart till de komplicerade och omfattande projekten. Vidare 

släpps inte mjukvara i systemet, releaser, i samma cykler som det utvecklade system utvärderas. 

(Utvecklare, 2015) 

5.2. Arbetsprocesser 

Somt tidigare nämnt existerar i huvudsak två arbetsmodeller på Alecta. En av dessa är Alectas 

systemutvecklingsprocess, ASAP, och är en modell som är i stort sätt helt urfasad ur 

organisationen. (Projektledare, 2015) (Utvecklare, 2015) På senare tid har det dock gjorts en 
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satsning inom företaget för att ta fram en ny utvecklingsprocess kallad den gemensamma 

utvecklingsprocessen, GUP. 

GUP har sina rötter inom avdelningen som är ansvarig för internetkontoret Alectas kundportal.  

Då den nya processen började gro var internetkontoret endast en mycket liten del av Alectas 

hela system och fick därmed ganska fria tyglar till att göra vad de ville. Detta ledde till att 

medlemmarna började diskutera möjligheten att använda projektmodellen SCRUM som en 

arbetsmodell under MOPS genomförandefas. (Projektledare, 2015) Trots att grunderna till GUP 

har funnits ett tag är den dock relativt ny och håller just nu på att arbetas in i företaget.  

(Utvecklare, 2015) 

Från Powerpointpresentationen av kursen i den gemensamma utvecklingsprocessen (Allerth 

Mattson, 2015) framgår att denna är en iterativ process. Processen består av fyra moment och 

syftet är att det ska gå att gå fram och tillbaka mellan intilliggande moment vid behov. Tillsynes 

liknar den till hög grad en iterativ vattenfallsmodell, se Figur 2, och innehåller liknande moment 

som de som kan ses i figuren. 

De fyra momenten som uppgör modellen är; Krav, Design, Utveckling samt Test. Dessa 

moment består i sin tur av tre steg. Krav momentet skall innehålla steg som går ut på att fånga, 

analysera samt dokumentera krav. När detta är gjort kan processen fortsätta till designmomentet 

där projektgruppen bör analysera de dokumenterade kraven, göra en övergripande design och 

därefter en detaljerad design. Tanken är att om det upptäcks brister i analysen av de 

dokumenterade kraven kan gruppen gå tillbaka till det tidigare momentet och komplettera detta. 

(Allerth Mattson, 2015) 

Efter designmomentet kommer utvecklingsmomentet. Även detta börjar med en analys av 

design, följt av programmering och skapning av körbar programvara. Därefter sker 

testmomentet som initialiseras av en analys av testbehov för att sedan förbereda inför test samt 

genomföring av test och rapportering av resultat. (Allerth Mattson, 2015) 

Den gemensamma utvecklingsprocessen tillför ett mer agilt moment till arbetet men bara mellan 

de intilliggande stadierna. Detta leder även till en ökad mängd dokumentation som behöver 

genomföras av projektmedlemmarna eftersom det in flera steg måste tas fram detaljerade 

beskrivningar av till exempel krav och design. (Allerth Mattson, 2015)  
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Under det faktiska arbetet med internetkontoret har det dock inte funnits någon väldigt officie l l 

eller formell arbetsmetod och det har inte funnits något på papper om hur arbetet skall ske. 

Istället har arbetsmetoderna varit ganska lösa. Ett tag användes SCRUM ganska strikt, men även 

andra metoder har använts så som Lean och Kanban. (Utvecklare, 2015)  

Kanban och Lean är två olika typer av agila arbetsprocesser som används vid 

mjukvaruutveckling. Kanban utvecklades av Toyota på 40-talet och har sedan dess spritt sig ut 

i IT-industrin. Kanban används i huvudsak för att effektivisera arbete. Liksom i SCRUM 

används en tavla för att synliggöra arbetsuppgifter och processer, men skillnaden är att 

processernas status uppdateras i realtid och inte vid specifika möten. (Atlassian, n.d.)  

Lean härstammar även den från Toyota. Från första början var den menad att användas i 

produktionssystem men anpassades sedan till mjukvaruutveckling och termen Lean Software  

Development namngavs av Mary och Tom Poppendieck. (Björkholm & Brettberg, 2010, p. 10) 

Lean kan ses mer som en filosofi och kultur än en arbetsmetod och prioriterar arbetsflödet 

snarare än användning av de resurser som existerar. Det viktiga är alltså att flödet i processen är 

så bra som möjligt och det är först då som användningen av resurser optimeras. (Björkholm & 

Brettberg, 2010, p. 11)  

Projektmedlemmarna lärde sig hur arbetet med de ovannämnda metoderna utfördes från 

varandra och arbetsprocessen blev till en form av kultur inom gruppen. Den var fortfarande 

väldigt flytande dock och kunde förändra från vecka till vecka. I dagsläget försöker Alecta som 

sagt föra in GUP som arbetsmodell men i verkligheten används någon form av hopkok av olika 

agila modeller (Utvecklare, 2015) En typ av arbete som de gärna skulle vilja fortsätta med, men 

som förhindras av större och mer trögrörliga system, framförallt försäkringssystemet. 

(Projektledare, 2015) 

5.3. Kommunikation 

Kommunikationen på Alecta kan delas upp i tre olika typer; inom projektet samt intern och 

extern kommunikation. Oavsett vilken typ av kontakt som sker, sker den oftast på personlig 

nivå. (Testare, 2015) 
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5.3.1. Inom projektet 

Generellt upplever projektmedlemmarna att kommunikationen inom projektet är välfungerande 

och att de har ett nära samarbete med de olika parterna under projektets gång. (Utvecklare, 2015) 

(Testare, 2015) 

De huvudsakliga informationskanalerna inom projekten är projektmöten. Dessa kan existera i 

flera olika former och i olika tidsintervall beroende på projekten ifråga. På internetkonto ret 

använd två typer av möten för att sprida information inom projektgruppen; tavelmöten och 

projektmöten. (Kravställare, 2015) (Projektledare, 2015) Tavelmötena består av dagliga möten 

med alla medlemmar framför tavlan där det gås igenom vad som har gjorts under dagen och vad 

som skall göras under nästkommande dag och liknar de dagliga SCRUM-mötena, se avsnitt 3, 

som används i den metoden. (Kravställare, 2015) Mer formella projektmöten sker däremot mer 

sällan, oftast två gånger i veckan till varannan vecka, åter igen beroende på projektet i fråga. 

Projektledaren är den som är lösningsansvarig och agerar som en kommunikationskanal mot 

resten av företaget. På projektmötena avrapporterar denne information från intressenter. 

(Kravställare, 2015) (Projektledare, 2015) Information från projektgruppen avrapporteras även 

av projektledaren till styrgruppen på styrgruppsmöten som sker cirka en gång i månaden.  

(Kravställare, 2015) 

Tidigare har utvecklarna varit starkt beroende av testarna. Detta då det existerade 

säkerhetsåtgärder som inte tillät utvecklarna att utför av vissa test som de behövde använda sig 

av under sitt vardagsarbete. De var då tvungna att kontakta testarna som tvingades avbryta sitt 

arbete för att tillhandahålla testredskapen i fråga. Detta var något som kontinuerligt uppfattades 

störande för testarnas arbetsmoral och som nyligen åtgärdats. (Testare, 2015) 

För att undvika liknande störningar utnyttjar sig utvecklarna av vad de kallar en ”Batman”, taget 

från baseboll. Denna har i uppgift att hantera alla småfrågor som kommer infarande från dels 

andra parter inom projektgruppen och dels andra delar av företaget, för att sedan sköta dessa 

frågor själv eller delegera dem till lämpliga projektmedlemmar. Vem denna individen är kan 

variera från dag till dag. (Utvecklare, 2015) 
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5.3.2. Inom Alecta 

När projektmedlemmarna kommunicerar med resten av företaget sker detta antingen 

personligen eller via specifika kanaler. En av kanalerna i fråga är så kallade områdesansvar iga. 

Deras uppgift är att hålla reda på vas som görs i sitt och andra områden inom Alecta. De är även 

ansvariga för att ta reda på hur aktiviteterna i de andra områdena kan påverka det egna. 

(Kravställare, 2015) Projektledarna har ett stort samarbete med dessa samt andra projektledare  

och super-users eftersom de är en god informationskanal angående vad som sker i företaget.  

Super-users är experter inom sitt område, kan vara allt från ett system till en viss typ av 

försäkringsfrågor. (Projektledare, 2015) 

Informationsspridningen inom företaget är något som har fungerat mindre bra under de senaste 

åren men det håller på att förbättras. (Testare, 2015) En av de verktyg som har implemente rats 

är releasemöten. (Kravställare, 2015) Dessa möten sker med alla IT avdelningar på Alecta inför 

varje release. Varje avdelning berättar då vad de har gjort, vad de har haft problem med och vad 

de kommer att släppa i den kommande releasen.  

På en punkt har kommunikationen fungerat riktigt dåligt och det är då det finns beroenden 

mellan olika system inom Alecta. Det har ofta försummats relevant information då beroendena 

inte varit självklara eller då ansvariga för andra system helt enkelt glömt bort att berätta om 

relevanta förändringar som sker. (Testare, 2015) Detta har skapat otaliga problem för 

projektgrupper då deras system plötsligt slutat fungera. 

5.3.3. Med externa källor 

Eftersom Alecta har två typer av kunder, privat- och företagskunder, är det i huvudsak dessa 

som är de externa kommunikationskällorna. Kontakt med deras företagskunder sker oftast  

genom kanaler inom organisationen. (Kravställare, 2015) 

Trots att Alecta vill arbeta närmare sina privatkunder och slutanvändare, sker denna kontakt 

enbart genom andra företag. (Utvecklare, 2015) (Projektledare, 2015) Dessa företag  är 

utvärderingsföretag som sköter acceptanstester med slutanvändare för att sedan rapportera 

tillbaka deras resultat till Alecta. (Projektledare, 2015) Det har dock funnits moment då projekt 

har använt sig av anställda på Alecta som aldrig använt sig av vissa system och satt dem ned för 
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att utföra arbetsuppgifter i testmiljö i ett försök att få pålitlig data. (Testare, 2015) Trots denna 

trend finns det en önskan inom Alecta att arbeta mer kundorienterat. (Utvecklare, 2015) 

5.4. Dokumentation 

Den mängd dokumentation som de olika projektmedlemmarna förvänts producera varierar med 

deras arbetsuppgifter. Generellt har dock medlemmarna inte behövt arbeta särskilt mycket med 

dokumentation men det är något som håller på att öka i samband med att den nya arbetsmodellen 

införs, GUP, som ämnar att standardisera dokumentationen för alla projekt som utför på Alecta. 

(Projektledare, 2015) Denna standardisering betyder att projektmedlemmarna nu skulle behöva 

ägna mer tid åt att producera dokument med information som tidigare kanske bar a spritts 

muntligt inom projektens interna möten eller informellt inom företaget. Det kan även leda till 

att onödig dokumentering sker då vissa projekt kräver mer dokumentation än andra. 

Testarna håller inte på med särskilt mycket dokumentation annat än i början av projektet då de 

gör testplaner och strategier. Denna dokumentation är inte något speciellt för internetkonto ret, 

utan är något som görs av alla testare i företaget. Förutom dokumentationen i början görs även 

dokumentation i slutet av projektet då de skriver testrapporter. I stort är testarna nöjda med den 

mängd dokumentation som görs just nu. (Testare, 2015) 

Kravställarna håller även de på med majoriteten av sin dokumentation i början och slutet av 

projektet. De håller dock på med betydligt mer dokumentation än testarna. (Projektledare, 2015) 

Det är däremot inte ovanligt a dokumentation som borde gjort kontinuerligt eller tidigt i 

projektet istället görs i slutet. 

Likt testarna håller även utvecklarna på med relativt lite dokumentation. Denna dokumentat ion 

sker framförallt i form av källkodshantering och utvärderingar av varandras kod. För att hjälpa 

utvecklarna finns det ett repository som innehåller ett ramverk för den dokumentation som skall 

utföras, allt från övergripande begrepp till realisering i databasen och access av tjänster och 

beroenden på hur delarna hänger ihop. Målet med detta repository är att det skall agera som en 

total systemkarta, där det finns en överblick över alla system, de beroenden som existerar samt 

vilka effekter en förändring skulle innebära för resterande system inom Alecta. Denna 

systemkarta är väl utvecklad kring försäkringssystemet men för andra system, så som databasen 

och internetkontoret är den inte i närheten av lika komplett. Utvecklarna har även en känsla av 
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att det skulle vara bra med mer dokumentation men det är inget som de aktivt arbetar på att 

förändra. (Utvecklare, 2015) 

Försäkringssystemet är Alectas huvudsystem som hanterar alla försäkringar och administrerar 

all data som lagras i databasen. Försäkringssystemet ser till att alla lagar följs och att endast rätt 

personer har tillgång till rätt data. Detta system används i huvudsak internt inom företaget och 

kunderna har endast ytlig kontakt med systemet, oftast via en anställd på Alecta. Databasen 

lagrar alla information som både försäkringssystemet och internetkontoret använder. Denna data 

kan vara allt från personuppgifter information om kunders besparingar och utbetalningar. 
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6. Analys 

I denna del presenteras en analys av  situationen samt förslag t ill förbättringar med 

avseende på olika ef fek tområden.  

Eftersom Alecta har ett flertal parallellt pågående projekt är det mycket relevant för dem att de 

har en process som är anpassad för det arbete som görs. Trots att de har ett relativ komplext 

system, som består av ett flertal subsystem har de valt att använda sig av en projektstyrnings 

process som är relativt simpel och har en livscykel med endast tre faser för alla former av 

projekt. Denna livscykel är dessutom en linjär modell där det inte är möjligt att gå tillbaka och 

revidera beslut som fattats i tidigare skeden.  

Eftersom internetkontoret är ett system som är anpassat för privatkunderna där de skall kunna 

hantera sina egna tillgångar och uppgifter, samt göra val angående sina försäkringsmöjlighe ter 

utan att behöva gå genom en handläggare är detta system mycket mer beroende av det som 

kunderna uppfattar som viktigt. De som arbetar med utvecklingen av detta system tycker även 

att ett mer agilt arbete skulle vara bra och att en mer formell metod, med mycket dokumentat ion 

och rigidhet är något som sätter krokben för dem då de försöker genomföra vardagsarbetet.  

Däremot har de svårt att få göra sina röster hörda eftersom det dominerande systemet är 

försäkringssystemet som inte är beroende av kundkontakt utan används i huvudsak internt inom 

Alecta. De som arbetar i kontakt med detta system har inte särskilt stora intressen av att det ska 

ske förändringar och är därför ointresserade av en agil arbetsmetod. 

Ett problem för Alecta är att dessa två systems utvecklingsprojekt är av två ganska skilda typer. 

Där försäkringssystemet generellt består av målstyrda projekt som drivs efter att till exempel en 

lagförändring angående försäkringar har skett. Internetkontoret däremot, försöker ta fram en 

lösning som kunder kan använda, det vill säga att de försöker lista ut vad slutanvändarna är 

intresserade att göra och hur de vill göra detta, vilket är typexempel på målsökande projekt. 

På Alecta finns en önskan om att standardisera projektarbete genom hela företaget, jag tror jag 

inte att detta är rätt väg framåt. Istället anser jag att det vore bättre om det redan i förstudierna 

görs försök till att identifiera vilken typ av projekt som skall bedrivas och att det sedan finns 

alternativ på olika projektstyrningsmodeller som kan används därefter. Detta skulle betyda att 



 
40 

 

de projekt som skulle vinna på mer flexibilitet i arbetet skulle ha möjlighet till detta medans de 

målstyrda projekten kan utnyttja en mer stel modell då flexibilitet i dessa fall är överskattad. 

Som det ser ut just nu måste utvecklarna och testarna vänta till dess att kravarbetet är avslutat 

innan de kan påbörja sitt arbete. Detta leder till ineffektivitet vid kundorienterat arbete och att 

projektet tar längre tid att utföra än vad som är nödvändigt. 

MOPS och GUP har båda ganska höga krav på dokumentation som skall produceras och 

mängden är något som just nu håller på att öka. I de fall då ett system förändras på grund av till 

exempel en lagförändring är detaljerad dokumentation en fördel eftersom det då går att visa vad 

som gjorts. Men vid arbete med kundkontakt är detaljerade dokumentation överflödig och det 

blir då inte ovanligt att dokumentationen kompletteras inför beslutspunkterna istället för att 

göras kontinuerligt, delvis eftersom att göra dokumentationen kan uppfattas som tidsslöseri av 

projektmedlemmarna.  

Trots att Alectas projektarbete i verkligheten är någon form av kombination av en vattenfalls-  

och agil modell innebär det inte en helt problemfri process att införa en helt agil arbetsmodell 

som ett alternativ till MOPS. Ett av de större problemen som existerar är att organisationen 

verkligen måste förstå vad det innebär att arbeta agilt. Det finns åsikter om att 

projektmedlemmarna vid agilt arbete gör lite vad de vill, eftersom det inte finns några 

förutbestämda krav, utan att ha några former av kostnads- eller tidsbegränsningar. Det finns 

moment av att uppleva flexibelt arbetsutrymme som en för stor risk och att styrgrupper och 

beslutande organ tycker att de tappar kontroll över vad som sker. Men trots att företaget är 

ganska rigid och oflexibel finns det fortfarande en viss önskan om förändring, därför skulle en 

ökad kunskap om innebörden av agilt arbete och hur detta faktiskt fungerar skulle dämpa denna 

oro och öka chanserna för ett lyckat införande av alternativa modeller. 

En annan aspekt som kan förbättras är kvalitetssäkringen. Formellt finns det enbart ett antal få 

förutbestämda tidpunkter under projektets gång då kvalitetssäkring utförs. Att införa ett 

kontinuerligt arbete med revision av utfört arbete skulle leda till att bättre produkter utvecklas 

och att hela faser inte behöver avslutas innan det görs någon form av kontroll på att det system 

som produceras faktisk är det som önskas.  
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Ytterligare en påverkan på mjukvarans kvalitet är att alla releaser sker vid olika tidpunkter 

medan revisionerna arbetar i en helt annan cykel. Eftersom dessa cykler inte är koordinerade 

kan en cykel skapa oanade problem för en annan. Ett försök till att koppla dessa cykler, eller 

åtminstone öka kommunikationen mellan de olika parterna, skulle drastiskt minska de akuta 

problem som dyker upp. 

En tredje faktor som påverkar projektets kvalitet är att trots att det klargörs att det skall ske 

utvärderingar av projektens resultat, riskanalyser et cetera finns det egentligen inga riktlinjer för 

hur dessa ska ske. Detta kan tillexempel ses i den gemensamma utvecklingsprocessen där 

projektmedlemmarna instrueras att ”Hitta krav som är så självklara så att de inte nämns” 

(Allerth Mattson, 2015) men inget nämns om hur detta ska gå till.  

Om sådana riktlinjer skulle produceras, där det tydligt definieras vad som skall undersökas, hur 

undersökningarna skall gå till, syftet med de olika undersökningarna samt de data set som bör 

samlas in och hur den informationen sedan skall användas skulle detta utvärderingarna 

producera mer pålitliga resultat. Detta skulle dessutom skapa en enhetlighet inom företaget och 

ge tydliga instruktioner till projektledare samt projektmedlemmar vad företaget värderar i sina 

projekt. 

Trots att det enligt dem själva skall ske utbildning om de olika arbetsprocesserna är detta inte 

längre något som görs, samtidigt som det förväntas att vem som helts inom företaget skall vara 

kapabel att agera som projektledare. Att det inte sker några större utbildningar inom MOPS och 

GUP hade i sig inte varit ett problem om det fanns god och lätt tillgänglig information om dem.  

Tyvärr är informationen inte enkel att finna, i de fall den existerar, och det är många av 

projektmedlemmarna som inte ens vet om att den finns. I de fall informationen finns är den 

tyvärr inte särskilt utförlig eller klar utan består ofta av några få punkter eller PowerPoint-

presentationer.  

För att hjälpa projektmedlemmarna skulle det behöva göras en satsning på 

informationsspridning av de processer de förväntas arbeta med och hur de fungerar. De skulle 

behöva en ytlig genomgång av dem samt att få reda på var de kan finna mer information vi 

intresse eller behov. På detta sätt vet projektteamet vad som förväntas av dem och de standarder 

som projektet har.  
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7. Sammanfattning 

I korthet kan Alectas projektstyrningsmodell MOPS beskrivas som en vattenfallsmodell som 

använder sig av en arbetsmodell, i utvecklingsfasen, som är iterativ. Detta leder till ett antal 

problem så som ett rigid arbetssätt och en oflexibel arbetsmiljö. Detta är i sin tur något som 

påverkar kundorienterad utveckling negativt och bidrar till mjukvara av sämre kvalitet. De 

förändringar som föreslås för att utveckla system av hög kvalitet på ett effektivt sätt är: 

▪ Informera företagsledningen och beslutande organ om hur agila modeller fungerar 

▪ Införa agila modeller som en alternativ projektstyrningsprocess vid kundorienterad 

utveckling 

▪ Anpassa kraven på dokumentation beroende på det system som utvecklas 

▪ Vid projektstart utbilda projektmedlemmar ytligt om de valda modellerna och hur de 

fungerar 

▪ Tillhandahålla information om de olika modellerna och hur de fungerar för anställda, 

samt informera om var denna information finns tillgänglig 
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Appendix A: Intervjufrågor, Projektledare 

Om dig 

▪ Vem är du 

o Namn 

o Bakgrund 

▪ Vad är din roll i projektet? 

▪ Vilka projektstyrningsmodeller har du erfarenhet av? 

▪ Hur lärde du dig om dessa? 

Arbete 

▪ Hur insatt är du i Alectas projektstyrningsmodell (MOPS)? 

▪ Hur påverkas du av den (MOPS) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Hur blev du introducerad till den här processen (MOPS)? 

▪ I vilket skede blev du involverad i projektet? 

▪ Har ni haft möjlighet att påverka Alectas arbetsprocess (ASAP)? 

o Till vilken grad? 

▪ Hur påverkas du av den (ASAP) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Integreras agilt arbete i Alectas Projektstyrnings- och arbetsmodell?  

o Hur? 

o Hur introduceras agilt arbete? 

▪ Kan du beskriva din arbetsprocess?  

o Hur får du uppdrag?  

o Hur löser du dem? 

o Vilken typ av stöd får du? 

▪ Leverensenheter inom IT avdelningen 

o Inkluderas ni i efterarbete / uppföljning? 

o Utveckling / utbildning av medarbetare? 

o Vad händer om det stöts på problem inom de olika avdelningarna 

▪ Krav / Utveckling / Test 

o Om andra har problem/behöver stöd, är det dig de vänder sig till då? 
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▪ Personligen eller via KUT ledare 

▪ Har du någon möjlighet att påverka systemets uppbyggnad/design? 

▪ Hur mycket samarbetar ni med: 

o Test? 

o Krav? 

o Andra projektledare? 

o Styrgrupper? 

▪ Hur hanteras förändring av krav? 

o Hur påverkas ni? 

▪ Vilken typ och mängd av dokumentation krävs av dig? 

▪ Vilka har du mest kontakt med under din arbetsgång? Och hur sker den kontakten? 

o Internt inom projektet? 

o Andra avdelningar? 

o Externt? 

o Super-Users? 

o Slutanvändare? 

o Styrgrupper? 

o Hur ske möten med de olika parterna? 

▪ Vilka för- och nackdelar tycker du finns med den projektstyrningsmodell som används 

i dagsläget? (MOPS) 

o Varför dessa? 

o Beskriv? 

▪ Vilka för- och nackdelar tycker du finns med den arbetsmodell som används i dagsläget? 

(ASAP) 

o Varför dessa? 

o Beskriv? 

▪ Om du fick ändra något, vad som helst, i de processer som ni använder nu, vad skulle 

det vara? 

Övrigt 

▪ Är det något du vill tillägga? 
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▪ Tycker du att det är något som jag har glömt? Vad? 

▪ Är det något mer du tycker att jag behöver veta angående arbetsprocesserna? 

▪ Är det någon du tycker att jag borde prata mer med? 

▪ Har du några frågor till mig? 

  



 
52 

 

Appendix B: Intervjufrågor, Kravställare 

Om dig 

▪ Vem är du 

o Namn 

o Bakgrund 

▪ Vad är din roll i projektet? 

▪ Vilka projektstyrningsmodeller har du erfarenhet av? 

▪ Hur lärde du dig om dessa? 

Arbete 

▪ Hur insatt är du i Alectas projektstyrningsmodell (MOPS)? 

▪ Hur använder du den i ditt alldagliga arbete? 

▪ Hur blev du introducerad till den här processen (MOPS)? 

▪ I vilket skede blev du involverad i projektet? 

▪ Var du med och valde den arbetsprocess som ni använder under själva utvecklingsfasen? 

o Till vilken grad? 

o Vet du vilka som bestämde den? 

▪ Kan du beskriva din arbetsprocess?  

o Hur får du uppdrag?  

o Hur löser du dem? 

o Vilken typ av stöd får du?  

▪ Vilka har du mest kontakt med under din arbetsgång? Och hur sker den kontakten? 

o Internt inom projektet? 

o Med andra avdelningar? 

o Externt? 

o Hur sker kommunikation med slut användare? 

▪ Vilka för- och nackdelar tycker du finns med den projektstyrningsmodell som används 

i dagsläget? 

o Varför dessa? 

o Beskriv? 
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▪ Om du fick ändra något, vad som helst, i den process som ni använder nu, vad skulle det 

vara? 

▪ Vilken typ och mängd av dokumentation behöver du hålla dig till? 

▪ Hur tas kraven fram? 

▪ Hur hanteras förändring av krav? 

Övrigt 

▪ Är det något du vill tillägga? 

▪ Tycker du att det är något som jag har glömt? Vad? 

▪ Är det något mer du tycker att jag behöver veta angående arbetsprocesserna? 

▪ Är det någon du tycker att jag borde prata mer med? 

▪ Har du några frågor till mig? 
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Appendix C: Intervjufrågor, Utvecklare 

Om dig 

▪ Vem är du 

o Namn 

o Bakgrund 

▪ Vad är din roll i projektet? 

▪ Vilka projektstyrningsmodeller har du erfarenhet av? 

▪ Hur lärde du dig om dessa? 

Arbete 

▪ Hur insatt är du i Alectas projektstyrningsmodell (MOPS)? 

▪ Hur påverkas du av den (MOPS) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Hur blev du introducerad till den här processen (MOPS)? 

▪ I vilket skede blev du involverad i projektet? 

▪ Har ni haft möjlighet att påverka Alectas arbetsprocess (ASAP)? 

o Till vilken grad? 

▪ Hur påverkas du av den (ASAP) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Kan du beskriva din arbetsprocess?  

o Hur får du uppdrag?  

o Hur löser du dem? 

o Vad har ni för möjlighet till Testning? 

o Vilken typ av stöd får du? 

▪ Har du någon möjlighet att påverka systemets uppbyggnad/design? 

▪ Hur mycket samarbetar ni med: 

o Test? 

o Krav? 

▪ Hur hanteras förändring av krav? 

o Hur påverkas ni? 

▪ Vilken typ och mängd av dokumentation krävs av dig? 

▪ Vilka har du mest kontakt med under din arbetsgång? Och hur sker den kontakten? 
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o Internt inom projektet? 

o Andra avdelningar? 

o Externt? 

o Super-Users? 

o Slut användare? 

▪ Vilka för- och nackdelar tycker du finns med den projektstyrningsmodell som används 

i dagsläget? 

o Varför dessa? 

o Beskriv? 

▪ Om du fick ändra något, vad som helst, i den process som ni använder nu, vad skulle det 

vara? 

Övrigt 

▪ Är det något du vill tillägga? 

▪ Tycker du att det är något som jag har glömt? Vad? 

▪ Är det något mer du tycker att jag behöver veta angående arbetsprocesserna? 

▪ Är det någon du tycker att jag borde prata mer med? 

▪ Har du några frågor till mig? 
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Appendix D: Intervjufrågor, Testare 

Om dig 

▪ Vem är du 

o Namn 

o Bakgrund 

▪ Vad är din roll i projektet? 

▪ Vilka projektstyrningsmodeller har du erfarenhet av? 

▪ Hur lärde du dig om dessa? 

Arbete 

▪ Hur insatt är du i Alectas projektstyrningsmodell (MOPS)? 

▪ Hur påverkas du av den (MOPS) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Hur blev du introducerad till den här processen (MOPS)? 

▪ I vilket skede blev du involverad i projektet? 

▪ Har ni haft möjlighet att påverka Alectas arbetsprocess (ASAP)? 

o Till vilken grad? 

▪ Hur påverkas du av den (ASAP) i ditt alldagliga arbete? 

▪ Kan du beskriva din arbetsprocess?  

o Hur får du uppdrag?  

o Hur löser du dem? 

o Vad har ni för möjlighet att påverka utvecklingen av systemet? 

o Vilken typ av stöd får du? 

▪ Har du någon möjlighet att påverka systemets uppbyggnad/design? 

▪ Hur mycket samarbetar ni med: 

o Utveckling? 

o Krav? 

o Projektledare? 

▪ Hur hanteras förändring av krav? 

o Hur påverkas ni? 

▪ Vilken typ och mängd av dokumentation krävs av dig? 
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▪ Vilka har du mest kontakt med under din arbetsgång? Och hur sker den kontakten? 

o Internt inom projektet? 

o Andra avdelningar? 

o Externt? 

o Super-Users? 

o Slut användare? 

▪ Vilka för- och nackdelar tycker du finns med den projektstyrningsmodell som används 

i dagsläget? 

o Varför dessa? 

o Beskriv? 

▪ Om du fick ändra något, vad som helst, i den process som ni använder nu, vad skulle det 

vara? 

Övrigt 

▪ Är det något du vill tillägga? 

▪ Tycker du att det är något som jag har glömt? Vad? 

▪ Är det något mer du tycker att jag behöver veta angående arbetsprocesserna? 

▪ Är det någon du tycker att jag borde prata mer med? 

▪ Har du några frågor till mig? 
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