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Abstract  

There are many different strategies and different approaches within the strategies to estimate the 

time of an IT project. These methods and practices differ in several aspects and many times 

companies have developed their own method for estimating time. The common factors for these 

strategies and methods are the objectives, which is to make time estimation as accurate as possible, 

to avoid delays in projects. This study aims to show how LexiConsult AB can improve it’s time 

estimations by following the recommendations made in this study, which leads to reduction in their 

time estimates and better customer satisfaction. The study was conducted through a literature 

review of where the various components of IT projects are reviewed. The theoretical analysis is 

later the subject of the empirical investigation in the company giving instinct and perspective into 

how the company is working on their projects. The theory showed that a good time estimation 

method includes all the elements of a project and these must be examined before a good time 

estimation method can be developed. 

 

Because of the complexity of this topic, a deductive approach was chosen for the study, where the 

starting point lies in the theory. The deep theory examination conducted by the authors is reflected 

in the qualitative research method chosen for study where the purpose of the method is to gain 

deeper knowledge through analysis and interpretation of the theory and reality. 

The authors have tried to ensure the quality of work by considering the collected material's validity, 

reliability and relevance.  

 

The analysis conducted in the study, is LexiConsult's project methods which are compared against 

the theory. These comparisons led to a number of recommendations in the conclusion of the study. 

The company's shortcomings in information structure area are identified and leads to 

recommendations on the establishment of a database with project categories. The importance of 

good requirements specifications for time estimation is identified and in the conclusion an improved 

specification is shown. The new specification has separated phases of the project with time 

estimates and comments on each part. The importance of good monitoring of the projects is 

highlighted in the study and recommendations are given to follow a template, resulting in the design 

of one. The company's working methods and use of the experience is indicative, and an analogy 

time estimation method is recommended for future time estimations. The analogical method has 

disadvantages that are improved through the new specification which the project is divided into 

different phases and time is estimated separately according to the Micro strategy for every phase. 

The recommendations made in this study leads to greater responsibility for individuals within the 

projects, better knowledge sharing in the company where old experiences will be the basis for the 

new time estimates. The new changes will lead to making the decision making within a project 

easier for both the costumer and LexiConsult AB.  

 

Keywords 

Time estimation, time estimation methods, Micro strategy, analogy time estimation method, 

qualitative research method, deductive approach, requirements specification, IT-project, 

LexiConsult AB. 
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Sammanfattning 

Det finns olika strategier och många olika metoder inom strategierna för att tidsuppskatta ett IT-

projekt. Dessa strategier och metoder skiljer sig mer eller mindre åt och många gånger har företag 

egna metoder för tidsuppskattning. Dessa strategier och metoder har samma syfte, vilket är att göra 

så noggranna tidsuppskattningar som möjligt för att undvika försenade projekt. Examensarbetets 

syfte är att visa på hur LexiConsult AB kan förbättra sina tidsuppskattningar av inkommande IT-

projekt genom att följa studiens rekommendationer, vilket leder till bättre tidsuppskattningar och 

nöjdare kunder. Undersökningen har utförts genom en litteraturstudie, där genomgång av de olika 

delarna inom IT-projekt skett. Det teoretiska kapitlet ligger senare till grund för den empiriska 

undersökning som utförts på företaget vilket ger insikt och perspektiv i hur företaget arbetar med 

sina projekt. Teorin visade att en bra tidsuppskattningsmetod inkluderar alla delarna i ett projekt 

och att dessa måste genomgås innan en bra tidsuppskattningsmetod kan tas fram.  

 

Det komplexa ämnet tidsuppskattning har gjort att en deduktiv ansats har valts för arbetet, där 

utgångspunkten ligger i teorin. Den djupa teorigenomgång som har utförts av författarna avspeglar 

sig i den kvalitativa forskningsmetod som valts för studien där syftet med metoden är att få djupare 

kunskap genom analyser och tolkningar i teori och verklighet. Författarna har försökt 

säkerställa examensarbetets kvalité genom att beakta det insamlade materialets validitet, reliabilitet 

och relevans.  

 

De analyser som genomförs i arbetet där LexiConsults arbetssätt analyseras mot den teori som har 

genomgåtts leder till ett flertal rekommendationer i slutsatsen av arbetet. Företagets brister i 

informationsstruktur leder till rekommendationer om införandet av en databas med kategorier av de 

projekt företaget utför. Vikten av bra kravspecifikationer inom tidsuppskattning leder i slutsatsen 

till en förbättrad kravspecifikation med uppdelning av de olika faserna i projektet med 

tidsuppskattning och kommentarer på varje del. Vikten av bra uppföljning av projekt framhävs och 

rekommendationer ges till en uppföljningsmall, vilket resulterar i designen till en sådan. Företagets 

arbetsmetoder och historik tas tillvara och en analogisk tidsuppskattningsmetod rekommenderas för 

framtida projekts tidsuppskattningar. Den analogiska metodens nackdelar förbättras genom 

tillämpandet av den nya kravspecifikationen där projekt delas i olika faser och tidsuppskattas 

separat enligt mikrostrategin inom tidsuppskattningar. Uppföljningsdokumentet samt den nya 

kravspecifikationen och den nya informationsstrukturen kommer enligt studiens slutsats att leda till 

flera positiva förändringar inom företaget. De nya förändringarna tillför större ansvar för den 

enskilde i projekt, bättre kunskapsdelning i företaget där erfarenhetsmässig kunskap kommer att 

ligga till grund för nya tidsuppskattningar, bättre beslutsunderlag för konsultchef samt för kund att 

lättare följa upp företagets tidsuppskattningar och hitta svagheter.  

 

Nyckelord  

Tidsuppskattning, metoder för tidsuppskattning, Mikrostrategi, analogisk tidsuppskattningsmetod, 

kvalitativ forskningsmetod, deduktiv ansats, kravspecifikation, IT-projekt, LexiConsult AB 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel ges en övergripande bild av vad som behandlas i examensarbetet. I 

bakgrunden beskrivs de grundläggande faktorerna till det problem som studien avser att lösa. 

De problemställningar som belyses i bakgrunden har därefter utgjort grunden till de 

övergripande problem inom området som behandlas. Vidare redogörs i det här inledande 

kapitlet för problemformulering och disposition samt för begreppsförklaringar där termer och 

specifika ord som berörs igenom uppsatsen tas upp och förklaras på ett enklare sätt. 

 

1.1 Bakgrund 
Magne Jørgensen, välkänd forskare inom tidsuppskattningsområdet, visar på att förbättra 

kvalitén för tidsuppskattningar är en av de stora utmaningarna för IT-projekt. Tidsuppskatt-

ningens problem är utbredd inom många olika projekt och problemet verkar öka med projektets 

storlek. (Magne Jørgensen, 2004). 

 

Stefan Görling, forskare och entreprenör på den svenska marknaden, berättar att tidsestimera ett 

mjukvaruprogram inom IT-projekt är så svårt att det har jämförts med magi eller häxkonst. Det 

beror ofta på att problem som uppstår underskattas under projektets gång. Hur det då ska vara 

möjligt att estimera tiden för hela projektet får anses som en stor konst. I brist på bra 

tidsestimeringsmetoder så används ofta en välkänd metod, The doubling rule. Den innebär att 

den tidsestimering som har beräknats fram för ett IT-projekt ska fördubblas, för att på så sätt ge 

den riktiga tiden för det klara projektet. Denna metod visar klart på svårigheten att 

tidsuppskatta ett IT-projekt. (Görling 2009, s.99). 

 

Görling skiljer mellan uppskattningar, målsättningar och åtaganden. En uppskattning är 

följande: produkten skulle kunna vara färdig i januari. En målsättning är: produkten är färdig i 

februari. Ett åtagande är: att garantera att produkten är i bruk i mars. Det går inte att vara exakt 

med en uppskattning, utan uppskattningen ska ge en uppfattning om projektets storlek. 

Tidsuppskattningen ska inte ses som fastslagen utan bör vara flexibel för förändringar under 

projektets gång. (Görling 2009, s.100). 

 

Så här mycket tidsestimeras det fel inom IT-projekt enligt (Gray och Larson 2006, s.136): 

 I det konceptuella stadiet: från minus 30 procent till plus 200 procent fel. 

 När levererbara mål är definierade: från minus 15 procent till plus 100 procent fel. 

 När arbetspaket är definierade: från minus 5 procent till plus 50 procent fel. 

 

The Standish Group rapporterade följande siffror för hur det gick för IT-projekt under år 2005. 

Av de undersökta IT-projekten blev 53 % utmanade (de blev klara men inte i tid eller så 

kostade projektet mer än förväntat), 29 % lyckade (klara i tid och enligt budget) och 18 % 

misslyckade (lades ner då projekten tog för lång tid eller kostade för mycket). (The Standish 

Group 2005, s.1). 
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(The Standish Group International, Inc. 2005) visar i 

procent hur mycket IT-projekt har överskridigt 

kostnad och tid under tidsperioden 1994 till 2004 

(figur 1). Tid- och kostnadsöverskridelser har minsk-

at kraftigt under denna period, ändå var tidsöver-

skridelserna så höga som 84 % år 2004. (The Stand-

ish Group 2009) visade i Chaos Summary 2009 att 

siffrorna för misslyckade projekt fortfarande är my-

cket höga. Av de undersökta IT-projekten blev 44 % 

utmanade, 32 % lyckade och 24 % misslyckade. 

 

 Figur 1: 1994-2004 Tid- och kostnadsöverskridningar 

 (The Standish Group International, Inc. 2005) 

 

År 2006 spenderade svenska företag, myndigheter och organisationer 143 miljarder kronor på olika 

slags IT-satsningar, varav en stor del var i form av projekt. Kundmissnöjdheten i svenska IT-projekt 

var 72 % (221 av 307) år 2005 vilket ökade till 82 % (252 av 307) år 2006. Att så hög procent av 

kunderna var missnöjda berodde till stor del att projekten överskred sin tidsaspekt. År 2006 blev 40 

% (123 av 307) av svenska IT-projekt försenade och 40 % (123 av 307) höll inte budgeten. Orsaker 

kan ha varit högkonjunktur, ökad konkurrens på grund av näringslivets internationalisering och 

effektiviseringskraven i den offentliga sektorn. Verkan av dessa tre variabler ledde till att IT-projekt 

blev överraskande stora och avancerade vilket medförde bemanningssvårigheter samt svårighet att 

leverera önskvärd kvalitet. (Hjortblad 2007, s. 3-7). 

 

The Standish Group rapporterade att användarinvolvering är den viktigaste faktorn för att lyckas 

med ett IT-projekt. Rapporten visar att användarinvolvering inte ger kunderna vad de vill ha, 

däremot vad de behöver. (The Standish Group International, Inc. 2005, s. 2).  

 

Ett svenskt exempel på IT-projekt med stora förseningar är SL:s nya system för störnings-

information som pågår just nu. Projektet började år 2002 och beräknades då vara klart för leverans 

år 2005. År 2005 beräknade SL kostnaden för projektet till 379 miljoner kronor och just nu ligger 

summan på 721 miljoner. (Computer Sweden 2010).  

 

LexiConsult AB, som ingår i LexiconGruppen, erbjuder användarnära konsulttjänster, mallar, 

utveckling, databaser, kalkylmodeller, handledning, individuella kurser, dokumentation och support 

(LexiConsult AB:s webbplats 2010). Efter kontakt med konsultchefen på LexiConsult AB framgår 

det att företaget har problem med tidsuppskattningen i sina projekt där man av olika skäl inte 

uppnår angivna tidsperspektiv. Detta medför problem i form av spräckta budgetar, irritation hos 

kunder och projektdeltagare, skadade kundrelationer samt övertidsarbete. (Intervju med konsultchef 

2010). 
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1.2 Problemformulering 
Studien ska belysa de problem och allmänna frågor som finns kring ämnet tidsuppskattning för IT-

projekt. I studien behandlas vad som menas med tidsuppskattning och de vanligaste och mest 

använda metoderna i området. Studien kommer att visa i vilken utsträckning de vanligaste 

metoderna fungerar i verkliga sammanhang. Studien kommer att visa hur LexiConsult AB arbetar 

med sin tidsuppskattning och vilka eventuella svagheter respektive styrkor det finns med det sätt 

som de arbetar på, samt hur deras sätt att tidsuppskatta kan förbättras.  

 

1.2.1 Syfte och Mål  

Målet med studien är att belysa ämnet tidsuppskattning och de föreliggande problemen som 

återfinns med de olika tidsuppskattningsmetoderna både i teori men också i verkligheten inom 

LexiConsult AB. Studiens syfte är att visa på hur LexiConsult AB kan förbättra sina 

tidsuppskattningar av inkommande IT-projekt genom att följa studiens rekommendationer. 

 

1.2.2 Målgrupp  

Studien riktar sig främst till anställda inom LexiConsult AB samt elever inom Data och 

Systemvetenskap som ska kunna använda det framtagna resultatet i sina framtida projekt. 

Stora delar av arbetet kan dock generaliseras och modifieras och på så sätt vara av intresse för 

andra aktörer som arbetar med IT-projekt och vill ha idéer kring hur tidsuppskattningen av 

deras IT-projekt kan förbättras. 

 

1.2.3 Motiv för ämnesval  

Förseningar och överskridna budgetar är de vanligaste orsakerna till att IT-projekt misslyckas 

(The Standish Group 2009). Hur ett företag ska utföra tidsuppskattningar är ett välforskat 

område och de olika metoderna är många. Fortfarande, även med alla existerande 

tidsuppskattningsmodeller, så lider IT-företag som LexiConsult AB av försenade och 

överbudgeterade projekt. Detta mycket beroende av att de tidsuppskattningar som beräknas i 

början av ett projekt inte har några bra utgångspunkter att utföras i tid. Problem inom 

tidsuppskattning visades i avsnittet bakgrund. Det visades på att tidsuppskattningsproblemen 

återfinns i LexiConsult AB och andra IT-företag och detta motiverar studien om 

tidsuppskattning.  

 

1.2.4 Avgränsningar  

Ämnet IT-projekt och dess tidsuppskattning är väl utforskat inom systemvetenskapen och 

flertalet arbetssätt och teorier existerar i praktiken men med tanke på vidden och 

komplexiteten inom området måste studien avgränsas (Görling 2009, s.99). Studien kommer 

att vara begränsad till de projekt som har färdigställts och leverats till kund men överskridit 

sin tidsuppskattning. Studien kommer inte att ta hänsyn till nedlagda system och projekt. 
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Studiens teoretiska del kommer att vara begränsad till de vanligaste arbetssätten inom 

tidsuppskattning och kommer att sätta dessa i relation till LexiConsult AB:s arbetssätt. De 

rekommendationer som står som mål för studien att ta fram kommer att vara anpassad till 

LexiConsult AB:s arbetssätt men kan med vissa modifieringar att kunna anpassas till liknande 

IT-företag, men detta är inget som detta arbete kommer att visa på. Tidsuppskattningsmetoder 

är många gånger kopplade till kostnadsuppskattning. I delar av arbetet kommer uppskatt-

ningsmetoderna beröra kostnadsdelen av projekt men detta är inte ett område som det kommer 

att fokuseras på och forskas kring.  

 

1.3 Studiens fortsatta disposition  
Syftet med denna del är att ge läsaren av denna studie en överblick över uppsatsens upplägg samt 

beskriva hur de olika kapitlen är kopplade till varandra.  

 

Nedan visas studiens fortsatta disposition:  

 

Kapitel 2 Metod:    

I detta kapitel beskrivs och förklaras de metoder som har använts vid utförandet av denna studie. 

Studiens tillvägagångssätt belyses, förklaras närmare och författarnas perspektiv presenteras. En 

diskussion om studiens validitet och reliabilitet presenteras. Slutligen presenteras en källkritisk vy 

av primära och sekundära källor. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram:  

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Detta kapitel 

visar tidigare teori och undersökningar på området som är relevant med tanke på syftet med studien. 

 

Kapitel 4 Empiri:  

I detta kapitel redovisas det undersökande företagets arbetsätt och den information som författarna 

har insamlat via intervjuer på företaget och av de anställda.  

 

Kapitel 5 Analys:  

I detta kapitel ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska delen och analyseras. 

 

Kapitel 6 Slutsats:  

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som studien har frambringat. 

 

Kapitel 7 Avslutande diskussion:  

I detta kapitel frambringas en diskussion om studien och den framtida forskningen samt förslag på 

vidare forskning. 

 

Kapitel 8 Källförteckning:  

I detta kapitel redogörs för de källor som har använts genom hela studiens gång. 
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 Kapitel 9 Bilagor:  

I detta kapitel återfinns bilder och material som inte har kunnat tas med i uppsatsen, dessa pres-

enteras i form av bilagor.  

 

1.4 Begreppsförklaringar  
Nedan presenteras i bokstavsordning de begrepp och termer som används i studien:  

 

Agil systemutveckling, är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid 

mjukvaruutveckling, även kallade lättrörliga metoder.  

 

Analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende). 

 

Dekomposition, nedbrytning i mindre delar 

 

Empiri, vetenskapliga undersökningar av verkligheten. 

 

Estimera, uppskatta; göra en (statistisk) beräkning.  

 

Explicita, direkt uttryckliga. 

 

Formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något.  

 

Intressent, person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet eller visst företag. 

 

Implementation, den praktiska tillämpningen av en metod. 

 

Iteration, upprepad beräkning enligt en given regel. 

 

Klassificering, indelning av objekt i klasser. 

 

Livscykel, Aktiviterna för ett projet under utveckling från början till slut. 

 

Median, mittpunkt. 

 

Optimistisk tidsuppskattning, positiv utfall av tiden 

 

Pessimistisk tidsuppskattning, negativa utfall av tiden. 

 

Relevans, hur mycket ett argument hör till saken . 

 

Reliabilitet, Tillförlitlighet. 

 

Respondenter, den person som intervjuas. 

 

Validitet, mäter det som man avser att mäta. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras vilka metoder som har valts för att uppnå studiens syfte. Kapitlet visar 

på de olika metodologiska överväganden som har gjorts, tillvägagångssätt samt 

informationskvalité. En viktig del av forskningen är att om en annan forskare gör en studie med 

samma ämne och metoder ska denne komma fram till samma resultat därför bör metoder och 

ansatser utgöra en väsentlig del av studien och göras grundligt. (Molander 2003, s.162-165). 

 

2.1 Metodologiska överväganden 
I detta avsnitt förklaras studiens metodologiska överväganden och val av ansats och forskningsme-

tod.  

2.1.1 Vetenskapssyn  

För studien har två möjliga vetenskapliga inriktningar övervägts, positivismen samt 

hermeneutiken. Dessa inriktningar är de två huvudsakligt vanligaste inriktningarna inom den 

vetenskapliga forskningen (Widerberg 2002, ss.24-25). Nedan presenteras de två inriktningar 

och valet för denna studie. 

 

Positivismen är ett samlingsbegrepp för ett brett område av vetenskapsteoretiska positioner 

där idén är att producera säker (giltig) kunskap. Betydelsen av ordet positiv är säker kunskap. 

Den positivistiska inriktningen har inom forskningsområden använts i högsta grad med den 

kvantitativa empiriska forskningen och många gånger kopplas dessa två ihop. (Widerberg 

2002, s.24). Positivismen söker efter orsak och sammanhang där forskare som använder 

denna riktning använder fakta som har observerats till att ta fram kunskapen om allmänna 

orsakssamband. Positivister vill göra åtskillnad mellan fakta och värderingar. Positivismen tar 

avstånd från människors subjektiva sida, som att uttrycka attityder och känslor, för den är inte 

verifierbar. (Molander 2003, s.178-181). 

 

Hermeneutiken översätts som tolkningskonst eller tolkningslära. Detta synsätt uppstod i 

samband med de tolkningsproblem som uppkom inom teologin och humanistiska 

ämnesområden. Inom Hermeneutiken baserar sig metoderna på antagandet av att en text 

oavsett dess ursprung har skrivits av ett subjekt, och för att kunna tolka texten måste man 

rekonstruera det subjektiva tillståndet hos textens upphovsman. Denna synpunkt försöker 

klargöra, förtydliga och utsäga. (Andersen 1994, s.186).  Människan är van att självtolka sina 

känslor och handlingar. En text som läses uppfattas olika mellan olika personer och en och 

samma individ uppfattar en text olikt vid skilda tillfällen. Inom hermeneutiken kan en text 

tolkas på flera korrekta sätt. Det objektiva synsättet existerar inte på samma sätt som inom 

positivismen, dock måste forskaren veta om att dennes självtolkningar påverkar förståelsen. 

(Molander 2003, s. 232-237). 
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Studiens vetenskapssyn bygger på det hermeneutiska synsättet. Slutsatser dras från den 

empiriska undersökningen på företaget. Författarna använder i detta projekt hermeneutiken 

för att försöka få förståelse av arbetarna på LexiConsult AB och deras upplevelser och 

erfarenheter inom tidsuppskattning som kommer utgöra en viktig del för studien. Denna 

förståelse kommer att uppnås med hjälp av intervjuer som görs på företaget samt tolkningen 

av tidigare teorier och forskningar.  Uppsatsen handlar till stor del om att tolka och förstå 

insamlat material såsom intervjuer, internetkällor och tryckt material. Denna tolkning kunde 

bäst uppnås genom den hermeneutiska filosofin. 

 

2.1.2 Ansats  

De vanligaste sätten att angripa ett problem för att sedan dra slutsatser är de induktiva, 

deduktiva och abduktiva ansatserna. Dessa tre ansatser har varit centrala för det västerländska 

tänkandets historia. (Andersen, 1994, s.186). De tre ansatser förklaras nedan kort och val av 

ansats kommer att anges. 

 

Generellt: De tre ansatserna består av tre lika komponenter dock skiljer sig utgångspunkten på 

dem. En av delarna handlar om hur människor ser på världen och hur människor menar att 

världen är strukturerad och fungerar. Denna komponent kallas här för regel. Exempel på regel 

är t.ex. om A inträffar så B. En annan komponent kallas empiri och handlar om det människor 

har observerat i den riktiga världen. Den tredje och sista faktorn kallas för resultat som uppnås 

när det empiriska relateras till regeln. (Luleå tekniska universitet, Hur man kan ge struktur åt 

rapporter och uppsatser 1999, s. 8). 

 

Induktiv ansats är en process där forskaren försöker samla in fakta med hjälp av olika 

hjälpmedel för att visa på samband mellan begrepp som forskaren känner. Med känt begrepp 

menas i detta fall att sambanden förekommer i vardagsspråket eller att begreppen är 

etablerade inom en vetenskaplig disciplin. (Andersen 1994, s.144). Induktiv ansats handlar 

om teoriutveckling, här kan forskare studera ett objekt utan att ha tittat på tidigare teorier om 

objektet. Resultatet av den insamlade informationen (empirin) skapar då en teori. Risken i 

detta fall är att forskaren inte får en vidd i arbetet då empirin studerar det enskilda 

förhållandet, speciella situationer och tiden. Den induktiva ansatsen baseras på att slutsatser 

och teorier grundas i ren empiri, vilket förutsätter kvantifiering och statistiska metoder. 

Empirin är alltså överordnad teorin, för att teorin måste verifieras genom empirin. (Molander 

2003, s. 151-152). 

 

         

  1. Empiri 
                  3. Regel (teori) 

 

         2. Resultat 

 

                                               (Luleå tekniska universitet 1999, s 8) Figur 2: Induktiv ansats  
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Deduktiv ansats är en process där man använder sig av logiken för att övergå från ett 

begreppssamband till ett annat. Inom denna metod försöker forskaren att dra slutsatser från 

befintliga slutsatser om enskilda företeelser. (Andersen 1994 s.144). Vid en deduktiv 

undersökning är utgångspunkten teorin. Utifrån denna formuleras hypoteser som är testbara 

påståenden om verkligheten. Därefter går forskaren över till empirin. Den empiriska 

verkligheten konfronteras med teorin i syfte att avgöra om den formulerade teorin är sann. Ju 

mer samma resultat upprepas i empirin desto större tillförlitlighet har teorin, men det är inte 

säkert att teorin är rätt för det går aldrig att strikt bevisa sanningen med en deduktiv ansats. 

Detta på grund av att teorier är alltid grundade på data som i sin tur kan vara falsk. (Molander 

2003, s.162-165). 

 

                                                                

       1.   Regel (teori) 
                                   3. Resultat  

 

      2. Empiri           

 

                                 (Luleå tekniska universitet 1999, s 8) 

 

Abduktiv ansats är en process som introducerades av den amerikanske filosofen Charles 

Sanders Peirce. Ursprungligen ska begreppet ha uppkommit från Aristoteles men Peirce har 

gett den en ny innebörd. Abduktiv ansats används många gånger när teorin är oklar och man 

kan säga att ansatsen är ett pendlande mellan de induktiva samt deduktiva ansatserna. I 

abduktiv ansats så varvas teori och empiri växelvis. Metoden har likheter med det 

hermeneutiska tillvägagångssättet och en hermeneutiker skulle beskriva abduktion som en 

hermeneutisk spiral, d.v.s. att tolkning av fakta sker med en viss förförståelse. (Andersen 

1994 ss.145-150). 

 

         

                1. Resultat 

                   3. Empiri 

 

         2. Regel (teori)     
    

       (Luleå tekniska universitet 1999, s 8) 

 

Studiens ansats har byggt på det deduktiva arbetssättet. Den deduktiva metoden anses 

nödvändig och har använts då det redan existerar etablerade teorier, vilka behövs och är 

relevanta för att uppnå studiens framlagda syfte och problemområde. Teorin används för att 

stärka våra kunskaper inom området, vilket är av stor vikt för förståelse av ämnet samt för 

intervjuer. Arbetet för denna studie har startat med att studera befintliga teorier inom området 

för att därefter studera områden som ansågs nödvändiga genom att inhämta empirisk data. 

Teorierna ligger sedan till grund när det empiriska materialet som tagits fram analyserats. 

Figur 3: Deduktiv ansats  

Figur 4: Abduktiv ansats  
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Deduktiv ansats har valts för att kunna använda vedertagna teorier som verktyg för att besvara 

studiens syfte. Att använda sig av den induktiva ansatsen ansågs inte möjligt då det saknas 

kunskaper inom ämnet för de djupintervjuer som ska utföras. 

 

2.1.3 Forskningsmetod 

Det finns två möjliga forskningsmetoder som har övervägts till denna studie, den kvalitativa 

samt kvantitativa. Dessa metoder skiljer sig signifikant från varandra och de är i sig passande 

för olika typer av undersökningar. För att kunna studera material och komma fram till lämplig 

slutsats måste den lämpligaste metoden för denna studie användas. 

 

Kvantitativ metod bygger på utgångspunkten att det som studeras ska kunna vara mätbart och 

att de resultat som fås under undersökningen ska presenteras numeriskt. Denna metod är 

starkt sammankopplat med det naturvetenskapliga forskningsidealet samt positivismens idéer. 

Forskaren som arbetar med denna typ av metod ser sitt forskningsfält som ett objekt, som ett 

föremål som undersöks med avseende på en eller flera variabler. (Andersen 1994, s.70). 

Kvantitativ metod använder sig av matematiska ansatser som statistik för att analysera den 

insamlade informationen. (Oates 2005, s. 38) 

 

Kvalitativ metod, till skillnad från det kvantitativa, lägger vikt vid att forskningsobjektet ska 

uppfattas som ett subjekt, och ser processen inom forskningen som en tvåvägskommuni-

kation. (Andersen 1994,s. 71). Kvalitativ forskning handlar om analyser och tolkningar som 

görs under undersökningens gång. Syftet med kvalitativa metoder är att försöka skaffa djupare 

kunskap som man ofta får genom kvalitativa metoder. Forskarens mål är att försöka förstå och 

analysera helheter, samt hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Exempel på olika 

arbetssätt man använder sig av vid kvalitativ metod, är djupintervjuer och analyser av text- 

och bildmaterial. (Widerberg 2002, s.31).   

 

Studiens metod är av den kvalitativa aspekten för att kunna ge författarna en djupare förståelse 

för detta komplexa problem där sammanhanget i helhet kan beskrivas. Problemet som 

studeras i denna studie kan många gånger vara relaterade till de personer som är delaktiga i 

projektet och detta kan bättre förstås genom en kvalitativ metod och arbetsprocess.  Valet av 

kvalitativ metod i studien har också avgjorts med tanke på att problemets komplexitet är 

beroende av LexiConsult AB:s förståelse av problemet och deras tankesätt kring ämnet.  
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2.2 Tillvägagångssätt  
I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Avsnittet visar, förklarar och 

motiverar valet av datainsamling, valet av teorin som används genom studien, valet av 

respondenter samt vilken undersökningsstrategi som har använts.  

 

2.2.1 Datainsamling 

Denna studie har genomförts med hjälp av tidigare forskningsmaterial och litteratur inom 

ämnet. Endast material som har bedömts viktigt för studien och dess syfte presenteras i den 

teoretiska referensramen. Författarna har allteftersom studien framskridit kompletterat sina 

kunskaper inom ämnet. För att få inblick i det företag som studien utförs på så har intervjuer 

genomförts för att bekräfta teorier kring fenomenet tidsestimering men också för att få inblick 

i företagets hantering av detta. Platsen för intervjuerna har varit på LexiConsults kontor och 

skett individuellt. Kravspecifikationer har begärts ut från företaget och analyserats. 

 

2.2.2 Val av respondenter  

Vid traditionella kvantitativa undersökningar väljs respondenterna ut med hjälp av statistik. 

Då denna studie har utförts med ett kvalitativt närmande har respondenten valts ut med 

hänsyn till dennes kunskaper i företaget och i ämnet för att kunna ge bättre insikt inom 

studien. (Andersen 1994, ss.80-84). Studiens respondenter har valts ut i första hand av 

LexiConsult själva i form av lediga resurser. Detta anses dock inte påverka studiens kvalitet 

eller syfte då respondenterna anses vara väl insatta i ämnet projektledning och 

tidsuppskattning. 

 

2.2.3 Intervjustruktur 

Valet av struktur har skett mellan tre olika strukturer med olika för- och nackdelar: 

 

Ostrukturerad intervju  

Den ostrukturerade intervjun ger den som blir intervjuad möjligheten att leda intervjuns 

struktur. Den ostrukturerade intervjun används av fördel för den som inte är insatt i ämnet och 

inte vet vad som finns och är värt att veta. Ostrukturerade intervjuer kan kräva en mycket lång 

intervjutid. (Gillham 2005, ss. 45-50). 

 

Strukturerad intervju 

Den strukturerade metoden ställer höga krav på kunskap från intervjuaren då frågor är av 

specifik karaktär för att klargöra områden. Strukturen erbjuder inte flexibilitet under intervjun. 

(Gillham 2005,s.80).  
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Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerade intervjuer är balanserade mellan struktur och flexibilitet, men metoden 

kräver stora förberedelser. I korthet delas intervjun in i två delar, en strukturerad del och en 

ostrukturerad del (Gillham 2005,ss.70-74): 

 

Strukturerade delar av intervjun: 

 Samma frågor ställs till alla inblandade. 

 Typen och formen av frågor genomgår en process för att säkerställa deras fokus på 

ämnet. 

 

Ostrukturerade delar av intervjun:  

 Öppna frågor. 

 Intervjuaren bedömer om det finns mer att röjas i en fråga/ämne.  

 

Studiens intervjustruktur har utvalts till semistrukturerad intervju med hänsyn till studiens 

metodval som är av kvalitativ karaktär där forskningsobjektet ska uppfattas som ett subjekt, 

och ser processen inom forskningen som en tvåvägskommunikation. (Andersen 1994, s.71).  

Metoden erbjuder flexibilitet för att titta djupare på intressanta uppkomna ämnen under 

intervjun.  

 

2.2.4 Undersökningsstrategi 

Undersökningsstrategin utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv, vilket innebär analyser och 

tolkningar av teorier och forskningar inom ämnet (Widerberg 2002, s.31). En av strategierna 

som har använts i denna studie har varit intervjuer med personer på LexiConsult AB. 

Intervjuerna har genomförts genom direkta möten där respondenterna har fått viss 

föreberedelse på frågeställningarna. Vid kvalitativ arbetsmetod följer man upp intervju-

personens uppgifter, berättelser och förståelse (Widerberg 2002 s.16). En sådan uppföljning 

har skett i denna studie genom att studera delar av företagets arbetssätt inom tidsestimering 

och projekt för att se om det motsvarar respondentens svar. Studiens arbetsprocess illustreras 

nedan översiktligt. 

 
 

Figur 5: Förklaring av studiens arbetsgång 
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2.3 Informationskvalitet  
I detta avsnitt visas hur informationskvalitet kan nås och hur denna studie har försökt att uppfylla 

de parametrarna. För att studien ska ges hög kvalitet och endast undersöka och inkludera material 

av värde finns det vissa parametrar som måste beaktas i form av relevans, reliabilitet och validitet 

(Andersen 1994, s.92). 

 

2.3.1 Validitet  

För att en undersökning ska hålla en hög validitet så gäller det att studien mäter hela 

fenomenet som studien avsett att mäta och inget annat. Det finns två typer av validitet den 

externa och den interna. Den interna validiteten handlar om trovärdigheten i slutsatserna 

medans den externa behandlar resultatets överensstämmelse med verkligheten. (Andersen 

1994, s.92).   

 

Studiens validitet har säkerställts genom att respondenterna har fått möjlighet att sätta sig in i 

studien innan intervjutillfället. De har fått information om syfte, metoder och frågor som ska 

inkomma vid intervjutillfället för att på detta sätt säkerställa att respondenterna vet ramen för 

projektet som utförs. 

2.3.2 Reliabilitet  

Det finns olika synvinklar på reliabilitet men alla relaterar till förtroende och stabilitet i 

datainsamlingen. (Long och Johnson 2000). 

 

Studiens reliabilitet har säkerställts genom att sammanställning av intervjuerna har skickats 

till respondenterna för kommentarer och godkännande i syfte att undvika missförstånd. 

Författarna av studien har också båda deltagit vid intervjuer och gemensamt sammanställt och 

tolkat information från studier och intervjuer. Respondenterna som har utsetts till våra 

intervjuer anses ha hög kunskap inom sitt område. Studiens metoddel är grundlig med syfte 

att öka reliabiliteten i arbetet om den görs om.    

 

2.3.2 Relevans  

Att informationen ska ha relevans refererar till de insamlade data och intervjufrågor som har 

tagits i bruk i studien och deras relevans till studiens syfte. Detta kan dock många gånger visa 

sig svårt om författarna av studien inte har en preliminär idé om undersökningens resultat. 

(Andersen 1994, s.90). 

 

Studiens relevans har säkerställts genom att även om undersökningen innehar ett stort 

problemområde så presenteras endast den information som berör syftet med studien.  
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2.3.3 Källkritik  

Källkritiken är viktig och vid tolkningen av olika källor är det viktigt att fastställa deras 

reliabilitet. (Andersen 1994, s.31). 

 

De primära källorna som har använts i denna studie för att inhämta information har varit via 

intervjuer hos LexiConsult AB. Respondenterna har inte på något sätt blivit censurerade eller 

påverkade av andra faktorer från vår sida. Kritik kan tilläggas här att valet av respondenter 

inte har påverkats av författarna utan företaget har själva utsett respondenterna. Detta ses dock 

inte påverka studiens reliabilitet då respondenterna anses vara väl insatta och medvetna inom 

ämnet. 

 

Studiens sekundära källor har varit i form av litteratur och forskningar som är väletablerade 

och erkända inom ämnen som projekt och tidsuppskattningar. Den grundläggande boken som 

behandlar projekt och de vanligaste uppskattningsmetoderna inom systemutveckling är 

”Project Management: The Managerial Process” skriven av (Gray och Larson 2006). Boken 

valdes med hänsyn till faktorer som förstudien till uppsatsen påvisade: 

 

 Olika forskares preferenser av litteratur vid sina undersökningar, där boken skriven av  

Gray och Larson har ansetts utgöra ett bra ramverk för projekt och projektlednings-

studier. 

 

 Förstudien av tidigare forskningar inom området visade oss att tidsuppskattning inte är  

endast ett tekniskt område utan även ett företags beteende, syn och organisation är 

viktigt i sammanhanget. Gray och Larson representerar båda dessa delar med sina 

tidigare erfarenheter och balanserar dessa områden i boken. Gray är specialist i 

projektledning och påvisar den tekniska aspekten medans Larson, vars bakgrund är 

inom organisationsteori, ger oss ett annat perspektiv inom ämnet. 

  

En annan sekundär källa som har varit en stor del av studien är professor Magne Jørgensen 

som har gjort ett flertal forskningar inom tidsestimeringar och har rankats etta som den mest 

produktive forskaren i sitt område inom system- och mjukvaruutveckling.  

 

Studiens sekundära källor har kompletterats med forskaren (Stefan Görling 2009) som skrivit 

boken ”Att arbeta med IT-projekt”, i vilken han bl.a. presenterar tidsestimering inom IT-

projekt samt hur kravspecifikationer påverkar IT-projekt. 
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel behandlas den övergripande teorin som ligger till grund för studiens analys och 

empiri. Kapitlet kommer till en början visa på vad ett projekt är och dess olika delar. Kapitlet 

kommer också behandla tidigare forskning inom området och deras resultat. Detta följer den 

kvalitativa metoden där forskaren går på djupet för att studera fenomenet och tolka dess företeelser 

(Widerberg 2002, ss.15-16).  

 

De företeelser och tolkningar som görs inom detta kapitel kommer vara essentiella för den 

empiriska undersökningen som kommer att utföras i nästa kapitel och som kräver förkunskaper om 

projekt och tidsuppskattning. Den teoretiska referensramen är begränsad i den mån det är möjligt 

till IT-projekt dock förekommer inom avsnittet projekt begrepp och processer som är generella för 

olika typer av projekt. 

 

3.1 Projekt  
I detta avsnitt kommer studien att visa på vad projekt är och de olika delarna som ett projekt består 

av. Läsaren kommer få inblickar i definition, livscykel samt hur styrning och tidsplanering sker 

genom de vanligaste metoderna inom IT-projekt som finns representerade inom litteraturen. Detta 

avsnitt är viktigt för det framkommer olika arbetsätt som finns inom IT-projekt och valet mellan 

dessa. En förståelse för ett projekts livscykel, styrning samt tidsplanering är viktigt för att ge 

vägledning till hur man kan planera ett projekt och tidsuppskatta det. (Görling 2009). 

 

3.1.1 Definition 

Projekt ska inte blandas ihop med det vardagliga arbetet som sker inom IT-företag. Ett projekt 

tillhör inte dagliga rutinen utan det är komplext och är en engångshändelse begränsad av 

budget, resurser och arbetsspecifikation som i sin tur är designad för att möta en kunds behov. 

Målet med ett projekt är att tillfredsställa kunden genom att möta dennes krav. (Gray och 

Larson 2006, s.4) 

 

(Gray och Larson 2006) visar på olika karaktäristiska drag som finns hos ett projekt och som 

gör att ett projekt skiljer från andra vardagliga rutiner. Dessa karaktäristiska drag är stadgade i 

fem punkter: 

 

 Etablerat mål 

 Definierad livslängd med en början och ett slut 

 Oftast är flera medarbetare eller avdelningar involverade i arbetet 

 Oftast utförs något som aldrig har utförts tidigare 

 Specificerad tid, kostnad och prestation 
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3.1.2 Ett projekts livscykel 

Ett IT-projekts livscykel är många gånger väldigt viktigt för en projektansvarig och för 

projektet då den kan utgöra hörnstenen i projektet. Livscykeln visar på att ett projekt har en 

början och ett slut och livscykeln visar också på vart fokus kommer att läggas under 

projektets gång. Att välja och använda en systemutvecklingslivscykel kan vara avgörande för 

projektets framgång eller misslyckande. Det finns väldigt många olika modeller för livscyklar 

inom litteraturen men också företagens egen modifierade. Många är unika och definierade 

efter industri men också efter projekttyp. För till exempel systemutveckling inom IT-projekt 

så kan en livscykel innehålla fem faser: definition av arbetet som ska utföras, design av 

systemet, kodning av systemet och integration/test och underhåll av det nya systemet. (Gray 

och Larson 2006, s.6) 

 

(Gray och Larson 2006) visar på en generell modell med fyra stadier som de menar att de 

flesta projekt genomgår under sin utvecklingstid:  

 

1. Definieringsstadiet: projektet har specificerats, projektmålen är utformade, 

ansvarsområden är utdelade. 

 

2. Planeringsstadiet: ansträngningsnivån ökar här och planer utvecklas för att visa 

vad projektet ska bestå av, när det ska schemaläggas, vem ska dra nytta av det, 

budgetering och kvalitetsmål anges också här. 

 

3. Utförandestadiet: den större delen av ansträngningen sker i detta stadium.  

 

4. Avlämningsstadiet: detta stadium inkluderar två olika delar, att leverera produkten 

till kund samt att omplacera projektets resurser.  

 

Bilden visar en startpunkt då ansträngningen är låg men det går uppåt allteftersom projektet 

går igenom de olika stadierna för att i slutet vid projektavlämningen sjunka. 

 

 
Figur 6: Generell modell för projekt  

(Gray och Larson 2006) 
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Forskare har forskat länge inom projekt och dess livscyklar. Anton De wit med arton års 

erfarenhet av projektledning och ansvarig projektchef visade tidigt i sin forskning att 

tyngdpunkten av vad som anses som viktigt förändras under ett projekts livscykel från ett 

stadium till en annan. Kostnad, tid och kvalité på projektet är variabler som under livscykeln 

får förändrad betydelse. Till en början är tiden en viktig aspekt som det arbetas på, medan 

kostnad tar en andra plats och kvalite en tredje. Senare under projektets gång tar oftast 

kostnaden en första plats medans tiden tar en andra. När projektet är avslutat tar kvalitets-

variabeln en ledande position medan tid och kostnad lätt glöms bort. (De Wit 1988, s.166). 

 

Modellen (figur 6) av ett projekts livscykel presenterad av Gray och Larson anses av vissa 

forskare som otillräcklig för framgången av ett projekt. Ward och Chapman, båda med 

erfarenheter och forskningar om risker och osäkerheter kring projekt, menar att 

projektmedlemmarna måste i tidigt skede vara medvetna om riskhanteringen av projektet. 

(Ward och Chapman 1995, ss.147-149). 

 

3.1.3 Olika systemutvecklingslivscyklar 

Inom IT-företag används systemutvecklingslivscyklar där vissa livscyklar är formella och 

vissa är informella. De formella livscyklarna är definierade i företagets metoder vid nya 

projekt. I företag där man har informella livscyklar är processen ändå förstådd av de anställda: 

”vi gör det alltid på detta sätt”. Oavsett om dessa företag har formella eller informella 

livscyklar är målet med deras livscyklar att leverera vad kunden vill ha och undvika problem 

på vägen. (Evans 2004, s.182). 

 

(Görling 2009 s. 65-66 och s.70) presenterar systemutvecklingslivscyklar som kan passa olika 

företag: 

 

Rational Unified Process (RUP) är en av de största iterativa modellerna och delas in i fyra 

stadier: förberedelse (inception), etablering (elaboration), konstruktion (construction) och 

överlämning (transition). RUP täcker in det mesta som behövs i ett projekt men anses vara för 

bred. 

 

Extrem programming (XP) är en mycket vanlig agil utvecklingsmetod. Det ska vara enkelt att 

ändra i koden under hela projektet, även under projektets senare delar. Programkoden 

fungerar som främsta dokumentation och arbetas till stor del fram genom parprogrammering. 

 

Testdriven utveckling (test-driven development) är grundad i ett agilt utvecklingssätt, i 

metoden utgås det från testfall till vilka det skapas kod som ska klara av testfallen. Modellen 

är inte en total systemutvecklingscykel utan ett sätt att utveckla så den används med andra 

modeller för att få fram alla delar i cykeln, till exempel planering och design. 
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Funktionsdriven utveckling (feature-driven development) är en hopsättning av agila metoder 

där projektet utgår från de funktioner det färdiga projektet ska ha. 

 

En väl använd modell är Code-and-fix, som är enkel att använda, för det enda som görs är att 

en idé finns. Kodning utförs tills produkten fungerar som det är tänkt. Nästa steg är att 

produkten är klar. (Görling 2009, s. 58-59). 

 

Generellt består en systemutvecklingsmodell av planering, definition, krav, design, byggande, 

implementation samt underhåll (figur 7). (Lewis 2008, s.12).  

 

 
 

Figur 7: De vanligaste faserna i en systemutvecklingsmodell 

 

3.1.4 Välja rätt systemutvecklingslivscykel 

Denna del kommer fortsätta där presentationen av olika livscyklar slutade och kommer att i 

korthet behandla hur företag ska välja rätt systemutvecklingslivscykel. Detta görs i syfte till 

att ge förståelse för LexiConsult AB:s arbetssätt och metodval i sina projekt då valet av 

livscykel oftast visar på komplexiteten av projekt och strukturen (Görling 2009). 

 

Systemutvecklingsmetoden används som ledstjärna för projektet och inte som en magisk 

lösning. Företag ska hellre ta en enkel metod som faktiskt används, än en avancerad som är 

för jobbig att använda. Projektdeltagarna ska känna att metoden är ett hjälpmedel och inte ett 

hinder som är i vägen. (Görling 2009, s. 71). 

 

Förutom ett projekts komplexitet så finns det andra faktorer som också påverkar valet mellan 

de olika livscyklarna. Förtroendet mellan utvecklare och användare måste vara väldigt stort 

inom de agila metoderna även utvecklarnas kunskaper inom livscykeln är avgörande. Inom 

projekt med hög osäkerhet kring funktionalitet i systemet så är det passande att använda sig 
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av agila modeller som i hög grad använder prototyper för att visa på nya funktioner, där 

utvecklaren lättare kan samla in information av användarna om den behövande 

funktionaliteten. Processen går snabbt och är lätt att styra över jämfört med traditionella 

modeller. Prototypbaserade modeller används mest inom privata projekt. Att göra prototyper 

för en eller ett fåtal personer är inte svårt men med ett växande antal användare blir det 

svårare att utföra prototyper. De faktorer som påverkar vilken metod som väljs beror på hur 

stor gruppen är som arbetar inom projektet samt krav på formalism (figur 8). (Görling 2009, s. 

71-73).  

 

 
 

Figur 8: Faktorer som påverkar metodval  

(Görling 2009, s.72) 

 

3.1.5 Projektstyrning  

Föregående del behandlade systemutvecklingmodeller som är av stor vikt i IT-projekt, men 

utan effektiv projektstyrning kommer inte någon modell att ge bra förutsättningar för tids-

uppskattning. (Görling 2009, s.45-46). 

 

IT Governance Institute som hjälper företagsledare med att se till att IT samspelar med resten 

av organisationen, beskriver IT-styrning som det ansvar som ledningen av företaget besitter. 

IT-styrningen är en integrerad del av företagets styrning och består av ledarskap och 

organisatoriska strukturer och processer som säkerställer att företagets IT upprätthålls och 

utvidgar strategier och mål. (IT Governance Institute 2003, s.10). 

  

Projektledaren är ansvarig för projektstyrningen och ser till att projektet flyter på och når 

uppsatta mål. För att nå målen planerar projektledaren projektet, delar ut uppgifter samt följer 

upp utfört arbete. Projektledaren svarar i sin tur för projektet till antingen företagets styrgrupp, 
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vilket är företagets styrelse, eller till en enskild person i företaget som ansvarar för projektet. 

Som stöd för de mer komplicerade projekten kan en referensgrupp finnas till hands som 

hjälper till med tekniska frågor, sammankallas för kommentering på lösningsförslag samt 

bistå med sitt breda kunnande inom berört området. (Görling 2009, s.45-46). 

 

Projektets mål delas vanligtvis in i tre dimensioner, vilket kallas projekttriangeln (the Iron 

Triangle) (figur 9 nedan), som består av tid, kostnad och som tredje element kvalité eller 

funktion. Det förekommer variationer av projekttriangeln, en del företag ser kvalité som en 

del av funktionen. Kvalité kan införas i mitten av triangeln (figur 10), vilket visar på att om 

någon av de tre dimensionerna tid, kostnad eller funktion blir negativt påverkade blir kvalitén 

sämre genom att triangeln minskar och på så sätt minskar kvalitén. I figur 10 har kostnaden 

för projektet blivit mer än beräknat därför krymper triangeln och det symboliserar att kvalitén 

av projektet blir lidande. (Görling 2009, s. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Görling 2009)               

 

Projektledare kan ha olika uppgifter beroende på hur projektet ser ut. Inom IT-projekt anses 

projektledare ha friare händer jämfört med de projekt som inte berör IT i högre grad. För IT-

projekt är det ofta en osäker framtid för projektet, därför spelar erfarenhet in inom just IT-

området. (Görling 2009, s.45). 

 

3.1.6 Tidsplanering av IT-projekt 

I föregående del presenterades styrning av IT-projekt. Det är viktigt för projektledningen att 

ha en genomtänkt realistisk tidsplanering där projektledare och utvecklingsteamet ser vad 

som ska göras och alla kan följa tidsplaneringen så den beräknade tidsuppskattningen kan 

hållas. (Görling 2009). 

 

Ett tidsplaneringsverktyg är PERT (Project Evaluation and Review Technique) (figur 11) som 

är bra för att optimera tid och resurser i ett projekt. PERT specificerar aktiviteter, förkortat 

som A, B, C och så vidare i figur 11. Aktiviteternas varaktighet syns på pilarna mellan 

Figur 9 Projekttriangeln  

Kostnad 

Funktion/Kvalité Tid 

Kostnad 

Funktion Tid 

Kvalité 
 

Figur 10 Projekttriangeln med kvalité i 

mitten med kvalité i mitten Projekttriangel 
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aktiviteterna. En ny nod kan inte påbörjas förrän pilarna som pekar på noden är avklarade. 

Startpunkten (A) visas genom att pilar bara går utåt, motsatsen gäller för slutpunkten (H) där 

pilar bara leder inåt. Den mest tidskritiska delen kan kallas kritiska linjen (critical path) 

(fetmarkerad i figur 11). Den kritiska linjen är viktig att ha under kontroll för om en uppgift 

på kritiska linjen blir försenad drabbar det alla följande uppgifter och hela projektet försenas. 

(Chinneck 2009, s. 1-2). 

 

 
Figur 9 PERT med kritiska linjen  

(Chinneck 2009, s. 5) 

 

Ett tidsplaneringsverktyg som används i tidiga projektskeden är GANTT-scheman (figur 12), 

döpt efter Henry Gantt. Det ritas upp i ett koordinatsystem där Y-axeln visar aktivitet och X-

axeln visar tid. Varje aktivitet utgör en horisontell linje som visar hur lång tid den tar att 

utföra. (Van Vliet 2008, s. 204-206). 

 

Fördelar med GANTT-schemat (figur 12) är att det går snabbt att rita och ger bra 

överskådlighet för projektets tidsåtgång och aktiviteternas start och slut. Nackdelar är att 

schemat inte visar något beroende mellan arbetsuppgifterna vilket kan leda till 

projektförsening. Förseningar uppstår för att varje aktivitet får ett konstant teoretiskt värde på 

tidsaxeln, och det är vanligt att projektet startar på för låg tid för varje aktivitet, vilket leder 

till att många av aktiviteterna går över beräknad tid. (Van Vliet 2008, s. 204-206). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 GANTT-schema 
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För att få mer översikt över hela projektarbetet kan det delas in i mindre delar. Ett sätt är 

genom Work Breakdown Structure (WBS) (figur 13), där arbetsuppgifterna fördelas in i olika 

nivåer. För varje nivå så blir arbetsuppgifterna mer specifika och därmed blir det lättare att få 

en god tidsuppskattning. Fördelas nivåerna in i för få så blir varje del för stor och 

tidsuppskattningens trolighet minskar. Om nivåerna fördelas in i för många blir varje del för 

liten och då läggs för mycket arbete på uppdatering och uppföljning av planen. Det är lätt att 

läsa av en WBS och följa tidsordningen men det som kan tyckas oklart med WBS är att den är 

otydlig med vilka aktiviteter som har företräde framför andra. (Van Vliet 2008, s. 202). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 11: Del av en WBS 

 

3.2 Kravspecifikation 
I avsnittet innan visades vikten av att tidsplanera och använda tidsplaneringsverktyg för att uppnå 

bra tidsplanering och därmed god tidsuppskattning. Ett annat område som påverkar tidupp-

skattningen för ett IT-projekt är kravspecifikationen, som ofta försvårar arbetet inom IT-projekt, 

även fast kravspecifikationen är till för att stödja. (Görling 2009 s. 77). 

 

Varför använda kravspecifikationer? 

Det är vanligt att fel uppstår mellan utvecklare och kund. Utvecklare kan ha en tendens att fokusera 

på själva lösningen utan att förstå kundens behov och därmed blir det svårt att definiera vad 

problemet är samt att då förstå problemet, det är som gjort för en felaktig lösning. Kravspeci-

fikationen är till för att klargöra en tydlig specifikation för produkten som kunden vill ha så inte 

funktioner tas med som kunden inte använder eller behöver. Med kravspecifikationen kan företaget 

kolla av med kontraktet så all funktionalitet är med. (Görling 2009 s. 77).  

 

Om ett formellt kontrakt inte existerar, exempelvis i interna projekt eller i utveckling per löpande 

räkning, så används inte kravspecifikationer så ofta. I dessa fall kan det tyckas bli mer fel än rätt att 
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mjukvaruprodukt 

 

Projekthanterin
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Produktdesign 
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... 

 

... 

 

... 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 22 
 

ha en krånglig specifikation då den inte kommer användas eller uppdateras på grund av att kraven 

ändras så ofta. Detta tankesätt leder dock till minskad förståelse för vad kunden vill ha och 

utvecklarna börjar hitta på lösningar som de tror kunden vill ha. (Görling 2009 s. 77-78). 

 

Att arbeta fram en kravspecifikation 
 
 

 

 

 

  

                 (Görling 2009 s. 80) 

 

Kunden har en vision vilket leder till att krav samlas in, kraven analyseras och detta leder till 

skapandet av en kravspecifikation. Utvecklaren arbetar fram kravspecifikationen (Görling 2009 s. 

80-81): 

 Är visionen rimlig? (Problemområdet kan vara något helt annat). 

 Vilka problem är möjliga att lösa med detta projekt? (Så utvecklaren inte tar på sig att lösa 

alla problem kunden har) 

 Kravinsamling påbörjas för att visa på ett klart sätt vad problemet är och dess lösning. Detta 

sker genom intervjuer med användare, workshops, titta på tidigare felrapporter och prata 

med säljare.  

 Ofta sker en prioritering bland funktioner som behövs först och funktioner som kan vänta 

längre. Fördel i detta läge är att ta fram ett utkast av en specifikation samt en prototyp både 

för egen del och kundens del för att se att alla parter är överens.  

 

Genom att IT-projekt till stor del består av immateriella delar så gör det kraven svårtolkade. Det kan 

tyckas att det ställs orimliga krav på projektledaren som lyssnar, intervjuar, tolkar, ser till att saker 

händer, observerar samt att se mellan raderna vad som egentligen behövs. En annan del som 

försvårar arbetet med kravspecifikationen är balansgången mellan vilka som ska göra utformningen. 

Kravspecifikationen bör utformas så att alla parter (t.ex. utvecklare och ekonomer) förstår den. 

(Görling 2009 s. 81).  

 

Kravkategorier 

Enkelt beskrivet ska kravspecifikationen innehålla vad produkten ska göra, hur en användare 

kommer interagera med produkten och hur produkten ska se ut. Dessa krav kan ibland illustreras 

med några meningar eller bilder, vilket direkt ökar klarheten i kundens vision. Ett stort problem är 

att kunden vill ha ett system som löser problemet och ofta inte säger eller vet hur systemet ska 

fungera. Dessutom vill kunden ha en estimering, en offert eller ett åtagande utifrån deras oklara 

vision. (Görling 2009 s. 78). 

 

 

 

Vision 
Analys 

Kravinsamling 

Specifikation 

Figur 12 Från vision till specifikation  
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Kraven påverkar hur systemet byggs upp och därmed påverkas kostnaden av systemet. Här följer 

förslag på ett antal kravkategorier (Görling 2009 s. 82-83): 

 

 Funktionskrav är det vanligaste kravet, det samlas in genom användarfall och berättelser. 

 Dokumentationskrav anger exempelvis driftinstruktioner. 

 Kvalitetskrav beskriver krav på användarvänlighet och tillgänglighet. 

 Affärskrav innebär att följa lagar och regler. Ett bokföringsprogram ska följa 

bokföringslagen. 

 Flexibilitetskrav innebär att systemet är anpassningsbart, det ska gå att ändra och lägga till 

funktioner. 

 Plattformskrav är att anpassa systemet efter befintlig miljö. 

 Tillgänglighetskrav betyder t.ex. att systemet ska vara igång x antal procent samt att 

säkerhetskopiering görs till reservsystem som kan starta inom x minuter. 

 Prestandakrav anger hur snabbt systemet reagerar (en webbsida ska laddas på 0,5 sekunder) 

samt hur stor kapacitet det har (systemet ska klara 1000 användare samtidigt och att ladda en 

sida ska inte ta mer än en sekund). 

 Interoperabilitetskrav behövs för att systemet ska fungera med andra system. 

 Portabilitetskrav handlar om återanvändning av programkod. 

 Säkerhetskrav behandlar kryptering, även lösenord, kreditkortsnummer etc. 

 

Vem frågar vi om krav? 

Användarna ser ofta olika ut som använder samma system, exempelvis en avancerad användare som 

använder det varje dag jämfört med en person som använder det någon gång i veckan. 

Kravspecifikationen kan delas upp i en funktionsspecifikation som beskriver vad användarna vill 

kunna göra och en teknisk specifikation som beskriver hur detta ska uppnås. Det är viktigt att tänka 

på att ta bort funktioner och inte alltid bara lägga till nya. (Görling 2009 s. 84-85). 

 

Kravanalys 

För att veta om den nya funktionen är till mer fördel än nackdel så kollas hur mycket resurser som 

behövs för den nya funktionen. Varför är funktionen viktig och för vem? Vad händer om funktionen 

tas bort? Se det ur ett användarperspektiv och inte ur utvecklarperspektiv. Större organisationer har 

kravanalytiker, vilket är en person som är specialiserad på att samla in, tolka och förhandla krav. I 

mindre grupper utförs dessa uppgifter av t.ex. projektledaren. (Görling 2009 s. 92). 

 

Kravspecifikation kan vara i skriftlig form, som inkluderar skärmdumpar, prototyper och 

flödesscheman. Kravspecifikationer kan uppfattas tråkiga så underlätta läsbarhet genom konsekvent 

språk, tydlig struktur, överblickar och detaljvyer vid behov. Tänk på att olika personer kommer läsa 

och tolka olika. En person kan ha yttersta ansvar för att kravspecifikationen uppdateras så det inte 

bli oklarheter mellan medlemmarna om vem som ska uppdatera. (Görling 2009 s. 93-94). 

Organisationen IEEE har tagit fram en standardmall för kravspecifikationer: IEEE 830-1998. 

Många företag använder den, varför det är bra att veta hur den är utformad (Görling 2009 s. 96). 
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Det är viktigt att alla intressenter godkänner specifikationen med underskrift för att få bekräftelse att 

båda parter förstår varandra. Visa när och varför en förändring införts. Efter att specifikation gjorts 

och produkten är klar bör utvärdering göras då det diskuteras och dokumenteras förbättringar till 

nästa gång. (Görling 2009 s. 97). 

 

3.3 Tidsuppskattning  
Föregående avsnitt fastställde vikten av att styra ett projekt rätt, välja rätt systemutvecklingsmetod, 

tidsplanera rätt samt hur kravspecifikationen påverkar ett IT-projekt. Ett företags arbete med ett 

framgångsrikt projekt stannar inte där. Detta avsnitt kommer att behandla tidsuppskattningen av ett 

projekt som utgör kärnan i den teoretiska referensramen inom denna studie. Tidsuppskattning för ett 

IT-projekt har varit ett område som många gånger har förbisetts eller hanterats för snabbt av 

projektgrupper då prioriteringen har varit att starta projektet fortast möjligt (Gray och Larson 

2006).  Detta avsnitt kommer att visa på varför tidsuppskattning är viktigt för projekt samt olika 

metoder som finns och används inom företag för tidsuppskattningen av projekt. Vidare behandlas 

inom detta avsnitt tidigare forskning inom området och deras utfall.  

 

3.3.1 Varför tidsuppskatta  

Många företag förbiser vikten av en noggrann tidsuppskattning till förmån för en snabbare 

start av projektet. Ett projekts tidsuppskattning är viktigt i många avseenden där den utgör en 

standard för planen och hela livscykeln. Alla intressenter föredrar en exakt tid- och kostnads-

uppskattning, men de är också till viss grad medvetna och toleranta med osäkerheten kring 

dessa uppskattningar. Det är vanligt att kunden kräver ett detaljerat schema för när ett projekt 

startar och när det ska sluta. (Gray och Larson 2006, s.125-126). 

 

(Gray och Larson 2006, s.126) visar också andra skäl för en projektgrupp att utveckla en 

fungerande tidsuppskattning:  

 ger grund för kommande beslut. 

 behövs för att kunna schemalägga projektets etapper. 

 ger projektgruppen en uppfattning om kostnaden de ska kräva av kund. 

 visar hur bra eller dåligt projektet framskrider. 

 

3.3.2 Styrande faktorer 

Denna del kommer visa på de faktorer som påverkar projektet och som också kommer att på-

verka sannolikheten samt kvalitén på tidsuppskattningen. 

 

Ett typisk uttalande inom tidsuppskattningsområdet är önskan att ha 95 % sannolikhet att 

möta tid- och kostnadsuppskattningar. Att uppnå bra tidsuppskattningar är inte lätt och första 

steget för att skapa eller använda en tidsuppskattningsmetod är att förstå de interna samt 

externa faktorer som påverkar uppskattningen. Eftersom varje projekt har unika faktorer som 
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påvekar tidsuppskattningen är dessa faktorer viktiga att förstå innan studien om de olika 

tidsuppskattningsmetoderna börjar. (Gray och Larson 2006, ss.125-126): 

 

 Planeringsperspektivet: Tidsuppskattningar är väldigt säkra när det behandlar tidiga mål 

men reduceras ju längre fram i tiden målen sätts. Säkerheten i tidsuppskattningar måste 

förbättras när utvecklarna övergår från konceptfasen till de individuella arbetspaketen. 

 

 Projekttid: Tiden för att implementera ny teknologi i projekten har en tendens att 

expandera i ett olinjärt sätt. Vissa gånger leder dåligt skrivna specifikationer om 

omfattningen av projektet och den nya teknologin till dåliga tidsuppskattningar. 

Långtidsprojekt ökar i sin tur osäkerheten kring tidsuppskattningen. 

 

 Människor: Denna faktor är viktig och många gånger också svår att hantera. För att 

kunna utföra bra tidsuppskattningar krävs det att para ihop projektmedlemmarnas 

färdigheter med uppgifterna. Detta påverkar produktiviteten samt lärningstiden. Andra 

aspekter som måste tas till hänsyn är om dessa medlemmar har jobbat ihop tidigare. Om 

projektmedlemmarna inte har arbetat ihop krävs det ytterligare tid för att få ett effektivt 

lag. Att öka personalstyrkan i ett projekt ger ökad tid på kommunikation. Inom ett 

projekt är endast 5-6 timmar av medlemmarnas arbetstid produktiv per arbetsdag 

resterande tid går till annat såsom: pappersarbete, möten, besvara e-mail.   

 

 Projektstruktur och organisering: Valet av projektstrukturen påverkar i sin tur tids-

uppskattningen. Att ha medlemmar som arbetar fulltid med projektet och inte med andra 

projekt ger fokus och effektivitet inom projektet. 

 

 ”Padding”-uppskattningar: Många gånger är tidsuppskattningen beroende av 

sammanhanget. Inom arbetssituationer tenderar människor att öka tiden (padding) för att 

öka sannolikheten och minska risken. Detta har visat att ett projekts tidsuppskattning är 

starkt överskattat. Det här fenomenet leder till att chefer eller ägare måste minska tiden 

med 10-15 % för projektet. Nästa gång ett projekt ska börja så överskattas tiden till 20 % 

eller mer. Den här typen av tidsuppskattningar leder till minskade chanser att få 

realistiska tidsuppskattningar, vilket är viktigt för att vara konkurrenskraftig.  

 

 Organisationskultur: Kulturen i ett företag är viktigt och påverkar många gånger 

tidsuppskattningarna. Ett företag kan vara mer tolerant till tidsöverskattningar eller till 

och med privat uppmuntra till detta. Andra företag placerar stor vikt vid säkerheten i sina 

uppskattningar och försöker i högsta grad att inte överskatta. Många företag lever i tron 

att det är omöjligt att förutsäga framtiden och att detaljerad tidsuppskattning tar för lång 

tid och inte är värt ansträngningen. Andra organisationer ser tidsuppskattningen som 

grundpelaren i projektet och viktigt för styrningen av projektet. 
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 Andra faktorer: Det finns många andra faktorer som kan påverka tiden för ett projekt. 

Vissa kan beaktas av företaget andra kan vara svårare att förutsäga. Några exempel på 

detta är, fel på utrustningen, lediga dagar, semestrar samt juridiska begränsningar. 

 

3.3.3 Guidelinjer för tidsuppskattning 

De flesta projektledare förstår vikten av pålitliga tidsuppskattningar för att kunna planera, 

budgetera och kontrollera projektet. Med detta i åtanke är det ändå många projekt som har 

misslyckats på grund av felaktiga tidsuppskattningar. I tidigare del visade studien på faktorer, 

både interna och externa, som påverkar tidsuppskattningen. I denna del kommer det att visas 

på sju guidelinjer som kan följas för både projekt som har utförts tidigare men också för 

projekt som är nya i sitt innehåll. (Gray och Larson 2006, ss.127-129):   

 

1. Ansvar: På arbetspaketsnivå bör de som är mest vana vid uppgiften att uppskatta tiden 

för det skedet. Det här inkluderar inte de skeden som berör tekniska uppgifter då ska 

teknikkunnig inom området rådfrågas. Dessa personer kommer att ge sin uppskattning 

med referens till deras erfarenhet. Det som är positivt med att använda sig av personer 

som är delaktiga i projektet är att de kan hållas ansvariga för att möta upp 

tidsuppskattningen. Att tidsuppskatta efter erfarenheter leder till ökad kommunikation 

mellan projektmedlemmarna, vilket förstärker lagandan.  

 

2. Använd flera personer för uppskattningar: Att använda sig av flera personer för att 

tidsuppskatta ett projekt ger rimligare och mer pålitliga uppskattningar. Detta eliminerar 

extrema feluppskattningar som kan ske. 

 

3. Normala villkor: Tidsuppskattningar måste ske efter normala villkor, effektiva metoder 

och en normal nivå av resurser. Företaget måste själv förstå och veta dess normala 

villkor för att kunna uppskatta. Tidsuppskattningen måste reflektera den normala 

resursen, utrustningen och människorna i företaget.  

 

4. Tidsenheter: Specifik tidsenhet måste användas inom projekt och detta måste väljas 

tidigt i projektfasen. Alla uppgifter, som är tidskrävande, måste ha konsistent tidsenhet. 

Uppskattning av tid måste avgöra om normal tid är representerad av kalenderdagar, 

arbetsdagar, persondagar, arbetsveckor eller annat. 

 

5. Självständighet: Varje deluppgift i projektet ska uppskattas oberoende av de andra 

delarna inom projektet.    

 

6. Oförutsedda händelser: Uppskattningar av de olika arbetspaketen ska inte inkludera 

resurser för oförutsedda händelser. Uppskattningen ska göras efter normala förhållanden. 

På detta sätt kan projektledare skapa extra resurser för oförutsedda händelser som inte 

täcks i uppskattningen. 
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7. Riskbedömning: Vissa uppgifter har större risk än andra i form av komplexitet, 

nyteknologi samt andra variabler. Att identifiera möjliga risker med projektet låter 

intressenter överväga alternativa metoder och förändrar deras kommande beslut. En 

enkel nedbrytning i tre delar, optimistisk, sannolik samt pessimistisk för uppgiftstiderna 

ger viktig information för tiden och kostnaden av projektet. 

 

Att följa dessa guidelinjer kan vara av stor vikt då de kan eliminera de misstag och fel som 

kan uppstå då uppskattningen ska utföras av personer med ingen eller lite kunskap i området. 

(Gray och Larson 2006, s. 144). 

 

3.3.4 Strategier för tidsuppskattning 
Denna del kommer att komplettera den föregående delen om guidelinjer som måste kännas till 

innan tidsestimeringar sker, här kommer studien att visa på två olika strategier för 

tidsuppskattning makro (top-down) samt mikro (bottom-up).  

 

Vilken strategi ett företag väljer beror på olika villkor och värderingar som företaget har. 

(Gray och Larson 2006, s.129). Vid användandet av makrostrategin (top-down) så görs en 

uppskattning av hela projektet i helhet utan att projektet delas i olika delar. Den uppskattade 

totala projektiden fördelas sen över hela projektets olika delar. Vid användandet av mikro-

strategin (bottom-up) så delas projektet in i olika delar och faser för att sen varje del 

uppskattas i sig själv. Den totala uppskattningen uppkommer då genom totala summan av 

dessa delar. (Jørgensen 2004, ss.3-4 ). 

 

(Gray och Larson 2006) visar på att makrostrategin ska användas för projekt och företag där 

osäkerheten kring projektet är hög, för interna projekt, för små projekt samt för projekt där 

omfattningen anses ostabil. Dessa tekniker används ofta i början på projektet, där många 

detaljer saknas. Det finns flera metoder för att utföra makrouppskattningar: consensus, 

Planning poker, analogibaserade metoder, SLOC, Cocomo samt Function Point.   

 

När det gäller mikrostrategin så bygger den på skapandet av att hantera projektets delar i 

smådelar, tilldela varje del värden i form av längd och kostnad. Därefter beräknas totalen på 

det sammanlagda värdet av dessa delar. (Gray och Larson 2006) anser microstrategin vara 

mer exakt än makrostrategin. Den är också i sin tur mer tidskrävande och kostar därmed mer 

att utföra. Enligt (Gray och Larson 2006) används mikroteknikerna främst inom företag där 

kostnad och tid är viktigt, för fixerade kontrakt, eller när kunden önskar bättre detaljer om 

projektet. De metoder som inkluderar mikrostrategin är Template, Detail Estimating och 

Phase Estimating.  
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Figur 13: Villkor som är avgörande för valet mellan makro- och mikrouppskattningar  

(Gray och Larson 2006) 

 

(Gray och Larson 2006, s.129) modell (figur 15) visar på de olika villkoren som är avgörande 

för valet mellan makro- och mikrostrategi. Makrostrategin härleder oftast från någon som 

använder erfarenhet eller information för att uppskatta ett projekts tid och kostnad.  

 

Forskaren Magne Jørgensen, med erfarenhet från den nordiska marknaden med arbete bl.a. 

från Telenor, har topprankats flertalet gånger av Simula Research Laboratory som en av 

världens mest produktiva forskare inom systemutveckling. Jørgensens forskning (2004) av 

makro och mikro visar att styrkan med makro finns i att den kan utföras med liten tanke på 

hur systemet ska byggas och kan därför utföras av chefer som ska köpslå om projektet. 

Makrostrategin är även billigare än mikrostrategin och använder sig i huvudsak av gammal 

historik och erfarenheter i det existerande företaget. Makrostrategin har dock visat sig svår om 

inte erfarenheten existerar eller tillgång till data om liknande projekt saknas. (Jørgensen 2004, 

ss.3-16).  

 

3.4 Metoder för tidsuppskattning 
I förra avsnittet så visades det på två olika strategier, mikro samt makro, för hur företag kan utföra 

tidsuppskattningar beroende på företagets prioriteringar, projektens art samt kundens krav. Detta 

avsnitt kommer att visa på de olika metoderna som finns inom mikro- och makrostrategierna. Inom 

detta avsnittet kommer det även att visas på metodernas uppbyggnad och användning samt 

forskning inom området.  

 

3.4.1 Makrometoder (macro methods) 

Makrometoder används på en strategisk nivå ofta i initialfasen av projektet då många gånger 

designen inte är klart. Den ses då utgöra en mer första uppskattning till dess att uppgifterna 

inom WBS är definierade. 

 

Consensus metoder (Consensus methods) 

Namnet Consensus kommer från latinets vilja till, enighet mellan parter (National-

encyklopedin 2010). Den här metoden använder sig av experternas erfarenhet inom området 
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som projektet berör för att efter möten och diskussioner komma fram till en uppskattning av 

projektets tid och kostnad. Det här sättet ger en översikt på projektet och dess längd och 

behov av resurser, men kan vissa gånger vara väldigt fel, då det i det tidiga stadiet saknas 

mycket detaljer om projektet. I vissa fall blir inte uppskattningarna realistiska då ledningen 

vill ha projektet och är alltför optimistiska i sina uppskattningar. Uppskattningar som görs av 

högre chefer är många gånger inte i överensstämmelse med lägre chefer och anställda. Det 

finns dock många fall då denna metod har visat vara väldig säker i sina uppskattningar. (Gray 

och Larson 2006, ss.130-131). 

 

Delphi-metoden (Delphi method) 

En av de kanske mest kända och mest använda modellerna i denna kategori är Delphi-

metoden (figur 16) som har använts senaste 50 åren i diverse typer av projekt och företag. 

Metoden använder sig av en panel med experter som känner till projektets art och har 

erfarenhet av liknande projekt. Denna metod förutsätter att individer, som använder sin 

bakgrund och erfarenhet, har bättre förutsättningar att utföra tid- och kostnadsuppskattningar 

än teoretiska eller statistiska metoder. (Gray och Larson 2006, s.131). 

 

Panelen får anonymt besvara och uppskatta enkäter och sedan tilldelas de andras åsikter. Efter 

detta får experten tänka om och ändra sin uppfattning om denne tar till sig andras åsikter. 

Efter två till tre omgångar anses att experterna har kommit fram till sina bästa uppskattningar. 

Mittpunkten av varje runda eller iteration av svar som fås av experterna kategoriseras av en 

medianpoäng. Vidden av respons från experterna kommer troligtvis att minska efter varje 

runda och median flyttas mot vad som anses vara den troligast korrekta uppskattningen. (Gray 

och Larson 2006, s.131). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                          Processen itererar 2-3 gånger. 
                                                     Medianpoäng läggs ihop  

             för varje runda. 
 

Figur 14: Delphimetoden  
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Forskare har visat på styrkor och svagheter som concensus-metoder, däribland delphi-

metoden, lider av. Landeta (2006) har utfört flera delphistudier både i akademiska 

sammanhang samt inom arbetslivet för att fasställa dess validitet. Landetas forskning visade 

att delphi-metodens användning har på de senaste 30 åren inte minskat utan det finns signaler 

av en ökning på senare år. Landeta anser att metoden fungerar fortfarande och är valid inom 

komplexa områden, där erfarenhet kan vara avgörande faktor.  

 

Detta ansåg inte de experter som deltog i forskningen men Landeta (2006) menar att bristen 

ligger i de utvalda experterna som första gången inte tillfullo förstår tekniken. Modellen 

kräver mycket av experterna och kan tyckas som slöseri med tid att svara på samma frågor 

mer än en gång, detta till trots anser han att delphi-modellen har potential om den används på 

korrekt sätt med korrekta resurser.  Det finns dock, som forskningen nämner, ett stort antal 

svagheter med metoden som företag måste ta med i beräkning. Modellens svagheter visar sig 

vid valet av experter då detta kan vara svårt att avgöra och att individer kan vara partiska, 

pressade samt kanske ha en agenda till att vilja uppskatta på visst sätt. 

 

Forskaren (Hughes 1996) visar i sin forskning, där ett företag har använts som testobjekt, att 

tendensen att underskatta arbetsuppgifterna i ett projekt är stor när uppskattningen görs av 

valda experter, som själva ska utföra arbetet. Det har också visat sig att då experter 

underskattar lättare uppgifter så överskattar de svårare uppgifter. Behovet att särskilja mellan 

ren uppskattning och ledningens mål är viktigt. Ett mål är och ska influera projektet, detta har 

också visats i datorsimuleringar där underskattade projekt även om de inte slutfördes i tid så 

blev de klara snabbare än projekt där uppskattningen har varit generös. (Hughes, 1996, ss.67-

75). 

 

Planeringspoker (Planning poker) 

Planeringspoker är en välkänd och populär metod inom agila systemutvecklings-metoder. 

Inom planeringspoker är alla projektmedlemmar involverade från programmerare, 

databashanterare, projektledare samt andra medlemmar. Inom agila systemutvecklingsmetoder 

brukar inte antalet medlemmar överstiga tio personer, skulle antalet överstiga tio är det bra om 

de delas upp i två grupper. När alla medlemmar är samlade går man igenom projektets olika 

delar och kraven som måste uppfyllas. Varje deltagare får ta fram ett kort och presentera sin 

uppskattning av projektet, då alla visar sina kort samtidigt influerar man inte varandra. Efter 

att korten har visats finns tid för diskussion mellan medlemmarna och de får nya vyer till 

projektet. Oklarheter framkommer och gås igenom. (Brenner et al 1996, ss.59-70). 

 

Planeringspoker har oftast kort (figur 17) med valörer (i timmar): 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 

40, 100 även kort med ”omöjligt”, ”kaffe rast”. Även andra liknande kort brukar finnas med i 

kortleken, men idén är tidsuppskattning av projektet.(Brenner et al 1996, ss.59-70). 

 

Planeringspoker bör utföras vid två olika tider, första gången för att uppskatta de stora 

objekten innan projektet officiellt börjar eller under den första iterationen.  Det andra tillfället 
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bör vara efter varje iterationstillfälle när nya uppgifter framkommer. Ett sätt att göra det är att 

hålla väldigt korta möten i slutet av varje iteration På detta sätt kan projektmedlemmarna 

prioritera uppgifterna efter varje iteration. (Brenner et al 1996, ss.59-70). 

 

 
            

Figur 15: Kortlek för planneringspoker  

(Crisp konsulter) 

 

Analoga metoder (Analogy based methods) 

Analoga tidsuppskattningar är en annan typ av metod inom makrometoderna, där syftet är att i 

tidigt skede av projektet utföra en uppskattning av kommande projektet. Denna uppskattning 

ska utföras med hjälp av en eller två liknande projekt, som utförts tidigare. Dessa projekt väljs 

ut på grund av deras likheter i karaktär med det nuvarande projektet. Dessa projekt används 

för att utgöra en analog grund för uppskattning av det nya projektet. Det finns ett färdigt 

verktyg ISBSG (International Software Benchmarking Standards Groups) som kan användas 

för att leta efter analogt korrekta projekt. (Walkerden och Jeffery 1999) båda med praktiska 

erfarenheter inom tidsduppskattningar samt flertalet forskningar inom ämnet visar på att för 

att använda sig av analoga metoder måste ett antal steg utföras (Walkerden och Jeffery 

1999,ss.135-138): 

 

 Ta fram värden av det nuvarande projektet (storlek, språk mm) 

 Leta fram liknande projektet med liknande värden och välja en eller två liknande projekt 

 Använda de värden som analogiprojekten har som en initial uppskattning av det nuvar-

ande projektet 

 Jämföra nuvarande projektets värden mot de analogaa projektens (storlek, språk, m.m.) 

 Justera uppskattningen med tanke på de skillnader som finns mellan analoga projekten 

samt det nuvarande projektet. 

 

Styrkor med analoga metoder 

Analoga metoder är lätta att förstå och kan utföras med relativt begränsad kunskap om det 

nuvarande projektet. Att använda sig av analoga metoder är välkänt och står nära det 

mänskliga problemlösandet. Analoga metoder kan användas när det är svårt att få fram någon 

skiss av projektets domän samt ges också chansen att lära från tidigare erfarenheter. 

(Walkerden och Jeffery 1999,ss.138-139). 
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Svagheter med analoga metoder 

Forskare som har forskat och arbetat med analoga metoder har även visat på svagheter med 

denna metod. (Walkerden och Jeffery 1999) talar bland annat om att noggrannheten av denna 

metod består av fyra faktorer:  

 

 Det måste finnas projekt som kan användas analogt med det nuvarande projektet. 

 De projekt som väljs ut måste väljas ut på korrekt och omsorgsfullt sätt. 

 Sättet att bestämma vilka projekt som är analogt överensstämmande med det 

nuvarande är inte alltid lätt. 

 Pålitligheten och riktigheten av de uppgifter som används för både analoga och det 

nuvarande projektet.  

 

Funktionspoängsmetoder (Function point methods)  

En känd och ofta använd metod inom mjukvaruutveckling är att under projektens gång 

använda sig av metoden funktionspoäng (function point). Inom denna metod tar man 

användning av antalet inmatningar, utmatningar, förfrågningar, antalet datafiler samt antalet 

gränssnitt.  De här variablerna justeras och får värden av komplexitetsfaktor och adderas. De 

justerade värdena ger en bas så att företaget kan få fram arbetsstyrka och kostnaden för ett 

projekt. Beräkningen använder sig oftast av en formel från tidigare projekt. Exempel på 

funktionspoäng är i USA där i genomsnitt en arbetande individ genererar runt fem 

funktionspoäng.  

Det är dock rekommenderat att varje organisation samt företag skapar sig sina egna poäng 

som är anpassade efter det specifika arbetet. Den här typen av historisk data ger en grund att 

uppskatta ett projekts tidsåtgång. Variationer av den här metoden används bland annat på 

storföretag som IBM och Bank of America. (Gray och Larson 2006, s.132).  

 

Från historisk data inom företaget kan företaget sammanställa komplexitetspoäng genom ett 

komplexitetsschema (figur 18). Funktionspoäng härleder från multipliceringen av olika typer 

av elements komplexitet. (Gray och Larson 2006, s.133). 

 

  
                                                                                Komplexitet  

 

Element  Låg  Medel Hög Total 

Antal inmatningar(Input)    ___X 2 + ___ X 3 + ___X 4 + = ___  

Antal utmatningar(Output) ___X 3 + ___ X 6 + ___X 9 + = ___ 

Antal förfrågningar(Inquiries) ___X 2 + ___ X 4 + ___X 6 + = ___ 

Antal filer(Files)  ___X 5 + ___ X 8 + ___X 12 + = ___ 

Antal gränssnitt(Interface) ___X 5 + ___ X 10 + ___X 15 + = ___ 

 

 

    (Gray och Larson 2006) 

 

 

Figur 16: Komplexitetsschema inom funktionspoängmetoden  
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Efter att systemutvecklingsföretaget har fastställt komplexiteten för de olika faktorerna så ska 

de användas i funktionspoängsscheman och beräknas ihop. I funktionspoängsscheman (figur 

19) visas att faktorerna har adderats och summerats till en totalsumma av 660. Med dessa 

fakta och historisk fakta att en medelarbetare i systemutvecklingsprojekt genererar fem 

funktionspoäng, så kommer detta exempelschema att generera 132 personmånader (660/5 = 

132). Om beräkningen sker med att tio programmerare som arbetar med denna uppgift, blir 

totaltiden 13 månader för att slutföra projektet. På detta sätt kan ett systemutvecklingsföretag i 

tidigt skede beräkna och uppskatta tiden och kostnaden för ett projekt. (Gray och Larson 

2006, s.133).  

 

                                                      

                                                    Mjukvaruutveckling exempel 

 

15 Inmatningar(Input)  Poängsatt komplexitet som lägst   (2) 

5 Utmatningar(Output) Poängsatt komplexitet som medel (6) 

10 Förfrågningar(inquiries) Poängsatt komplexitet som medel (4) 

30 Filer(Files)  Poängsatt komplexitet som högst (12) 

20 Gränssnitt(Interface) Poängsatt komplexitet som högst (10) 

 

     

 

  Komplexitets faktorer för applikationen 

 

 

 

Element Antal Låg Medel Hög Total 

Inmatningar   15 X 2   = 30 

Utmatningar   5  X 6  = 30 

Förfrågningar   10  X 4  = 40 

Filer   30   X 12 = 360 

Gränssnitt   20  X 10  = 200 

                                  --------- 

Total    660  

 
(Gray och Larson 2006) 

 

Funktionspoängsmetoden är inget nytt fenomen och redan under 80-talet visade (Symons 

1988) forskning på vissa svagheter som uppkommer vid användandet. (Symons 1988) som 

själv är välmedveten om metoden vid sitt arbete som strategisk konsult vid stora 

organisationer beskriver den som ytlig, speciellt dess klassificeringar av inmatningar och 

utmatningar. Exempel på problem med denna modell är att en systemkomponent kan bestå av 

över 100 element men metoden ger en sådan komponent endast två gånger så höga poäng som 

en komponent som innehåller bara ett element.   

 

Den andra delen av metoden, som har ifrågasatts, är dess poänggivning av de olika elementen. 

Poängsättningen har skapats till en början av skaparen till metoden Allan Albrecht och dennes 

användare på IBM. Men poängsystemet och hur vikten har lagts på vissa element ifrågasätts 

om Albrechts poäng ska kunna gälla alla omständigheter. Vidare anser Symons att 

poängsystemet inte tycks vara summerbar. Exempel på detta är att om tre system, som är 

Figur 17: Funktionspoängsmetoden  
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länkade via gränssnitt med varandra, ersätts med ett integrerat system så kommer det 

integrerade systemet att få lägre funktionspoäng än de andra tre systemen fastän det nya 

systemet borde få högre funktionspoäng då det hanterar värden på ett bättre sätt. (Symons 

1988, ss. 3-5).  

 

(Jørgensen och Shepperd 2007) visar i en nyare studie att användningen av funktions-

poängmetoden har sjunkit sen dess topp under 80-90 talet, där var tredje forskningspapper 

försökte förnya och förbättra funktionspoängsmetoden. Företagens fokus har övergått från 

dessa metoder till expertbaserade uppskattningar. 

 

Source lines of code (SLOC) 

SLOC används som en uppskattningsmetod där utvecklarna använder sig av antalet rader som 

ska användas till det slutgiltiga systemet för att komma fram till hur stort projektet kommer 

att bli. Det finns två olika typer av SLOC-uppskattningar, den logiska samt den fysiska. 

Skillnaden mellan dessa två inriktningar ligger främst i vad som räknas som rad, den fysiska 

räknar icke tomma, icke kommentars rader. Den logiska inriktningen av SLOC koncentrerar 

sig på att räkna så kallade uttalanden i källkoden. Dessa skillnader är dock beroende av 

programmeringsspråket. Det anses vara lättare att skapa verktyg för fysiska SLOC och 

samtidigt också lättare att förklara SLOC definitionerna. Experiment med SLOC har visat 

många gånger att metoden kan vara väldigt effektiv för uppskattningar. Det har visat sig att 

system med högre värden på SLOC också tar längre tid att utveckla. Metoden brister dock i 

mätningen av funktionalitet, då en bra utvecklare kanske kan utveckla samma system som en 

annan med mycket mindre kod. (McGraw 2003, ss.59-62). 

 

 
 

Figur 18: Graf med SLOC över operativsystemet Microsoft Windows 

(Gary McGraw 2003) 

 

(McGraw 2003) med erfarenhet av operativsystems säkerhet har länge arbetat med SLOC 

tekniken och sammanställt Microsoft Windows operativsystem och dess antal rader med kod 

(figur 20), dock framgår det inte om uppskattningen bygger på den fysiska eller den logiska 
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SLOC-räkningen. McGraws beräkning visar på att system stora som operativsystem kan 

raderna med kod beräknas med rätt SLOC verktyg. Ett problem för uppskattningar är dock att 

det kan det vara svårt att i förväg veta antalet rader som kommer krävas. Microsoft Windows 

operativsystem har ökat explosionsartat i antal rader sen det första systemet och kan anses ha 

varit svårt att i förväg veta denna ökning. 

 

(Wheeler 2001) analyserade Red Hat distributionen av GNU/Linux och han beräknade att 

version 7 bestod utav över 30 miljoner fysiska SLOC. Han beräknade fram att om systemet 

hade utvecklats med konventionella metoder skulle tiden har varit över åttatusen mänskliga år 

och kostat över en miljard dollar.  

 

Cocomo och Cocomo II  

Inom kategorin räkna kodrader för uppskattning finns det två välkända metoder, Cocomo 

(constructive cost model) samt Cocomo II. Dessa metoder utvecklades av Barry Bohem 1981 

som är pionjären inom flertalet systemutvecklingsmetoder. Skillnaden mellan metoderna är att 

Cocomo II är en förlängning av Cocomo och är anpassad för uppskattningar inom 

objektorienterade system samt spiralformade livscyklar. Cocomo II används främst till att 

uppskatta projektstorleken i individmånader (hur många månader det tar en individ att slutföra 

projektet). Modellen är gjord för att fungera på ett brett perspektiv med moderna 

programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Metoden är dock inte anpassad för tidiga 

livscyklar som vattenfallsmetoden. För dessa fall finns den tidigare modeller Cocomo 81. 

(Kaczmarek och Kucharski 2003, s.590).  

 

Inom Cocomo II metoden kan utvecklare beskriva storleken av mjukvaran som ska 

produceras i flera former: objektpunkter, funktionspunkter samt SLOC. Valet av dessa former 

avgörs av vilket skede utvecklingen befinner sig i. I det initiala skedet då information är 

knapphändig så bör objekt-punkter användas. Senare bör utvecklare övergå till 

funktionspunkter. SLOC bör användas som en beskrivning i senare skede när mer information 

är tillgänglig. (Kaczmarek och Kucharski 2003, ss.590-593). 

 

 

3.4.2 Mikrometoder (Micro methods) 

Föregående avsnitt presenterade metoderna inom makro och dess för och nackdelar. Studien 

visade bland annat att då makrometoden görs i tidigt skede, så lider metoderna oftast av 

osäkerhetsfaktorer. I denna del kommer studien att visa på hur man kan avlägsna 

osäkerhetsfaktorerna genom att arbeta på aktivitetsnivå. Mikrometoder görs på aktivitetsnivå 

och är mycket mer exakta än makroestimeringar, men även svårare att göra. (Jørgensen 2004, 

s. 3-5).  

 

Mallmetoden (Template method) 

Företag kan använda standardmallar, som de utgår ifrån när de startar projekt, då de vet att 

projektet de startar kommer att likna ett projekt de gjort förut. I så fall kan tidsuppskattningen 
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göras smidigare. Genom att använda en mall jämförs projekten för att projektgruppen inte ska 

göra om samma misstag som begicks i föregående projekt. Mallen gör det även möjligt att 

mycket snabbt utveckla ett potentiellt tidsuppskattningsschema. (Gray och Larson 2006, s. 

134). 

 

I ett mallprogram (figur 21) finns mallar till hjälp så att företaget kan spara projektdata i 

mallarna. Mallar är viktiga för att de kan konfigureras så de passar ett företags individuella 

datakollektionsmiljö. Alla variabler och variabelnamn bestäms av användarna, förutom 

projektnummer, status och verklig ansträngning/prestation (actual effort). Det innebär att 

skaparna av mallen inte föreskriver några speciella set av variabler som skulle kunna ta vara 

optimalt på data som är tillgängliga på varje datakollektionsplats. (Sheppard et al 1996). 

 

Projektnumrets funktion är att identifiera varje unikt projekt. Status visar om projektet är klart 

eller inte, och om det i så fall kan användas som mall. Verklig ansträngning krävs för alla 

projekt för att ge en grund för förutsägelse. I figur 21 nedan är alla projekt klara och det visas 

hur de olika estimeringsvärdena och hur den verkliga ansträngningen blev. Om det står -1 

betyder det att värdet för variabeln inte är tillgängligt. (Sheppard et al 1996). 

 

 
        

       Figur 19: Program för mallar  

       (Sheppard et al 1996) 
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Detaljerade uppskattningar för WBS-arbetspaket  

(Detailed estimates for the WBS work packages) 

I tidsplaneringsdelen på sidan 26-27 förklarades hur en WBS är uppbyggd och hur den ska 

användas. I den här delen behandlas hur WBS kan användas för att tidsuppskatta ett IT-

projekt. 

 

Enligt Gray och Larson är den kanske mest pålitliga metoden för att estimera tid, WBS, samt 

att fråga personerna, som är ansvariga för arbetspaketen, att göra estimeringarna. Dessa 

personer vet av erfarenhet eller vet var information finns för att kunna estimera hur länge ett 

arbetspaket varar, speciellt de arbetspaket som handlar om arbetstimmar. Om tiderna för när 

arbetspaketen är klara är osäkra bör tre typer av tidsestimeringar användas, låg, medel och 

hög. Genom att använda dessa tre typer av tidsestimeringar blir det lättare att se stora 

skillnader mellan olika personers estimeringar samt att genom att använda medelvärdet av 

estimeringarna kan en mer balanserad tidsestimering tas fram. Den här tidsestimerings-

metoden gör att projektledaren och projektägaren kan bedöma risker som finns med 

tidsestimering, samt underlätta arbetet för de som ska hantera reservresurserna. (Gray och 

Larson 2006, s. 134-135).  

 

NASA visar på att fördelar med WBS är att den innehåller dekomposition samt integrering av 

delarna. Genom att använda dessa två delar kan det skapas många explicita 

systemnivåuppgifter, däribland integration, dokumentation, projektkontroll samt 

konfigurationshantering. Dessa uppgifter ignoreras ibland inom andra estimeringstekniker. 

(NASA 2002). 

 

Andra fördelar är att WBS kan användas med flera systemutvecklingsuppgifter. Därför kan 

WBS lätt användas med andra uppskattningsmetoder, till exempel kan Planning poker 

användas till vissa element av systemet och Delphimetoden på andra element och på så sätt 

kan element matchas med de mest passande estimeringsteknikerna. WBS blir alltså som en 

generell indelare som sedan delas upp och fördelas ut till passande tidsuppskattningsmetod. 

(Pfleeger, Wu, Lewis 2005, s. 74) 

 

Nackdelar med WBS enligt (Pfleeger, Wu, Lewis 2005, s. 74-75): 

 

 WBS är väldigt resurskrävande, den kräver mycket kunskap om både mjukvara och 

om vilka uppgifter personal och ledningen ska tilldelas. Dessa uppgifter är svåra att ha 

bra kunskap om tidigt i projektet då kanske WBS:en utförs. 

 Måste även ta till hänsyn till de andra metodernas nackdelar som kan ha tagits in som 

nämndes ovan i fördelarna med WBS om Planing poker och Delphimetoden. Till 

exempel om Delphimetoden används på en del av systemet måste hänsyn tas till dess 

nackdelar också. 
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 Det är lätt hänt att arbeten, prestationer eller kostnader oavsiktligt utelämnas, då en 

analytiker arbetar med sin lilla specifika del av systemet och denne tänker inte alltid 

på integreringen med resten av systemet. 

 

En hybrid: fas-estimering (A Hybrid: Phase estimating) 

Metoden fas-estimering börjar med en makroestimering för projektet och sedan sker stegvis 

förfiningsestimeringar för varje fas i projektet när de implementeras. Fas-estimering används i 

några enstaka unika projekt som inte strikt kan definieras på grund av att antingen designen 

eller slutprodukten har stor osäkerhet.  Fas-estimering kan användas när ett IT-projekt har en 

stor mängd osäkerhet runt sig och det är opraktiskt att estimera tid för hela projektet. (Gray 

och Larson 2006, s. 135). 

 

Fas-estimeringen använder sig av ett två-estimatssystem under projektets livscykel. För den 

första fasen skapas en detaljerad plan och för de resterande faserna skapas en makro-

estimering. Figur 22 nedan visar hur fas-estimeringen går till. När projektets behov (need) är 

bestämt görs en makroestimering på kvarvarande faser så analyser och beslut kan göras. 

Samtidigt görs en detaljerad estimering för att härleda projektspecifikationer (fas 2) och en 

makroestimering för kvarvarande del av projektet (fas 3, 4 och 5). När specifikationsdelen är 

klar görs en detaljerad estimering av designen och en makroestimering av kvarvarande delar 

beräknas (fas 4 och 5). Informationen ökar för varje steg och estimeringarna bör bli pålitligare 

för varje steg. Koncentration görs på kommande steg, vilket gör att estimeringar gjorda från 

tunn information sållas bort. (Gray och Larson 2006, s. 135-136). 

 

 
 

Figur 20: Fas-estimering för ett projekts livscykel  

(Gray och Larson 2006) 
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Enligt Gray och Larson vill både interna och externa kunder tyvärr ha en noggrann 

tidsestimering redan då beslutet tas att projektet kommer att genomföras. Kunden, som betalar 

för projektet, vill ha fasta tidsestimeringar och har därmed svårt att förstå sig på fas-

estimering på grund av att tidsestimeringarna förändras under projektets gång. En stor fördel 

för kunden är att kunna ha möjlighet att förändra funktionerna, omvärdera projektet eller 

avbryta projektet inför varje ny fas. Fas-estimering passar projekt som har stor osäkerhet 

kring form, storlek samt funktioner av systemet. (Gray och Larson 2006, s.136-137). 

 

3.5 Vilken uppskattningsmetod används främst 
I tidigare avsnitt har studien visat att det finns olika uppskattningsstrategier och inom dessa finns 

många olika uppskattningsmetoder. Föregående avsnitt visade också på att det finns olika för och 

nackdelar med dessa metoder. I detta avsnitt kommer studien kort visa på vilken uppskattnings-

metod som används främst och varför. Detta avsnitt har använt sig av studier utförda av Magne 

Jørgensen med stora erfarenheter inom nordiska företag där företagen generellt är mindre än andra 

länders. (Jørgensen 2003) utförde en studie där han i studien visade på att den mest frekvent 

använda uppskattningsmetoden är expertuppskattningar refererat i denna studie som concensus 

metoder.   

 

Att expertuppskattningsmetoder används i så stor grad menar Jørgensen kan bero på bristen på 

forskning och bevis om att andra metoder är mer precisa. (Jørgensen 2004) utförde även en 

undersökning för den norska systemutvecklingsmarknaden. Av de 13 utfrågade organisationerna 

använde sig alla 13 av expertutlåtanden för att uppskatta sina projekt. Tre av företagen använde sig 

av en kombination mellan expertutlåtanden samt uppskattningsmetoder för att göra projekttids-

uppskattningar. Två av företagen i studien visade att de använde sig ibland av expertutlåtanden och 

ibland av en kombination mellan expertutlåtanden och någon existerande modell.  

 

(Jørgensen 2004) undersökning visade att use-case-baserad-metod var den mest använda i 

kombinationen med expertutlåtanden. Undersökningen försökte också att ta reda på orsaken till 

dessa företags val av metod för sina projekt (figur 23). De utvalda företagen främsta anledning till 

vald metod var att de tycktes ha haft framgångar med metoden. Det var endast tidigare framgång av 

metoden som fick över tre poäng av den fem skaliga poängsystemet.  
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Anledning till vald metod (skala (1-5)) 

Uppskattarna har haft framgång med metoden 4.2 

Konsult rådgivning 2.7 

Grundlig testning 2.7 

Strukturerad analys 2.1 

Föreläsningar på universitet/högskola 1.8 

Genomgång av andra företags erfarenheter 1.7 

Popularitet på marknaden 1.2 

 

 

Figur 21: Anledning till val av uppskattningsmetoder  

(Jørgensen 2004) 

 

(Jørgensen 2004) tolkar sin studie med att studien visar vad många andra studier har påvisat att 

valet av uppskattningsmetoder inte är beroende av år, teknologi, plats eller liknande. En anledning 

till detta anser han ligger i att de alternativa metoderna inte har misslyckats med att bevisa sin 

effektivitet för företagen. 
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4. Empiri  
Förra kapitlet i denna studie har visat på vilka de vanligaste metoderna är för tidsuppskattning 

samt hur dessa uppskattningar kan användas inom ett företag. Förra kapitlet visade också på 

relevanta forskningar inom de olika uppskattningsmetoderna samt deras svaga respektive starka 

sidor. Detta kapitel kommer att undersöka hur LexiConsult AB arbetar och hur de utför sina 

projekts tidsuppskattningar. Arbetet inom detta kapitel kommer ske främst genom intervjuer med 

företaget se frågor (Bilaga 1). Frågorna delades upp i fem delar, där intervjuerna försöker lyfta 

fram LexiConsult AB:s projekt, projektstyrning, tidsplanering av projekt, kravspecifikationer samt 

företagets tidsuppskattningsmetod.  

 

Alla dessa fem delar har behandlats i studiens ti kapitel och anses viktiga för grunden till 

tidsuppskattningar. Den teoretiska delen av arbetet utgjorde därmed en ram för de frågor som har 

tagits fram till intervjuerna. Dessa rubriker visades dock inte för intervjupersonen i syfte att 

undvika att intervjupersonen låser sig fast vid vad intervjun försöker lyfta fram. Detta kapitels 

resultat kommer att i nästa kapitel att analyseras mot den teoretiska grunden som har forskats fram 

i det föregående kapitlet. 

 

Sammanfattningen av intervjuerna i detta kapitel följer studiens vetenskapssyn, hermeneutiken, där 

författarna har försökt att få en förståelse av arbetet som sker inom LexiConsult AB samt hur de 

personer som är involverade i projekten upplever företagets arbetssätt samt problem. Intervjuerna 

har tolkats av författarna och sammanfattats i detta kapitel som en grund till den analytiska delen 

som följer efter detta kapitel. 

 

4.1 Vad arbetar LexiConsult AB med 
LexiConsult AB arbetar för att effektivisera sina kunders arbetsprocesser i deras dagliga arbeten. 

Detta gör LexiConsult AB genom att skapa Officepaketmallar som anpassas efter företagets behov 

och krav. LexiConsult AB har färdiga grundmallar som de kan utgå ifrån men kunden kan också 

välja att skapa sig sitt eget paket med de delar som den anser sig behöva för sin dagliga verksamhet. 

Företaget har också andra områden bl.a. utveckling av databaser samt dokumentation för företag 

som vill strukturera upp sitt arbete och få det mer användarvänligt. LexiConsult AB är idag Sveri-

ges största företag inom office-konsultning. Företaget ger expertstöd inom följande områden:  

 Mallar Office 

 Databaser 

 Kalkylmodeller 

 Dokumentation 

 Smarta produkter 

 Outlook 
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4.2 Arbete med projekt samt projektstyrning inom LexiConsult AB 
LexiConsult AB ingår i LexiconGruppen som bl.a. har utbildningar inom olika IT-områden för både 

privatpersoner och företagskunder. Företaget arbetar i projektteam där projekt som kräver mer än en 

konsult oftast har en projektledare som är ansvarig för projektets utgång. Projektledarna ansvarar i 

sin tur till en konsultchef som ansvarar bl.a. för resurstilldelningen för de olika projekten i företaget. 

Det finns inget konkret nedskrivet om roller och faser i projektet utan det mesta är muntligt mellan 

projektledare, konsulter samt konsultchef. De delaktiga inom projekten träffas sällan och när detta 

sker är det vid behov. Det finns inte några bundna tider eller planerade möten under projektens 

gång. Det mesta av kontakten med kund sker via mail detta inkluderar även kontakt mellan övriga 

inom företaget. Projektledare avgör start och avslut på projekt och dess fortlöpanden. 

 

4.3 Intervju med medarbetare på LexiConsult AB 
Detta avsnitt kommer att behandla de intervjuer som har utförts på LexiConsult AB. Intervjuerna 

har tolkats och sammanfattats i detta avsnitt, men kan ses som helhet i slutet på arbetet i bilagorna 

1-3. 

 

4.3.1 Sammanfattning av intervju med projektledare 

Den första intervjun (bilaga 3) utfördes med en anställd som arbetar som projektledare på 

LexiConsult AB. I sitt projektledaryrke har projektledaren ansvaret att leda det tilldelade 

projektet samt de tilldelade resurserna.  

 

Under den intervju som utfördes med projektledare framkom det att projekten har endast en 

till två medlemmar per projekt. Det är oftast konsulten själv eller projektledare som ansvarar 

för att ett projekt startas korrekt och avslutas i tid. Den som intervjuades i detta fall hade 

tyvärr inte någon insyn i eventuella budgetöverskridningar företaget har som helhet eller hur 

stora fel i tidsuppskattningar som företaget har. Enligt den intervjuade lämnas all använt 

material kvar på servern så det vid behov och framtida projekt kan användas senare. Detta 

inkluderar all mail. Det sparade materialet genomgås inte och är i ostrukturerad form. Det 

finns ingen information sparad över vem som har arbetat med vilket projekt och dennes 

resultat. 

 

Tidsplan för projekten är ett nytt koncept de arbetar efter. Det finns inte utstakat eller 

nedskrivet något om rollerna i projekten eller om ansvarsområden. De delaktiga inom 

projekten träffas endast när behov föreligger. Vid frågan om kravspecifikationen används för 

tidsuppskattning, säger projektledaren att denne tror att hela kravspecifikationen används, 

men då kravspecifikationer är ett nytt koncept är denne osäker. Tidsuppskattningen 

överlämnas till kund vid offerten och eventuella justeringar sker i denna fas.  

 

Vid frågan om de brukar justera tidsuppskattningarna under projektens gång svarar den 

intervjuade ”ibland”, men det finns en ”känsla” av att de håller tiderna.  
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Projektledaren talar om att tidsuppskattningarna brukar ske med hjälp av projektledare samt 

med de delaktiga konsulterna. De delaktiga konsulterna kontaktas och tillfrågas om tiden, de 

behöver, för sin del. Den intervjuade anser att de projekt denne har varit involverad i så har 

hon känt till tidsaspekten av projekten men att hon vet att så oftast inte är fallet utan konsulten 

får ”jaga” säljaren efter information om tidsaspekten på projektet. Någon efterbehandling av 

projekt känner inte den intervjuade projektledaren till att de gör. Vid tidsuppskattningen 

används endast egna erfarenheter. Den enda gång de använder sig av gamla projekt är i sådana 

fall de själva varit involverade i ett projekt och vet att deras kollega har givit liknande offert.  

 

4.3.2 Sammanfattning av intervju med Konsultchef  

Den andra intervjun (bilaga 3) gjordes med konsultchef på LexiConsult AB. Som konsultchef 

har personen det övergripande ansvaret för projektledarna samt de projekt som företaget 

handhar. I dennes arbetsuppgifter finns bl.a. utdelningen av resurser i form av personal mellan 

de olika projekten.  

 

Enligt den intervju som utfördes med konsultchefen framkom det att projekttypen som 

LexiConsult arbetar med främst är av typen mallar av Officepaketen, som anpassas efter 

företagens behov samt användning. Projektens styrning sker främst av konsultchefen, där 

denne har övergripande ansvaret i form av resurstilldelningar samt kontakt med projekt-

ledarna. Kravspecifikationer utförs i första hand av projektledaren själv, denne har i sin tur en 

del guidelinjer samt tidigare kravspecifikationer att utgå ifrån och förändrar dessa kravspeci-

fikationer efter uppdrag och kund.  

 

Kravspecifikationerna brukar vara ett av de dokument som sparas i företaget med de mail som 

har skickats mellan kund och delaktiga i projektet. Tidsplaneringarna av projekten utförs av 

projektledare samt konsultchef där erfarenheten styr och man har inga speciella verktyg eller 

guidelinjer att följa. De som ska vara delaktiga i projekten är inte med i detta sammanhang 

p.g.a. tidsbrist.  

 

När det gällde företagets tidsuppskattningsmetoder så framkom det att det baserades mycket 

på erfarenhet samt om den delaktige kände till någon liknande projekt som de kan dra 

analogier från. Då det saknas strukturerad dokumentation är det svårt för företaget att kunna 

hitta liknande projekt för att kunna ange mer precisa uppskattningar. Tidsuppskattningarna 

utförs av konsultchefen samt projektledaren och även här är inte medarbetarna i projektet 

delaktiga i processen p.g.a. tidsbrist samt ”lathet”. Konsultchefen uppskattar att företaget lider 

av 20 % feluppskattade tider samt omfattande budgetöverskridningar. 

 

Kunskaperna i företaget rörande tidsuppskattningar är begränsade till projektledarna samt 

deras erfarenhet och bakgrund. Tidsramen anses som den viktigaste faktorn för LexiConsult 

Ab:s kunder och har också framlett till att LexiConsult har vissa gånger varit försiktiga i sina 

uppskattningar för att vinna ett kontrakt. Detta har visat många gånger inte ha positiva utfall 
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vid projektens slut. Användandet av externa konsulter sker i företaget men det sker ingen 

dokumentation över deras arbete eller utfallet. Under projektens gång händer det att 

prototyper används men detta är inte återkommande utan visas upp för kund någon enstaka 

gånger, slutanvändarna är oftast inte delaktiga genom projektens gång.  Att slutanvändarna 

inte är delaktiga är p.g.a. tidsbrist från kunds sida och ingen begäran från LexiConsult AB:s 

sida. Diskussioner har förts i företaget att strukturera dokumentationen av projekten genom att 

internt bygga något eller köpa ett färdigt paket dock har det inte framlett till något mer 

konkret. 

 

4.4 Kravspecifikationer inom LexiConsult AB 
Som nämnts tidigare i den teoretiska referensramen är ett av syftena med kravspecifikation att 

utgöra ett kontrakt mellan det företag som ska utveckla ett IT-projekt och dess kund. 

Kravspecifikationen ger de ramar som kunden vill att IT-projektet ska uppfylla. Författarna begärde 

ut ett flertal olika kravspecifikationer från LexiConsult AB i syfte att förstå den ram som företaget 

lägger upp och vad medarbetarna i ett projekt har som vägledning (bilaga 4 och 5). 

Kravspecifikationerna består av två delar. Den första, större delen, kallas produktkrav där det med 

text och ibland bilder visas på vilka krav det ställs på den färdiga produkten vad beträffar utseende, 

layout, format och andra funktioner. Den andra delen är en liten del som kallas för systemkrav där 

det visas på vilka operativsystem och Officeutgåvor produkten kommer kunna arbeta på.     

 

Av de intervjuer som gjordes med LexiConsult AB:s projektledare och konsultchef framkom det att 

det har förelegat vissa problem kring kravspecifikationerna. Företaget har fått förändrade 

utformningar av dess kravspecifikationer från början av år 2010 och det råder skilda meningar 

mellan projektledare och konsultchef angående vikten av kravspecifikationen inom de tidsupp-

skattningarna som utförs. Företaget sätter upp kravspecifikationer i samband med den offert som 

tilldelas kunden. Enligt en intervju med projektledare (bilaga 2) finns det inga riktlinjer om vem 

som får vara med i utformandet av en kravspecifikation. Det beror på personers kunskaper, t.ex. kan 

det vara konsulten, projektledaren eller säljaren i företaget. Det framkom i den andra intervju 

(bilaga 3) med konsultchefen på LexiConsult AB att utformningen av kravspecifikationen oftast 

utgörs av projektledaren utan delaktighet från andra. I samma intervju (bilaga 3) kom det fram att 

LexiConsult AB väldigt sällan har kontakt med slutanvändarna och att kravspecifikationen inte 

utförs med någon hjälp från dem. Det visade sig även att företaget ibland är försiktiga i sina 

tidsuppskattningar för att få ett kontrakt.  
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I kravspecifikationerna (bilaga 4-6) framgår det för alla vad produkten ska göra samt om finns det 

illustrativa bilder på två av de tre kravspecifikationerna. Det saknas på samtliga kravspecifikationer 

uppgifter när ett projekt ska påbörjas och när det ska avslutas. LexiConsult AB har i sina kravspeci-

fikationer inte klargjort vilka funktioner som behövs först och vilka som kan vänta. Inom Lexi-

Consult AB är det endast inom en av de tre kravspecifikationerna företaget har tagit hänsyn till 

tidsestimeringen där varje fas är tidsbestämd (bilaga 6). Denna kravspecifikation tar även hänsyn till 

extra tid för programmering, som kan tillkomma samt att det finns angivet vad kostnaden för 

projektet blir.  

 

Det framgår inte någonstans i LexiConsult AB:s kravspecifikationer vem hos kunden som har 

godkänt förslaget på kravspecifikationen. På flertalet ställen i kravspecifikationen ska kunden 

komma med förslag på t.ex. formatmallsuppsättning, men det framgår inte när de ska komma in 

med dessa eller vem som ska skicka in förslaget. Det är kundens företag som benämns som 

kontaktperson (bilaga 5). Av alla de kravspecifikationer som är inhämtade från Lexiconsult AB 

(bilaga 4-6) framgår det inte vilka intressenterna är, deras roller samt att det saknas plats för 

underskrift på kravspecifikationerna. 

 

4.5 Tidsplanering av ett projekt samt utvecklingsmetod inom Lexi-

Consult AB 
Vid intervjuerna som gjordes med konsultchefen på LexiConsult AB samt dess projektledare (bilaga 

4-6) framkom det att valet av utvecklingsmetod faller mycket på vem som är projektledaren samt 

dennes erfarenheter. Intervjuerna på företag visar på att företaget har en informell livscykel på 

projekten, då det inte finns några direkta guidelinjer uppsatta utan alla i företaget verkar vara 

införstådda med företagets arbetssätt.  

 

Projektgrupperna kan ibland använda sig av prototyper. Men enligt konsultchefen på företaget  

kommer detta sällan till slutanvändarna dvs de som ska jobba med systemet utan tittas över av den 

kontaktperson som finns hos kund eller ibland deras IT-avdelning. Slutanvändare inkluderas oftast 

inte under projektens gång p.g.a. tidsbrist och ingen begäran sker heller från kund. Programmer-

ingsspråk som används för Office-mallarna är Microsofts eventdrivna programmeringsspråk VBA 

(Visual Basic for Applications). 

 

Tidsplanering av projekt tillfaller oftast projektledaren men det kan också vara en konsult som utför 

projektet själv och då tidsplanerar denne själv arbetet. LexiConsult AB har inget uttalat verktyg som 

används för tidsplanering av ett projekt. Enligt projektledare på företaget har en typ av tidsplan 

börjat användas nyligen i företaget. 
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4.6 Tidsuppskattningar för projekt inom LexiConsult AB 
När det gäller kunskaper inom tidsuppskattning är det grundat på projektledarnas tidigare kunskaper 

samt konsultchefens. Det finns inga dokument eller statistik som kan utgöra andelen överskattade 

respektive underskattade projekt i företaget utan generellt tycker projektledarna att företaget kanske 

har 5 % feluppskattade tider för projekt medans konsultchefen pekar upp mot 20 %. Företaget 

lämnar över sin tidsuppskattning till kunden vid samma tidpunkt som offerten tilldelas kund.  

 

Tidsuppskattningarna, som görs på projekt, baserar sig på erfarenheter och om det finns kännedom 

av tidigare liknande projekt inom företaget även analogisk uppskattning. Företaget har i tidigare 

projekt lagt sig på viss tidsuppskattning för att vinna en offert. De personer som deltar i projekten 

såsom layoutare, konsult m.fl. är inte delaktiga på något sätt i tidsuppskattningen av ett projekt, 

mestadels i brist av tid. Tiden för ett projekt anses utgöra en viktig faktor för kunderna till företaget. 

Företaget använder sig ibland av externa konsulter men detta resulterar inte i någon vidarekoppling 

till kunden för hjälp med framtida projekt.  

 

LexiConsult utför sina uppskattningar i ett tidigt skede för hela projektet. Det saknas inom 

Lexiconsult arbete med riskbedömningar. Möjliga risker klargörs aldrig för de delaktiga i projektet 

eller för kunden. Hänsyn till risker tas inte vid tidsuppskattningar. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras studiens empiriska material som återfinns i kapitel 4 och sätts i relation 

till den teoretiska referensramen som studien visat på i kapitel 3. Det kan finnas infallsvinklar i den 

empiriska delen som av läsaren kan anses som intressant men analysen kommer så långt det är 

möjligt att vara avgränsad. Avgränsningen av teorin har skett efter empirin där författarna lämnar 

efter sig systemutvecklingslivscyklar samt tidsplanering. Detta har gjorts då de inte anses kunna 

behandlas i större utsträckning och kräver för mycket förändringar i LexiConsults arbetsätt.  

 

Analysen följer den hermeneutiska vetenskapssynen från metodkapitlet i studien där författarna är 

väl medvetna om att texter kan tolkas olika vid olika tillfällen. För att försöka förbättra tolkningen 

har författarna ihop bearbetat materialet från den empiriska delen av studien och ställt det mot den 

teoretiska. Allt material har genomgåtts ett flertal gånger och kategoriserats för att få fram viktiga 

delar som berör studien. Då studien har haft en deduktiv ansats så har även detta påverkat 

analysen där teorin i den teoretiska delen har utgjort grunden och visat på vilka aspekter som är 

viktiga att tänka på i empiridelen. I analysen kommer författarna att analysera empirin mot teorin 

för att titta på styrkor och svagheter med LexiConsult AB:s arbetsätt. 

 

5.1 Analys av LexiConsult AB:s kravspecifikationer 
Vid analysen av kravspecifikationerna har vissa faktorer tagits i beaktande av författarna. Analysen 

utgår från den tjänst LexiConsult erbjuder, i detta fall olika mallar i Officepaketet för företag. 

Författarna har också följt avgränsningen i studien och arbetar endast med de delar som har 

behandlats i teorin och som anses vara viktiga för tidsuppskattningen av ett projekt.  

 

Den teoretiska undersökningen om kravspecifikationer visade på att vissa utvecklare koncentrerar 

sig på själva lösningen än på kundernas behov. I den empiriska delen av studien utfördes en intervju 

(bilaga 3) med konsultchefen på företaget. Det framkom att LexiConsult AB väldigt sällan har 

kontakt med slutanvändarna och kravspecifikationen utförs inte med någon hjälp från dem. Den 

teoretiska studien om kravspecifikationer visade på att detta kan utgöra problem för 

tidsuppskattningen av ett projekt då funktionerna inte alltid uppfyller slutanvändarnas krav och kan 

medföra att fler krav tillkommer under projektens gång. Undersökningen visade på vikten att 

klargöra specifikationen för produkten. När de kravspecifikationer (bilaga 4-6) som har insamlats 

från företaget genomgåtts finns det illustrativa bilder på två av de tre kravspecifikationerna. Teorin 

om kravspecifikationer visade på vikten av att göra kravspecifikationer enkla och lätta för kunden 

att förstå. Den kravspecifikationen, som saknar bilder, gör det svårt för kund att förstå den 

slutgiltiga produkten. Detta kan i sin tur medföra utökade eller ändrade funktioner under projektets 

gång, vilket förstör den första tidsestimeringen, som har gjorts för projektet. 

 

 

 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 48 
 

Den teoretiska undersökningen inom kravspecifikationer visade på vikten av att som utvecklare 

tänka om kravspecifikationen och visionen kring den är rimlig. I intervjun med konsultchefen på 

LexiConsult AB (bilaga 3) framkom det att det händer att företaget är försiktigt i sina 

tidsuppskattningar för att få ett kontrakt. Detta ses som ett stort problem för tidsuppskattningen då 

visionen kring tiden gentemot funktionerna inte har varit rimliga för kravspecifikationen och 

företaget är medvetet om detta. Den teoretiska undersökningen visade på att det är viktigt med 

klassificeringen av funktioner. LexiConsult AB har i sina kravspecifikationer (bilaga 4-6) inte 

klargjort vilka funktioner som behövs först och vilka som kan vänta.  

 

Teorin inom Välja rätt systemutvecklingslivscykel visade på att klassificeringen av funktioner kan 

leda till en reducering av utökade funktioner under projektets gång, vilket kan ge utökade chanser 

till att hålla tidsestimeringen. Att ta fram en prototyp både för egen del och kundens del gör att de 

viktiga funktionerna på ett lättare sätt kan synliggöras. Det framkom i intervjuerna med Lexi-

Consult AB (bilaga 2-3) att utformningen av kravspecifikationen oftast utgörs av projektledaren 

utan delaktighet från andra. Den teoretiska undersökningen visade på att kravspecifikationen bör 

utformas så alla förstår den. Detta kräver i sin tur större delaktighet från projektmedlemmarna. 

Analys av de kravspecifikationer som har inhämtats (bilaga 4-6) från LexiConsult AB framgår det 

av alla, vad produkten ska göra. Klarheten kan dock utökas genom att alltid ha bilder och 

kommentarer. Analysen av de tre specifikationerna visade även på andra brister i form av struktur 

och är inte konsekventa.  

 

Teorin om kravspecifikationer visade på vikten av att alla intressenter godkänner specifikationen. 

Av alla de kravspecifikationer, som är inhämtade från LexiConsult AB (bilaga 4-6), framgår det inte 

vilka intressenterna är, deras roller samt att det saknas plats för underskrift. I den teoretiska studien 

visade Görling på att detta är viktigt för tidsestimering, då det är i denna fas, där kund och 

utvecklare godkänner den tidsestimering och de funktioner som ska finnas med. 

 

Vikten av tidsestimeringar i en kravspecifikation och i projektdelarna visades i den teoretiska delen 

av Görling, men inom LexiConsult AB är det endast inom en av de tre kravspecifikationerna 

företaget tagit hänsyn till tidsestimeringen och där varje fas är tidsbestämd (bilaga 6). Gray och 

Larson visade att extra tid alltid kan uppkomma och detta bör specificeras i kravspecifikationen. 

Det är dock endast en av kravspecifikationerna från LexiConsult AB som tar hänsyn till att extra tid 

för programmering kan tillkomma (bilaga 6). Att kravspecifikationer utgör ett avtal mellan kund 

och utvecklare klargjordes i teorin, men endast en av kravspecifikationerna har benämnt kostnaden 

för ett projekt.  
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Gray och Larson klargjorde vikten av att veta när ett projekt börjar och avslutas för de delaktiga. 

Det saknas på samtliga kravspecifikationer plats för när ett projekt ska påbörjas och när det ska 

avslutas. Att kunna ställa någon till svars för projektens olika faser visar Gray och Larson. Det 

framgår dock inte någonstans inom LexiConsult AB:s kravspecifikationer vem hos kund som har 

godkänt förslagen på kravspecifikationen. På flertalet ställen ska kund komma med förslag på t.ex. 

formatmallsuppsättning som de vill ha. Det framgår inte när de ska komma med dessa förslag eller 

vem som ska komma med förslaget. Det är istället hela företaget, som benämns som kontaktperson 

(bilaga 5).  

 

Den brist på struktur och att kravspecifikationerna inte är konsekventa medför att vissa projekt blir 

framgångsrika och andra inte.  

 

5.2 Analys av LexiConsult AB:s tidsplanering och utvecklingsmetod  
Analysen i detta avsnitt kommer visa på brister inom LexiConsults arbetssätt med tidsplanering och 

utvecklingsmetod. 

 

Analysen mellan den teoretiska undersökning om olika systemutvecklingslivscyklar samt intervjuer 

på LexiConsult visar på att företagets projekt har en informell systemutvecklingslivscykel. Det 

finns inga speciella guidelinjer nedskrivna utan alla i företaget verkar vara införstådda med 

företagets arbetssätt. Det framkom att det ibland används prototyper. Denna typ av metod visades 

inom den teoretiska studiedelen vara ett bra sätt att ta fram funktionaliteter som kanske är osäkra i 

ett projekt.  

 

Vikten av en bra tidsplanering framkom i studiens teoretiska referensram Tidsplanering av IT-

projekt samt projektstyrning, där projektledare och utvecklingsteamet ser vad som ska göras och där 

alla kan följa tidsplaneringen. Detta är viktigt för att kunna både utföra bra tidsuppskattningar för ett 

projekt men också för att hålla tiden. I empirin (bilaga 3) visades på att stor del av projekt-

planeringen sker muntligt mellan projektdeltagarna. Bristen på projektplan ansågs vara ett av skälen 

till att tidsuppskattningar fallerar, då inte alla vet exakt vad som ska göras och när.  

 

En metod som visade på hur man kan göra tidsplaner på kallades WBS (Work Breakdown 

Structure). WBS kan med fördel användas i vissa aspekter på projekt som LexiConsult AB arbetar 

med. Att dela upp projektet i delar är inte okänt hos LexiConsult AB då man utnyttjar detta system i 

sina kravspecifikationer (bilaga 6). I en av de tre kravspecifikationer som mottogs finns även 

tidsuppskattning för varje del. Om kravspecifikationerna sker på ett mer konsekvent sätt, 

exempelvis genom användandet av en förbättrad kravspecifikation (bilaga 7), kan den användas för 

tidsplanering av ett projekt, där ansvariga för varje del, kan se vad de ansvarar för samt den tid de 

har för att göra det på. 
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5.3 Analys av tidsuppskattning och projektstyrning inom LexiConsult 
Detta avsnitt är kärnan i den analytiska delen av studien då den kommer att behandla valet av 

strategi och metod som LexiConsult har vid tidsuppskattning. Den analys som har utförts på 

LexiConsults arbetsmetodik samt projektstorlekar har lett till att författarna har från detta skede 

inte tagit hänsyn till tidsuppskattningsmetoderna funktionspoäng, SLOC samt Cocomo. 

 

Det visades också inom den teoretiska referensramen att projektstyrning och projektledarens roll är 

av stor vikt för att följa och hålla tiden för ett projekt och även detta kommer att redovisas i denna 

sektion. LexiConsult har inte själva tidigare behandlat tidsuppskattningen som någon stor del av 

sina projekt och detta har också lett till att företaget har försummat att utöka kunskapen inom 

företaget i detta område. 

 

Författarna har genomgått de delar i studien som är direkt kopplade till tidsuppskattningen för att 

se vilka möjligheter som framligger för att kunna användas för en bättre tidsuppskattningsmall.  

 

5.3.1 Analys av strategi 

I ett första skede kan det vara viktigt att välja vilken tidsuppskattningsstrategi som är mest 

passande för ett företag som detta. Det visades på två strategier inom tidsuppskattningar med 

olika tillhörande metoder inom dessa strategier. Den empiriska undersökningen med intervju 

av projektledare visar på att LexiConsult använder sig av makrostrategin och utför sina 

uppskattningar i ett tidigt skede av projektet. Företaget svarade vid intervju vad som var 

viktigast för deras kunder där de fick välja mellan tre faktorer som i den teoretiska studiedelen 

inom projektstyrning kallades för ”The iron triangle” (figur 9). De intervjuade ansåg att tid 

och kvalitet var viktigast. Makrometoden ska inte användas i de fall kostnad och tid anses 

som viktiga för kund (figur 15). Makrostrategin ger inte kunden någon konkret tidsuppskatt-

ning och inte så mycket information och underlag för beslut. Här syns det att olikheterna inom 

de teoretiska och empiriska områdena är stora med avseende på företagets mål och vision, 

vilket är att skapa hög kvalitet för dess kunder och erforderlig tid för projekten, men bristen 

på kunskap i tidsuppskattning på företaget gör att valet av strategi i nuvarande projekt endast 

sker efter makrostrategin. 

 

För att komma fram till val av strategi kan också Gray och Larsons villkor för avgörande av 

strategi användas (figur 15). Vid en första inblick känns det som att makrostrategin skulle 

passa bäst då företaget oftast har ”små” projekt. Det visade sig dock i undersökningen i den 

empiriska delen av studien att de mallar som företaget arbetar efter är redan kategoriserade 

och uppdelade, så att arbeta enligt mikrostrategin är inte tidskrävande i detta fall. Mikrostrat-

egin kommer också medföra att företaget kan ge tydligare riktlinjer angående tiden till kund 

och det medför bättre beslutsunderlag för LexiConsult AB men också för kund. Mikrometoder 

medför dock oftast stora resurser och kostnader bör inte vara ett problem för LexiConsult AB 

då projekten är av det mindre slaget. 
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5.3.2 Analys av Projektstyrning 

I teorin om projektstyrning framkom det att projektledare med många olika roller är vanligt 

inom IT-projekt. LexiConsult AB:s projektstyrning stämmer till viss del med teorin, där 

projektledare ansvarar för de mål som sätts upp och uppföljningen av dessa. Det sätts dock 

mycket tilltro inom företaget på projektledarnas erfarenheter och bakgrund för utförandet av 

tidsuppskattningar. Att vid uppskattning använda sig i så hög grad av projektledarens 

kunskaper inom tidsuppskattning tolkas som att det inte ger någon pålitlig uppskattning av 

tiden. Detta beror på att projektledarnas kunskaper och erfarenheter kan skilja sig stort och 

kunskapen om de anställdas färdigheter kan också var missförstådda. 

 

Resultatet av den empiriska undersökningen med genomförda intervjuer visar på att det är 

oftast projektledare i samråd med konsultchef, som utför tidsuppskattningen av projekten. 

Guidelinjer som presenterades i den teoretiska delen av studien av Gray & Larsson visar på 

att den eller de med störst erfarenhet bör utföra tidsuppskattningen, om det inte berör tekniska 

aspekter. De ska helst utföras av personer insatta i projekten för att ställa någon till ansvar för 

tiden. Vid tolkningen av detta anses det vara viktigt att personer som är insatta och har 

ansvaret för olika delar av ett projekt bör också utföra uppskattningen för den fasen.  

 

Uppföljning av projekt saknas i företaget, då det är ”upp till” projektledare, hur de vill avsluta 

projekten. Det finns ingen information att återgå till och ta lärdom av från ett projekt.  

 

Intervjuer med projektledare på företaget visade att projektledarnas kunskaper om hur mycket 

feluppskattningar företaget lider av i verkligheten är missförstått av projektledarna. Detta 

anses bero på många faktorer, där bristen på strukturerad informationshantering och uppföljni-

ng av projekt är de stora skälen.  

 

I ett första skede gäller det att LexiConsult utgår från grunderna och därför är guidelinjerna, 

som presenterades av Gray & Larson, en viktig del i tankesättet om tidsuppskattningar inom 

företaget. LexiConsult arbetar med projekt, som hanterar Officemallar, där kunden väljer de 

delar som den skulle vilja ha för sitt företag. Det anses vara en bra grund att arbeta med 

personligt ansvar på arbetspaketsnivå som visades i den förbättrade kravspecifikationen 

(bilaga 7). Arbetspaketsnivåer ger också stor självständighet i ett projekts olika faser. Gray 

och Larsson visade i sina guidelinjer för tidsuppskattning vikten av självständighet i projekte-

ts olika delar.  

 

Företaget är inte konsekvent enligt analysen av kravspecifikationer, som ufördes i den 

empiriska undersökningen. Kravspecifikationerna är i vissa fall uppdelade i faser och tidsupp-

skattade. I vissa fall finns det inga uppskattade tider för de olika faserna (bilaga 4-6). 

Anledningen till detta kan vara att i nuvarande fall är det endast projektledarna som 

tidsuppskattar och någon rådgivning görs inte med andra som utfört liknande projekt. Detta 

tolkas igen som en brist i struktur där det är svårt för någon att ta fram ett projekt och se efter 

vem som gjort vad på ett projekt och resultatet av detta.  
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5.3.3 Analys av tidsuppskattningsmetod  

Tidsuppskattningsmetoden, som använts inom företaget, liknar mest Consensusmetoden där 

viljan mellan projektledare och konsultchef måste vara samma. Det sker inget större samråd 

mellan de olika experterna inom området utan det är främst projektledare samt konsultchef 

som kommer fram till en gemensam tidsuppskattning. Det kan utgöra problem, då det är svårt 

att hålla någon ansvarig för den projektdel, som inte hanteras i tid. Metoden visade sig i teorin 

inneha flera nackdelar med bl.a. tendenser för överskattning av lätta arbeten och 

underskattning av svårare uppgifter.  

 

Uppskattningen av tid bör enligt uppkommet resultat av intervjuerna kunna göras i två skeden 

för att kunna fungera på ett sätt som går i hand med företagets arbetssätt. I ett första skede kan 

det vara viktigt för säljare att kunna ge en ungefärlig tidsuppskattning till kund innan andra 

projektmedlemmar blir involverade och resurser sätts in. Detta leder till lägre 

resuranvändning, men det leder också till en högre osäkerhetsfaktor, något som kunden bör bli 

medveten om. I detta skede bör uppskattningen genomföras genom makrostrategin då 

detaljerna inte är klara och de olika delarna i projektet är oklara och konsulter inte rådfrågats. 

För att kunna utföra detta genom makrostrategin har de olika uppskattningsmetoderna i den 

teoretiska delen genomgåtts och undersökts.  

 

I detta första skede kommer en uppskattning kunna utföras av säljaren genom användandet av 

analog slutledning, där tidigare projekt ligger till grund. För att utöka tillförlitligheten bör 

även den person som tidigare arbetat med ett liknande projekt rådfrågas Detta är en del av det 

som i den teoretiska delen av studien behandlas som Consensusmetod. För att säljaren ska 

kunna göra en första uppskattning för kund kommer inte företagets nuvarande organisering 

kring projekten att vara effektiv, då det saknas strukturerad informationsindelning i företaget.  
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6. Slutsats    
I detta kapitel dras slutsatser med analys som underlag för slutsatserna. Detta innebär att 

slutsatsen återknyts till teori och empiri. 

 

För den tidsuppskattningsmetod som författarna skapar anses, utifrån teorin, att kravspecifikation-

erna utgör en viktig grund. Även projektledarens roll har visats vara viktig, där bl.a. uppföljning av 

avslutade projekt ingår. Projektdeltagarnas roller är också viktiga då de även ska delta i 

uppföljning samt känna mer ansvar i projekten. Det finns även andra faktorer som skulle kunna 

påverka tidsuppskattningen, men författarna har följt uppsatsens mål och syfte samt valt de delar 

som ansågs viktigast utifrån analysen.  

 

6.1 Förbättrad kravspecifikation  
Författarna förklarar här hur LexiConsult kan förbättra sina kravspecifikationer. 

 

I den teoretiska delen av studien visade Görling på att kravspecifikationen är viktig för 

tidsuppskattningen av ett IT-projekt. I bakgrundskapitlet visade The Standish group att 

användarinvolvering är den viktigaste faktorn för att lyckas med ett IT-projekt, vilket innebär att 

LexiConsult bör ha kontakt och arbeta tillsammans med slutanvändarna. I dagsläget fokuserar 

LexiConsult för mycket på lösningen. De behöver fokusera mer på kundens behov. 

 

Författarna anser att det är i det här skedet som det är viktigt att utföra tidsuppskattningarna med 

mikrostrategi. Mikrostrategi passar för att med den delas projektet in i mindre delar på 

aktivitetsnivå och LexiConsult AB har redan sina projekt indelade i delar (arbetspaket). 

Mikrometoder medför mer exakthet och större säkerhet än makrometoder. Kravspecifikationerna 

ska utformas med hjälp av de delaktiga i projektet då detta ger bättre tidsuppskattningar desto fler 

personer som tidsuppskattar. Varje del bör tidsuppskattas av den som är ansvarig för delen. Person-

en hålls därmed ansvarig för att möta upp tidsuppskattningen. 

 

Det händer att LexiConsult AB är försiktiga i sina tidsuppskattningar för att få ett kontrakt, men 

genom att agera på detta sätt mot kunden blir tidsuppskattningarna fel i kravspecifikationen. 

LexiConsult AB bör specificera produkten bättre genom att använda bilder och kommentarer i alla 

sina kravspecifikationer, detta för att hålla tidsuppskattning samt för att kunden och utvecklarna 

enklare ska förstå produkten. Om alla förstår produkten minskar risken för utökade eller ändrade 

funktioner under projektets gång och den ursprungliga tidsuppskattningen kan hållas. Genom 

kommentering av projektdelarna hjälper projektgruppen sig själva och kommande projekt genom att 

visa när och varför ändring införts samt för feedback till projektgruppen när projektet är slut. 

 

I analysen visades på problem med klassificering av funktioner, att LexiConsult i sina kravspeci-

fikationer inte strukturerat upp prioritering av funktioner. I den förbättrade kravspecifikationen 

(bilaga 7) visades hur rubrikerna kan delas upp genom att ha prioriterade funktioner först och sedan 
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de oprioriterade funktionerna. Detta möjliggör att ta fram ett utkast av en kravspecifikation och en 

prototyp för att kontrollera med utvecklarna och kunden att de har uppfattat allt rätt samt att båda 

parter är överens.  

 

För att erhålla viktig information för tid och kostnad av projekten bör varje projektdel ha ett fält för 

optimistisk och pessimistisk tidestimering och i slutet av kravspecifikationen bör ett fält för tillkom-

mande tid finnas. Det bör även finnas textfält för projektens totala tidsåtgång i form av optimistisk 

och pessimistisk tidsåtgång. 

 

Kunden kräver ofta att få veta projektets start- och sluttid. Därför är det viktigt att skriva starttid och 

sluttid, vilket visas i början på den förbättrade kravspecifikationen (bilaga 7). Det är viktigt att båda 

parter får en bekräftelse på att de förstår varandra och är överens. Därför ska båda parter godkänna 

specifikationen med underskrift, vilket görs sist i den förbättrade kravspecifikationen. En 

optimistisk och pessimistisk uppskattning av projektets totala kostnad bör finnas med då det är 

viktigt för båda parter att veta vad projektet kostar. 

 

6.2 Förbättrad tidsuppskattning 
Författarna försöker här visa på hur LexiConsult kan arbeta på ett bättre sätt med tidsuppskattning 

av sina projekt.  

 

Den metod som föreslås är utformad för att vara snabb, flexibel och utgöra en grund för 

uppföljningar. Då den utformade metoden bygger delvis på analogisk tidsuppskattningsmetod så 

betyder det att företaget måste under en tid framåt bygga upp en databas och införskaffa sig 

historik. Metoden har också influenser från Delphimetoden och Planningpoker, där det läggs stor 

vikt att ta del av andra experters åsikter. I den presenterade modellen har dessa egenskaper utgjorts 

av den förbättrade kravspecifikationen samt uppföljningsdokumentet som skapats av författarna. 

Metoden kommer allteftersom databasen fylls på med projekt att bli mer precis i sina uppskatt-

ningar, då den kommer att innehålla mer. Viktigt är att det uppföljningsdokument som kommer 

uppvisas i detta avsnitt fylls i på korrekt sätt efter varje projekt, då det utgör en källa till varför 

tidsuppskattningen för projekt misslyckas eller lyckas.  

 

6.2.1 Första steget till uppskattning 

LexiConsult måste strukturera sina projekt på ett sätt, där säljaren kan genom ett antal 

variabler som denne har identifierat via samtal med kund ta fram tidigare projekt som är 

analogiska med den nuvarande kundens krav. Detta anses kunna utföras bäst genom 

uppförandet av en databas, där säljaren väljer mellan kategorier (bilaga 8) av mallar och får 

upp tre analogiskt liknande projekt. Dessa projekt väljs med hänsyn till kategori samt 

projektens totala tid. Den högsta, minsta och genomsnittliga projekttiderna identifieras och tre 

projekt tas fram. Varje projekt måste innehålla kravspecifikation, samt projektuppföljnings-

dokumentation. Annat material berörande projektet rekommenderas också att sparas i denna 
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databas, även om dessa inte direkt berör tidsuppskattningen. Säljaren kommer vara intresserad 

av en makrouppskattning till kund och kommer med dessa dokument lätt att identifiera och 

meddela ungefärlig tidsaspekt för kund, då säljaren kan översiktligt se det högsta och lägsta 

tiden för ett liknande projekt. När säljaren ser tre projekt med tre olika tider för projekten 

kommer denne lätt att kunna titta igenom projektuppföljningsdokumentet och identifiera 

projektledares kommentarer till problem som har uppkommit och som har lett till att tidigare 

uppskattningar inte har hållits. Med informationen från projektuppföljningsdokumentet bör 

säljaren kunna utföra en någorlunda bra uppskattning. 

 

6.2.2 Skapandet av projektuppföljningsdokument 

Resultatet från intervjuer inom företaget tolkades som att det är svårt för projektledare att titta 

på tidigare projekt och få reda på vem som gjort vad och hur tidsuppskattningen har utförts. 

De problem som uppdagades ledde fram till uppförandet av ett projektuppföljningsdokument 

(bilaga 8). Projektuppföljningsdokumentets syfte är ett led i att förbättra informationsstruktur-

en inom företaget, ge säljare och projektledare ett snabbt sätt att ta fram anledning till tidigare 

projekts misslyckade tidsuppskattningar. Detta dokument har gjorts med hänsyn till företagets 

arbetssätt och mallprojekt.  

 

Dokumentet kommer bestå av en informationsruta där namnet på projekt, tid datum och 

projektledare framgår.  Varje deltagare i ett projekt ansvarar att i detta dokument fylla i tre 

saker:  

 

 Tidsuppskattning (den tid som uppskattades för dennes del i projektet) 

 Verklig tid (den tid som dennes del egentligen tog)  

 Kommentar 

 

Kommenteringsrutan ska fyllas i då tidsuppskattningen har överskridits eller om projekt-

medlemmen vill lämna information för andra som ska utföra samma del i framtiden. Hur stor 

överskridning av tiden som är acceptabel för varje del bör bestämmas av företaget själva. Men 

om överskridningen inte är inom acceptabel nivå så bör inte projektmedlemmen kunna lämna 

kommenteringsrutan tom. Projektledaren kommer också fylla i en kommenteringsruta, fast 

denne ska fylla i totala tidsuppskattningen för projektet samt totala verkliga tiden för 

projektet. För att fylla i projektledar- och kommenteringsrutan gäller samma villkor som för 

de tidigare nämnda kommenteringsrutorna. 

 

I slutet av dokumentet ska projektledare attestera dokumentet varav dokumentet stängs och 

projektet markeras som avslutat i databasen. Denna attestering kommer inte kunna utföras i de 

fall en projektmedlem inte ha fyllt sina uppgifter. (bilaga 8). 

 

Dokumentet kommer inte kräva någon större tid av de anställda och projektledare, men 

kommer ge ett bra beslutsunderlag för alla som vill uppskatta ett mallprojekts tidsåtgång.  
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6.2.3 Andra steget inom uppskattningen 

Det andra skedet i processen är den då kunden har beslutat sig för att gå vidare med ett projekt 

som ska utföras av LexiConsult. I detta skede måste tiderna för projektet korrigeras inför en 

slutgiltig tidsuppskattning som lämnas över till kund vid offerten. Här kommer LexiConsult 

att kunna få tillförlitligare tidsuppskattningar genom användandet av mikrostrat-egi. 

Mikrometoder är som tidigare nämnt i studien mer exakta än makrometoder då dessa metoder 

utförs i arbetspaketsnivå såsom användandet av WBS (work breakdown structure) samt 

användandet av mallar (Template method). 

 

Då företaget hanterar office-mallar och mallarna redan är uppdelade i olika kategorier bör inte 

uppdelningen för ett mallprojekt utgöra problem. De olika arbetspaketnivåerna bör uppskattas 

av de som är mest kunniga inom det området och som kommer att arbeta med den delen. Att 

utföra denna del som det görs ibland inom LexiConsult av projektledare i samråd med 

konsultchef medför att ingen av de inblandande konsulterna kan hållas ansvariga för 

uppkomna förseningar. Projektledare och konsultchef kan dock vid behov kontrollera 

uppskattningarna. Detta kommer i sin tur att ge en ökad pålitlighet i uppskattningen. En av de 

punkter som Gray & Larson talade om är riskbedömningen i projekten. I nuvarande läge görs 

inga sådana bedömningar inom företaget fastän det finns existerande dokument i företaget 

inom ämnet. Att utföra större riskbedömningar för den storlek av projekt som företaget arbetar 

med är inte realistisk i tid eller kostnad och anses inte kunna genomföras i detta läge.  

 

Det är dock realistiskt att vid offerten, där tidsuppskattning överlämnas till kund d.v.s. vid 

överlämnandet av kravspecifikationen, har varje arbetspaketnivå en optimistisk tidsuppskatt-

ning men också en pessimistisk tidsuppskattning. Den ansvarige konsulten, som utför 

uppskattningarna, tar hänsyn till sina kunskaper inom området, om det är rutinjobb, ny 

teknologi eller andra faktorer som kan försena arbetet.  Att på varje del av projektet ta fram 

pessimistisk tidsuppskattning medför ett bättre underlag för projektledare och konsultchef 

inom LexiConsult. Det medför också ett bra underlag för kundens beslutsfattande i projektet. 

Den pessimistiska tiden måste kommenteras i kommenteringsrutan inom kravspecifikationen.   

 

LexiConsults olika projektdelar är så små att tidsenheten bör vara i timmar, då detta gör det 

lättöversynligt för projektmedlemmar och för kund. För kundens del bör en total 

uppskattningstid ges i timmar men också i start- och slutdatum, där företaget tar hänsyn till 

arbetsdagar, lediga dagar och annat. LexiConsult bör också använda sig av mallmetoden. Den 

mall, som bör användas, kan utgöras av kravspecifikation som användes i ett liknande äldre 

projekt.  

 

Då varje projektmedlem kommer att ha sitt ansvarsområde när det gäller tidsuppskattningen 

så kommer denne också att utnyttja databasen till sin hjälp. På samma sätt som för säljaren 

kommer denne att söka fram liknande projekt från databasen där tre projekt tas fram, den med 

högst, lägst och snitt-tid för projekten. Projektmedlemmen bör då kontrollera de projekt-

uppföljningsdokument som finns för projektet ifråga och där leta fram sin del och läsa 
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kommentarer från någon som har utfört den delen tidigare för att veta varför tidigare 

tidsuppskattning misslyckades eller lyckades. (bilaga 8). 

 

De två stegen för tidsuppskattning som presenterats, där säljare först kan utföra en 

tidssuppskattning i helhet (makrostrategi) och sedan göra mikrouppskattningar på varje fas 

har vissa likheter med fasestimeringsmetoden. Skillnaden är dock att då projekten inom 

LexiConsult oftast är av mindre slaget kommer inte flera makroestimeringar att vara 

nödvändiga eller rekommenderade.  

 

6.3 Vad har studien lett fram till 
Studien har frambringat, som påvisats, till flertalet rekommendationer och förbättringar, som ska ge 

bättre tidsuppskattningar. Dessa stadgas nedan:  

 

 Uppdelning av projektens olika faser med tidsuppskattning på varje del i enlighet med WBS 

metoden. 

 

 Förbättrad kravspecifikation med tydlighet på bilder och tidsuppskattning på varje 

projektfas (Bilaga 7). 

 

 Ökat ansvar för den delaktige i projektet genom ifyllnad av kommentarruta i kravspecifika-

tion samt uppföljningsdokument. 

 

 Förbättrad informationsstruktur och tidsuppskattningsöversikt genom rekommendation till 

en databas.  

 

 Förbättrad uppföljning av projekt och informationsdelning genom framtaget projektupp-

följningsdokument för användandet efter varje projekt. 

 

 Förbättrad tidsuppskattningsmetod genom analogisk tidsuppskattningsmetod för tidsupp-

skattningen av framtida projekt.  

 

 Förslag till hur ett tidsuppskattningsprogram och dess uppföljning kan se ut (Bilaga 8). 
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7. Avslutande diskussion  
Det här kapitlet avser föra en diskussion kring fyra områden, där kritik mot studien kommer att 

diskuteras och visas på vad som kunde ha utförts på annat sätt. Författarna kommer att studera om 

annat resultat kunde uppnås inom studien. Vidare har författarna tillåtit sig att föra en friare 

diskussion utifrån sin upplevda bild av studien om ämnets framtid och framtida forskning. 

 

7.1 Kritik mot studien 
Studien har varit svår att utföra från flera perspektiv, då ämnet många gånger inte anses utgöra 

någon större del i ett företags projektprocess. I studien har betonats att delar i ett projekt är viktiga 

för tidsuppskattning men dessa delar har inte kunnat analyseras djupare än det som presenteras i 

uppsatsen, dels för den avsatta tiden för studien och dels för att inte bredda studien alltför mycket. 

Detta har även medfört att vissa delar i företagets projektprocess har bearbetats mer intensivt än 

andra. Författarna har också fått anpassa sig efter företagets nuvarande arbetsmetoder och 

projektstyrning till så stor del som möjligt, vilket har gjort att tidsuppskattningen har fått bearbetas 

efter önskemål att vara snabbhanterbart och resurssnålt.  

 

Företagets nuvarande historik om dess projekt har presenterats i ostrukturerad form, vilket har lett 

till att författarna inte har kunnat trängt djupare ner i den befintliga studien. Ett önskemål är att 

djupare kunna studera tidigare projekt och deras arbetssätten.  

 

7.2 Annat resultat av studien 
Studiens resultat hade kunnat vara annorlunda om det valda företaget hade haft strukturerad 

informationshantering och historik. Avsaknaden av struktur medförde dessutom att kunskapen och 

informationen inom det valda företaget var väldigt varierande och stundtals innebar motstridig 

information om tidsuppskattningen och dess roll inom företaget.  Studien är också inriktad på de 

Officemallar som företaget arbetar med främst och hur tidsuppskattningen kan förbättras på just 

dessa, vilket medför att resultatet hade kunnat vara annorlunda om studien hade utgått från 

systemutveckling av mer traditionella system. Resultatet har också påverkats då utsatt tid har 

medfört att endast vissa aspekter inom ett projekt har kunnat studeras på djupet såsom 

kravspecifikationer och självaste tidsuppskattningen.  

 

7.3 Framtid 
Trots att företaget, som har studerats, har varit verksamt länge så har inte företaget arbetat med 

tidsuppskattning under någon längre tidsperiod. Studiens komplexitet medför också att arbetet med 

tidsuppskattningen måste vara fortlöpande för att företaget i en framtid ska kunna få bättre tidsupp-

skattningar. Framtiden för tidsuppskattning inom företaget ligger i företagets egna händer och hur 

de vill använda studiens resultat, då resultatet kräver fortlöpande informationshantering.  
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7.4 Vidare forskning 
Området tidsuppskattning är som studien visar på väldigt komplext och kräver studier av hela 

projektprocessen. Vidare forskning borde studera det nära förhållandet mellan tidsuppskattningen 

och informationshanteringen inom företaget. De existerande forskningar, som finns, är specifikt 

avgränsade till förhållandet mellan en eller två faktorer som kan påverka tidsuppskattningen. Denna 

studie visade på ett flertal faktorer såsom informationshantering, strukturen av 

informationshantering samt projektledarens viktiga roll. Vidare forskning bör ta ett bredare 

perspektiv och studera alla dessa faktorer. Tidigare forskning visade också på stark uppdelning 

mellan mikrostrategier och makrostrategier inom tidsuppskattningen. Enligt det utstuderade 

materialet finns det utrymme för fortsatt forskning på integreringen av dessa strategier inom ett 

projekts olika faser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 60 
 

Källförteckning 
 

Böcker  
Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära: En introduktion, 3 upplaga., Fredriksberg: Samfundslitteratur. 

 

Evans I. (2004) Achieving Software Quality through Teamwork, Norwood, MA, USA: Artech House. 

 

Futrell, T. R., Shafer, D. F. och Shafer, L. I. (2002) Quality software project management, Upper saddle river, USA: 

Prentice Hall. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E. (2006) Project Management: The Managerial Process, 3 upplaga, New York: McGraw-Hill 

 

Görling, S. (2009) Att arbeta med IT-projekt, Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Long, T. och Johnson, M. (2000) Rigour, Reliability and Validity in qualitative research. Harcourt publishers Ltd. 

 

Molander, B. (2003), Vetenskapsfilosofi, En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Stockholm: 

Thales. 
 

Lewis, J. (2008) Sdlc 100 Success Secrets, London, England: Emereo Pty Ltd. 

 

Van Vliet, H. (2008) Software engineering principles and practice, 3e upplaga, West Sussex, England, John Wiley & 

Sons Ltd., s. 202 

 

Widerberg K. (2002) Kvalitativ Forskning: i praktiken, Sverige: Studentlitteratur AB  

 

Artiklar från web  
Chinneck, J.W. (2009) ‘Practical Optimization: a Gentle Introduction’, s. 1-2 

http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/po/Chapter11.pdf [åtkommen 19 februari 2010] 

 

Hjortblad, P. (2007) ’Lyckat eller misslyckat projekt, det är frågan’, s. 3-7., tillgänglig på: 

http://files.projectplace.com/swedish/reports/lyckat_misslyckat_it_projekt_2007.pdf  [åtkommen 25 januari 2010] 

 

Hörte, S, Å. (1999) ’Hur man kan ge struktur åt rapporter och uppsatser’ AR98:24, tillgänglig på: 

http://ies.ltu.se/org/Rapporter/AR9824.pdf [åtkommen 3 Feb 2010]. 

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), NASA Cost Estimating Handbook, 2002. tillgänglig på: 

http://cost.jsc.nasa.gov/NCEH/NASA%20CEH%20Final%20Production%20Copy%20April%202002.pdf [åtkommen 

19 februari 2010] 

 

Pfleeger, S.L., Wu, F., Lewis, R. (2005) Software cost estimation and sizing methods, issues and guidelines, tillgänglig 

på: http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG269.pdf [åtkommen 19 februari 2010] 

 

The Standish Group International, Inc., (2005), Chaos rising, a chaos executive commentary., tillgänglig på: 

http://www.standishgroup.com/sample_research/index.php [åtkommen 6 januari 2010] 

 

The Standish Group International, Inc., (2009 ), Chaos Summary, tillgänglig på: 

http://www1.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php [åtkommen 6 januari 2010] 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 61 
 

Artiklar från webb via databas  
Atkinson, R. (1999) ‘Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it’s time to 

accept other success criteria’, International Journal of Project Management, 17(6), s. 337-341, tillgänglig på: 

ScienceDirect [åtkommen 11 Feb 2010]. 

 

Brenner, A, L. Koehler, J, D. och Tversky, A. (1998) ‘On the evaluation of one-sided evidence’, Journal of Behavioral 

Decision Making , 9(1),59-70, tillgänglig på:  Inter Science [åtkommen 18 Feb 2010]. 

 

De wit, A. (1988) ‘Measurement of project success’, International Journal of Project Management, 6(3), s. 166, 

tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 3 Feb 2010]. 

 

Hughes, R, T. (1996) Expert Information and Software Technology judgement as an estimating method Information and 

Software Technology, 38(2), ss. 67-75, tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 17 Feb 2010]. 

 

IT governance institute (2003) ‘Board briefing on IT governance’, IT governance institute, s. 3 och 10, tillgänglig på: 

http://www.itgi.org/ [åtkommen 3 Feb 2010] 

 

Jørgensen, M. (2004) ‘Top-down and bottom-up expert estimation of software development effort’  Information and 

Software Technology, 46(1), ss. 3-16, tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 17 Feb 2010]. 

 

Jørgensen, M. (2004) ‘Group Processes in Software Effort Estimationt’ Empirical Software Engineering, 9(4), ss. 315-

316, tillgänglig på: acm Portal [åtkommen 13 Maj 2010]. 

 

Kaczmarek, J och Kucharski, M . (2003) ‘Size and effort estimation for applications written in Java’ 

Information and Software Technology, 46(9), ss. 590-590, tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 20 Feb 2010]. 

 

Landeta, J. (2006) ‘Current validity of the Delphi method in social sciences’ Technological Forecasting and Social 

Change, 73(5), ss. 468-480, tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 17 Feb 2010]. 

 

McGraw, G. (2003) ‘From the ground up: the DIMACS software security workshop’ IEEE Computer Society , 1(2), ss. 

59-62, tillgänglig på: IEEEXPLORE [åtkommen 20 Feb 2010]. 

 

Symons, C, R. (1988) ‘Function Point Analysis: Difficulties and Improvements’ IEEE Computer Society , 14(1), ss. 3-5, 

tillgänglig på: IEEEXPLORE [åtkommen 19 Feb 2010]. 

 

Shepperd, M., Schofield, C., Kitchenham, B. (1996), ‘Effort estimation using analogy’, IEEE Computer Society, s. 172, 

tillgänglig på: IEEEXPLORE [åtkommen 20 Feb 2010]. 

 

Ward, S, C. and Chapman, C, B.  (1995) ‘Risk-management perspective on the project lifecycle’, International Journal 

of Project Management, 13(3), s. 145-149, tillgänglig på: ScienceDirect [åtkommen 1 Feb 2010]. 

 

Bilder från webb 
Chinneck, J.W. (2009), PERT med kritiska linjen, ‘Practical Optimization: a Gentle Introduction’, s. 5, tillgänglig på: 

http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/po/Chapter11.pdf [åtkommen 19 februari 2010] 

 

Crisp konsulter, Kortlek för planneringspoker, tillgänglig på: http://old.crisp.se/planningpoker/crispdeck.jpg [åtkommen 

17 Feb 2010]. 

 

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/02637863
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/journal/4637/home
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/journal/4637/home
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/02637863
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/09505849
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/09505849
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/09505849
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/09505849
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/09505849
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/00401625
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/00401625
http://www.computer.org/
http://www.computer.org/
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/02637863
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/journal/02637863
http://old.crisp.se/planningpoker/crispdeck.jpg


  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 62 
 

Jørgensen, M. (2004), Anledning till val av uppskattningsmetoder, A Survey on Software Estimation in the Norwegian 

Industry, http://simula.no/search?SearchableText=A+Survey+on+Software+Estimation+in+the+Norwegian+Industry  

 

Luleå Tekniska Universitet (1999), Hur man kan ge struktur åt rapporter och uppsatser (Deduktion, Induktion, Abduktion) 

[bilder online], tillgänglig på: http://ies.ltu.se/org/Rapporter/AR9824.pdf [åtkommen 3 Feb 2010]. 

 

McGraw, G.. (2003), Graf med SLOC över operativsystemet Microsoft Windows, Source lines of code, tillgänglig på: 

http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Source_lines_of_code/ [åtkommen 19 februari 2010] 

 

Shepperd, M., Schofield, C., Kitchenham, B. (1996), ‘Effort estimation using analogy’, IEEE Computer Society, s. 175, 

tillgänglig på: IEEEXPLORE [åtkommen 20 Feb 2010]. 

 

The Standish Group International, Inc. (2005), ‘1994-2004 Cost v. Time Overruns’, Chaos rising, a chaos executive 

commentary, West Yarmouth: The Standish Group International, Inc, s.4, figure. 

 

Bilder från bok  
Gray, F, C och Larson, W, E (2006), ‘Generell modell för projekt’ ‘Project Management: The Managerial Process’, 3 

upplaga, New York: McGraw-Hill, illus. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E (2006), ‘Villkor som är avgörande för valet mellan makro och mikro uppskattningar’ 

‘Project Management: The Managerial Process’, 3 upplaga, New York: McGraw-Hill, s.6, illus. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E (2006) ’ansträngningsnivåer i projekt’, ‘Project Management: The Managerial Process’, 3 

upplaga, New York: McGraw-Hill, illus. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E (2006)’ komplexitetsschema inom funktionspoängsmetoden’, ‘Project Management: The 

Managerial Process’, 3 upplaga, New York: McGraw-Hill, s.133, illus. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E (2006) ’Funktionspoängsmetoden’, ‘Project Management: The Managerial Process’, 3 

upplaga, New York: McGraw-Hill, s.133, illus. 

 

Gray, F, C och Larson, W, E (2006) ‘Fas-estimering för ett projekts livscykel’, ‘Project Management: The Managerial 

Process’, 3 upplaga, New York: McGraw-Hill, illus. 

 

Görling, S. (2009), Faktorer som påverkar metodval, Att arbeta med IT-projekt, Lund: Studentlitteratur AB, s. 72, illus. 

 

Görling, S. (2009), Projekttriangeln, Att arbeta med IT-projekt, Lund: Studentlitteratur AB, s. 43, illus. 

 

Görling, S. (2009), Från vision till specifikation, Att arbeta med IT-projekt, Lund: Studentlitteratur AB, s. 80, illus. 

 

Tidningar utgivna 
Computer Sweden (2010), tillänglig på: http://www.idg.se/2.1085/1.301935/sls-forsenade-system-allt-dyrare 

[åtkommen 12 mars 2010] 

 

Webbplatser 
David A. Wheeler(2001), Counting Source Lines of Code (SLOC), tillgänglig på: http://www.dwheeler.com/sloc/  

[åtkommen 20 Februari 2010] 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 63 
 

LexiConsult AB:s webbplats (2009), tillgänglig på: http://www.lexicon.se/lexiconsult/default.aspx [åtkommen 6 januari 

2010]  

 

Nationalencyklopedin (2010), tillgänglig på: http://www.ne.se/ [åtkommen 25 Januari 2010] 

 

Simula Research Laboratory(2010), ), tillgänglig på: http://simula.no/news/press-release-simulaforsker-paa-topp-igjen 

[åtkommen 13 Maj 2010] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 64 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Frågor Till LexiConsult AB 
 

1. Hur många medarbetare finns det per projekt i snitt?  

2. Vem/vilka är ansvariga för projektets start samt slutförande?  

3. Vem/vilka bestämmer resurserna för projektet?  

4. Hur många procent av tidigare projekt har ni som överstigit budgeten? 

5. Vilka, om några dokument, sparar ni efter projektens avslut för framtida beslutsfattande? 

6. Sparar ni någon historik över vem/vilka som arbetat med olika projekt, typer av projekt, 

tidsaspekter, programmeringsspråk? 

7. Är projekt som ni åtar er främst systemanpassningar eller komplett nya system?  

8. Hur tidsplanerar ni era projekt? 

9. Vem i företaget har hand om tidsplaneringen för varje projekt? 

10. Använder ni något tidsplaneringsverktyg? 

11. Har ni nedskrivet hur projekten ska skötas från start till slut, roller, faser mm?  

12. Använder ni er av prototyper inom projekten? 

13. Vilket/vilka programmeringsspråk används inom era projekt?  

14. Hur ofta träffas de delaktiga i projektet för att ställa frågor/hjälpa varandra?  

15. Hur mycket kundkontakt har ni under projektens gång? 

16. På vilket sätt deltar användarna under projektens gång?  

17. Hur utförs kravspecifikationer i företaget?  

18. Vem/vilka deltar i att utföra kravspecifikationen inom ett projekt?  

19. Används någon del av kravspecifikationen till att utföra tidsuppskattning? vilka delar? 

20. Ungefär hur stor del av era projekt lider av fel uppskattade tider?  

21. Vilka kunskaper finns det inom tidsuppskattning i företaget?  

22. Under vilket skede av projektet lämnar ni över tidsuppskattningen av ett projekt till kunden?  

23. Vem bestämmer/utför tidsuppskattningen av projektet?  

24. Brukar ni justera tiden för tidsuppskattningen under projektens gång?  

25. Hur uppskattar ni tiden för ett projekt?  

26. Känner alla de delaktiga i ett projekt till hur tidsåtgång för projekten har uppskattats?  

27. Brukar ni använda er av externa konsulter, som ni har använt i tidigare projekt, för att 

faställa ett nytt liknande projekts tidsåtgång? 

28. Vad upplever ni är viktigast för era kunder, tid, budget eller kvalitet?  

29. Om ni anser att ett tremånaders projekt som ni arbetar med, redan efter första månaden  

att det kommer överstiga den uppskattade tiden . Vilka åtgärder vidtar ni?   

30. Efter varje projekt, oavsett om projektet är lyckat/misslyckat, efterbehandlar ni projektet 

(tittar igenom projektet och dokumenterar uppkomna problem och lösningar)? 

31. Använder ni standardmallar när ni ska starta ett nytt projekt(mall där liknande projektdata 

används för alla projekt)?  

32. Använder ni liknande gamla projekt för att tidsuppskatta det nya projektet? 
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Bilaga 2. Intervju med projektledare utförd 2010-03-03 

1. Hur många medarbetare finns det per projekt i snitt?  

Svar: 1-2 

2. Vem/vilka är ansvariga för projektets start samt slutförande?  

Svar: Säljaren/Projektledaren eller konsulten själv 

3. Vem/vilka bestämmer resurserna för projektet?  

Svar: Säljaren/Projektledaren/Konsulten tillsammans med chef 

4. Hur många procent av tidigare projekt har ni som överstigit budgeten? 

Svar: Inte en aning dessvärre, men tror inte de är många till antalet. 

5. Vilka, om några dokument, sparar ni efter projektens avslut för framtida beslutsfattande? 

Svar: Vi låter allt material ligga kvar på servern och per mail men skulle bli bättre på att 

rensa så endast senaste leverans och inte allt däremellan. 

6. Sparar ni någon historik över vem/vilka som arbetat med olika projekt, typer av projekt, 

tidsaspekter, programmeringsspråk? 

Svar: Nej. 

7. Är projekt som ni åtar er främst systemanpassningar eller komplett nya system?  

Svar: Vi arbetar inte med ”system” direkt utan mer mallar med funktionalitet som är 

anpassningar och inte hela kompletta system. 

8. Hur tidsplanerar ni era projekt? 

Svar: Antingen säljaren på egen hand om har kompetens, eller säljare i kombination med 

berörda konsulter. 

9. Vem i företaget har hand om tidsplaneringen för varje projekt? 

Svar: Projektledaren eller konsulten själv eller tillsammans med inblandade konsulter. 

10. Använder ni något tidsplaneringsverktyg? 

Svar: Nej 

11. Har ni nedskrivet hur projekten ska skötas från start till slut, roller, faser mm?  

Svar: Njaaa. Tidplan har vi precis börjat med men inte roller direkt. 

12. Använder ni er av prototyper inom projekten? 

Svar: Om ni här menar att vi kan utgå från en stomme så gör vi det i programmeringen, 

medan layout gör vi från scratch då detta inte är möjligt att bygga vidare på tidigare 

levererade mallar (och inte heller lämpligt). 

13. Vilket/vilka programmeringsspråk används inom era projekt?  

Svar: VBA, men tror även andra språk kan förekomma i vissa applikationer. 

14. Hur ofta träffas de delaktiga i projektet för att ställa frågor/hjälpa varandra?  

Svar: Inte regelbundet eller inbokat utan snarare när behov uppstår. 

15. Hur mycket kundkontakt har ni under projektens gång? 

Svar: Mycket per mail, skulle kunna bli bättre på att träffa kunden och ex vid första leverans 

göra det på plats hos kund. 

16. På vilket sätt deltar användarna under projektens gång?  

Svar: I många fall får de testleverans som de får komma med synpunkter på.  ÄR det endast 

grafisk produktion så får de även bedöma logotypers kvalitet vid uppstart. 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 66 
 

17. Hur utförs kravspecifikationer i företaget?  

Svar: I samband med offert sätter vi upp kravspecifikation (nytt från i år) så här behöver vi 

få lite mer erfarenhet. 

18. Vem/vilka deltar i att utföra kravspecifikationen inom ett projekt?  

Svar: Konsult, projektledare/Säljare beroende på kunskap hos dessa. 

19. Används någon del av kravspecifikationen till att utföra tidsuppskattning? I sådana fall vilka 

delar? 

Svar: Hela skulle jag tro, men som sagt vi är relativt nya med att ha en riktig kravspec. 

20. Ungefär hur stor del av era projekt lider av fel uppskattade tider?  

Svar: 5% om jag skulle höfta till med något. 

21. Vilka kunskaper finns det inom tidsuppskattning i företaget?  

Svar: God för vi är många som har lång erfarenhet av det vi gör. 

22. Under vilket skede av projektet lämnar ni över tidsuppskattningen av ett projekt till kunden?  

Svar: I samband med offerten och om denna måste justeras sker det i så fall då. 

23. Vem bestämmer/utför tidsuppskattningen av projektet?  

Svar: Säljare/Projektledare/Konsult 

24. Brukar ni justera tiden för tidsuppskattningen under projektens gång?  

Svar: Ibland, men min känsla är att vi oftast håller tidsuppskattningen. 

25. Hur uppskattar ni tiden för ett projekt?  

Svar: Använder vår tidigare erfarenhet och uppskattar samt kontaktar berörda konsulter som 

ska göra de olika delarna för att få tidsuppskattning från dem. 

26. Känner alla de delaktiga i ett projekt till hur tidsåtgång för projekten har uppskattats?  

Svar: Ja i de projekt jag har varit involverad i, men jag vet att så inte alltid är fallet utan att 

konsulten måste jaga den informationen från säljaren. 

27. Brukar ni använda er av externa konsulter, som ni har använt i tidigare projekt, för att 

fastställa ett nytt liknande projekts tidsåtgång? 

Svar: Inte ofta förekommande. 

28. Vad upplever ni är viktigast för era kunder, tid, budget eller kvalitet?  

Svar: Kvalité och tid. 

29. Om ni anser att ett tremånaders projekt som ni arbetar med, redan efter första månaden att 

det kommer överstiga den uppskattade tiden . Vilka åtgärder vidtar ni?   

Svar: Tar ett avstämningsmöte med kund direkt så fort vi upptäckt detta. 

30. Efter varje projekt, oavsett om projektet är lyckat/misslyckat, efterbehandlar ni projektet 

(tittar igenom projektet och dokumenterar uppkomna problem och lösningar)? 

Svar: Nej 

31. Använder ni standardmallar när ni ska starta ett nytt projekt(mall där liknande projektdata 

används för alla projekt)?  

Svar: Ja 

32. Använder ni liknande gamla projekt för att tidsuppskatta det nya projektet? 

Svar: Nej inte om man själv inte varit involverad i ett liknande projekt och har koll på vad 

andra kollegor har offererat.  
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Bilaga 3. Intervju med Konsultchef 2010-03-10 
 

1. Som kund om jag kontaktar er om ett projekt, hur går ni tillväga för att ge mig ett tidspers-

pektiv på projektet? 

Svar: Vi träffar kund, kommer överrens om vad som ska göras. Projektledaren skapar en 

kravspecifikation. 

2. Hur många medarbetare finns det per projekt generellt sätt?  

Svar: Beroende på projekt men mellan 3-4 personer.  

3. Följdfråga: Har personerna i projekten specifika roller?  

Svar: Ja, beroende på projekt så kan ett projekt bestå utav en person som har hand om 

layout, en programmerare samt en projektledare. 

4. Vem/vilka är ansvariga för projektets start samt slutförande? 

Svar: Projektledaren. 

5. Vem/vilka bestämmer resurserna för projektet?  

Svar: Jag samt projektledare. 

6. Hur många procent av tidigare projekt har ni som överstigit budgeten? 

Svar: Mycket, svårt att sätta en siffra på men under 50 %. 

7. Följdfråga: Vad är anledningen till era överskridningar av budget. 

Svar: Saknade resurser i form av sjuk personal, dåligt utförda kravspecifikationer dåligt 

uppskattade projekttider. 

8. Vilka om några dokument sparar ni efter projektens avslut för framtida beslutsfattande?  

Svar: Kravspecifikationer, mail i Outlook berörande projekten . 

9. Har ni någon historik över vem/vilka som arbetat med olika projekt, typ av projekt, 

tidsaspekt, programmeringsspråk? 

Svar: Nej. 

10. Projekt som ni åtar er består det främst av systemanpassningar eller komplett nya system?  

Svar: Mestadels systemanpassningar, vi arbetar främst med att utforma standardmallar i 

Officepaketen. 

11. Hur långa kan era projekttider vara?  

Svar: Ett av de längre utförd för regeringskansliet varade cirka ett år, generellt varar arbete 

med standardmallar två till tre veckor. 

12. Hur tidsplanerar ni era projekt? 

Svar: Använder mycket tidigare erfarenheter, vad vi tror ett projekt kommer kräva för tid.  

13. Följdfråga: Har ni någon databas att använda er utav med tidigare projekts information?  

Svar: Nej, ingen databas. 

14. Vem i företaget har hand om tidsplaneringen för varje projekt? 

Svar: Jag samt projektledare. 

15. Använder ni något tidsplaneringsverktyg? 

Svar: Nej, inga verktyg. 

16. Vilket/vilka programmeringsspråk används inom era projekt?  

Svar: VBA. 
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17. Använder ni er av prototyper inom projekten?  

Svar: Ja, ibland. 

18. Följdfråga: Görs prototyperna för er eller för kund och i vilket syfte görs de? 

Svar: Både för kund och för oss.  

19. Följdfråga: Vilka får se prototypen hos kund är det alla de som ska arbeta med systemet 

(slutanvändarna) eller andra aktörer?  

Svar: Kan ibland vara IT-avdelningen hos kund, den som vi är i kontakt med, den som har 

hand om layout, men inte slutanvändaren. 

20. Har ni nedskrivet hur projekten ska skötas från start till slut, roller, faser m.m.?  

Svar: Ingenting konkret nedskrivet, det mesta är muntligt mellan mig, projektledare samt de 

delaktiga i projekten.  

21. Hur ofta träffas de delaktiga i projektet för att kolla respektive områden och ställa 

frågor/hjälpa varandra?  

Svar: Beroende på projekt, vid starten av projekt samt eventuella veckomöten för att kolla 

med varandra hur man ligger till.  

22. Hur mycket kundkontakt har ni under projektens gång? 

Svar: Mycket, innehållande återrapporteringar. 

23. På vilket sätt deltar användarna under projektens gång?  

Svar: Slutanvändare oftast inte delaktigt i projekt, delvis på grund av tidsbrist. 

24. Hur utförs kravspecifikationer i företaget?  

Svar: Vi använder guidelinjer som inte är statiska utan de anpassas av projektledaren för 

varje projekt. 

25. Vem/vilka deltar i att utföra kravspecifikationen inom ett projekt?  

Svar: Projektledare. 

26. Används någon del av kravspecifikationen till att utföra tidsuppskattning? I sådana fall vilka 

delar används främst? 

Svar: Nej. 

27. Ungefär hur stor del av era projekt lider av fel uppskattade tider?  

Svar. Ca 20 %. 

28. Vilka kunskaper finns det inom tidsuppskattning i företaget?  

Svar: Projektledarnas kunskaper samt erfarenheter i företaget. Finns inga utbildningar inom 

området. 

29. Under vilket skede av projektet lämnar ni över tidsuppskattningen av ett projekt till kunden? 

Svar: Vid offerten. 

30. Vem bestämmer/utför tidsuppskattningen av projektet?  

Svar: Projektledare samt jag i överrenskommelse med kund. 

31.  Får de delaktiga i projektet också närvara och säga sitt? 

Svar: Nej, oftast inte på grund av tidsbrist. 

32.  Vem bestämmer resurserna i projekten?  

Svar: Jag som konsultchef. 

33. Hur väljer du ut de som ska delta i ett projekt?  

Svar: Beroende av vilka som finns tillgängliga. 
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34. Brukar ni justera tiden för slutförande under projektens gång?  

Svar: Ja, på grund av ändringar från kund eller dåliga kravspecifikationer. 

35. Hur uppskattar ni tiden för ett projekt? 

Svar: Erfarenheter, analogi med tidigare projekt. 

36. Använder ni något verktyg för era uppskattningar?  

Svar: Nej. 

37. Händer det att ni är försiktiga i uppskattningen för att få ett kontrakt?  

Svar: Ja. 

38. Följdfråga: Hur var resultaten av dessa projekt? 

Svar: Oftast inte positivt. 

39. Känner alla de delaktiga i ett projekt till hur projektet har uppskattats?  

Svar: Nej, bara projektledaren och jag är delaktiga på grund av tidsbrist. 

40. Brukar ni använda er av externa konsulter som ni har använt er av tidigare för att fastställa 

ett nytt projekts tidsåtgång? 

Svar: Nej.  

41. Vad upplever ni är viktigast för era kunder tid eller kvalitet? 

Svar: Tidsramen. 

42. Det tre månaders projekt som ni arbetar med inser ni efter första månaden att det kommer 

överstiga den uppskattade tiden. Vilka åtgärder vidtar ni?  

Svar: Beroende på felet, om felet är från kundens sida så kontaktas kunden för mer tid, om 

felet beror på LexiConsult så tar vi kostnaden, ökar resurser. 

43. Har ni något nedskrivet inför varje projekt där ni bedömer riskerna för varje projekt och hur 

de ska hanteras om de uppkommer?  

Svar: Det finns en bok om riskanalys men den används inte i någon större grad. 

44. Efter varje projekt oavsett om lyckat/misslyckat går ni genom projektet och dokumenterar 

uppkomna problem och lösningar? 

Svar: Nej, på grund av tidsbrist, projektledaren kan kort säga några ord efter utfört projekt 

om saker att tänka på. Ingen dokumentation sker.  

45. Följdfråga: Varför dokumenteras inget?  

Vi har diskuterat användandet av databaser, bygga eget, köpa färdiga verktyg men det har 

inte skett.  

46. Använder ni standardmallar när ni ska starta ett nytt projekt? 

Svar. Microsoft-mallarna. 

47. Använder ni liknande gamla projekt för att tidsuppskatta det nya projektet? 

Svar: Nej, mycket erfarenheter. 

48. Följdfråga: Varför?  

Svårt att hitta liknande gamla projekt utan databassystem.  
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Bilaga 4. Kravspecifikation till kund 
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Bilaga 5. Kravspecifikation till kund 
 

 Kravspecifikation - Lexicon 
 

Projektnamn Malluppdrag Office 2007 del 1 

Beställare/Sponsor  XXXX 

Projektledare XXXX 

 

Produktkrav Mallar i Office 2007 

 

Mallar som ska tas fram initalt gäller följande områden 

- Generella mallar på svenska och engelska 

 

 Lexicon utgår från grundmall med byggblock som gör att 

användaren kan utveckla dokumentet med olika innehållskontroller. 

 

Generella mallar 

- Brev 

- Fax 

- Avtal (saknas info) 

- PM/Memo 

- Inlaga 

- Presentationsmall i PowerPoint  

 

Lexicon ansvarar även för att komma med förbättringsförslag 

gällande layout och funktionalitet i dessa mallar. 

 

Åtkomst 

Mallarna nås via knapp i programmen med XXX logotyp, dialog. 

 

Formatmallsuppsättning 
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Skapas i samråd med XXX och appliceras i samtliga mallar. 

Eventuellt olika formatmallsuppsättning för vissa mallar. 

Information om formatmallar från tidigare mallar samt från 

Workshop den 10/2-2010. Godkända formatmallar läggs lätt 

åtkomliga från Startflikens Format grupp och visas med namn och 

utseende. Rensning av de formatmallar som ej används. 

 

 

Formatmallar enligt följande:  

Brev 

Rubrik 1: Arial, versal, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 2: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 3: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Normal: Arial, 10,5 pt 

 

Sidfot/adress 

Radavstånd: 1,3 el 18 pt exakt, marginaljustering, automatisk 

avstavning. 

Sidnumrering: högerkant – x(y).  

Marginaler som tidigare mall. 

Dialog: 

Val av logotyp/adress samt språk. Datum. Adressinformation till 

mottagare samt avsändare/titel 

 

Fax 

Rubrik 1: Arial, versal, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 2: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 3: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Normal: Arial, 10,5 pt 

 

Sidfot/adress 

Radavstånd: 1,3 el 18 pt exakt, marginaljustering, automatisk 

avstavning. 
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Sidnumrering: högerkant – x(y).  

Enhetligt enligt mallen Memo. 

Marginaler som tidigare mall. 

 

Dialog: 

Val av logotyp/adress samt språk. Datum. Adressinformation till 

mottagare samt avsändare 

 

 

 

Avtal 

Rubrik 1: Arial, versal, 10,5 pt, numrerad 

Rubrik 2: Arial, 10,5 pt, numrerad 

Rubrik 3: Arial, 10,5 pt, numrerad 

Rubrik 4-5: Arial, 10,5 pt, romerskt och abc. Indrag 2 startar vid 

Rubrik 4-5 

Rubrik 1-5: indrag 0, hängande 2 

Normal: Arial, 10,5 pt 

 

Sidfot/adress 

Radavstånd: 1,3 el 18 pt exakt, marginaljustering, automatisk 

avstavning. 

Sidnumrering: högerkant – x(y). Sidnummer börjar på 1 efter 

försättsblad och innehållsförteckning. 

Marginaler som tidigare mall. 

Rad 4: tre mellanslag datum, tre mellanslag text 

Försättsblad: Datum. Val av Utkast/draft 

Bilagor - korsreferens 

Dialog:  

Val av logotyp/adress samt språk. Datum. Utkast/draft på 

försättsblad. Val av kort avtal där innehållsförteckning och 

försättsblad ej behövs. 

Fält som ska fyllas i är de som motsvarar Avtalshuvud, avtalsslut och 
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underskriftssida. 

 

 

PM/Memo 

Rubrik 1: Arial, versal, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 2: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Rubrik 3: Arial, 10,5 pt, ej numrerad 

Normal: Arial, 10,5 pt 

Sidfot/adress 

Radavstånd: 1,3 el 18 pt exakt, marginaljustering, automatisk 

avstavning. 

Sidnumrering: högerkant – x(y).  

Ändra placering av logotyp, 

Alla linjer tas bort. 

Justera marginalerna 

Fältet längt upp – Till, cc osv flyttas ner. Referensnummer tas bort. 

Dialog:  

Val av logotyp/adress samt språk. Datum. Fälten Till, cc, från namn 

(kan vara 1-3) 

 

Inlaga 

Formatmallar som avtal?? 

Bilagor - korsreferens 

 

Layout 

Teckensnitt samt styckeavstånd ska tas fram förslag som XXX får 

godkänna. 

 

Försättssidor 

Endast till mallen Avtal 

 

PowerPoint 
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Teckensnitt Arial samt 3 nivåer 

Layoutsidor enligt nuvarande mall. 

Skapa 2 mallar – sv/en 

 

Logotyp 

Ska vara valbar med/utan och logotyp. Logotyp erhålles i EPS-

format från XXXX.  

 

 

Sidfot 

Sidfot med adressuppgift. Ta upp diskussion om vi verkligen ska 

använda bild, då det är mycket liten text. Kan bli svårt att få den 

bra. 

 

Tema 

Dokumenttema ska skapas och införas i samtliga mallar för att 

enhetliggöra dokumenten. Färger ska anges i RGB-värden  

(6 dekorfärger) XXX tillhandahåller dessa.  

 

 

Övrigt 

Teman  i samtliga program 

XXX tema ska finnas som standard när man skapar ny fil i Word, 

Excel och PowerPoint. Detta ställs in i filerna Normal.dotm, Bok.xltx 

och Blank.potx. 

 

Installationspaket 

För enklast möjliga distribution så levererar Lexicon ett msi-paket 

till IT-avdelningen som enkelt kan installeras på företaget. 

 

 

Tekniska krav PC, Windows 7/XP/Vista, Office 2007 svensk version  
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Bilaga 6. Kravspecifikation till kund 
 

 Kravspecifikation - Lexicon 

Projektnamn Malluppdrag Office 2007 del 1 – generella mallar 

Beställare/Sponsor  XXXX 

Projektledare XXXX 

Kundansvarig XXXX 

 

Produktkrav Generella mallar i Office 2007 

 

Mallar ska tas fram till följande områden 

- Generella mallar 

 

Lexicon utgår från grundmall med byggblock som gör att användaren kan 

utveckla dokument med olika innehållskontroller. 

 

Generella mallar 

- Brev 

- Fax 

- Intern mall som ska användas som diskussionsunderlag, PM, 

rapport, minnesanteckning, motionsutlåtande, beslutsunderlag, 

protokoll 

- Presentationsmall i PowerPoint  

Lexicon ansvarar även för att komma med förbättringsförslag gällande layout 

och funktionalitet i dessa mallar. 

 

 

Åtkomst till mallar 

Mallarna nås via en tydlig knapp i menyfliken Start i respektive program. 

Knappen kan ha utseendet av XXXX symbol.  
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En lista visas med de generella mallarna. Längst ner kan man ha ett 

alternativ som heter Övrigt, där övriga mallar återfinns. 

 

 

Programmering tidsåtgång per program - ca 4-5 h 

 

 

Logotyp på/av 

Via en knapp kan man välja att infoga/ta bort logotyp. Denna inställning kan 

även ta bort övrig information i sidhuvud/sidfot när man ska använda 

förtryckt brevpapper. 
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Programmering tidsåtgång - ca 2-3 h 

 

 

 

 

 

Personliga uppgifter 

Under personliga uppgifter kan man fylla i sin användarinformation, ex. 

namn, efternamn, avdelning, adress med mera. Denna info hamnar på 

fördefinierade platser i dokumenten. 

 

 

Programmering tidsåtgång - ca 3-4 h 

 

Formatmallsuppsättning 

Lexicon utgår från de formatmallar som beslutats i samråd med XXXX, XXXX 

samt i enhetlighet med XXXX grafiska profilmanualer. 

Lexicon tar fram förslag på två formatmallsuppsättningar som kontaktperson 

får godkänna. 
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Programmering tidsåtgång - ca 3-4 h 

 

Försättsblad i Word 

XXXX skickar pdf:er med grafisk layout för försättsblad. Lexicon utvecklar 

försättssidor och rensar befintliga i programmet. 

Programmering tidsåtgång - ca 1-3 h/försättsblad 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttema 

Implementeras i samtliga mallar med rätt färgkoder enligt specifikation från 

XXXX. Ska även finnas som standard vid nya 

dokument/arbetsböcker/presentationer i Word/Excel och PowerPoint. Detta 

ställs in i filerna Normal.dotm, Bok.xltx och Blank.potx. 
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Tidsåtgång ca 3-4 h 

 

Produktion brevmall 

Enligt specifikation från XXXX.  Annorlunda sida 2. 

Tidsåtgång ca 1-2 h 

 

Produktion faxmall 

Enligt specifikation från kontaktperson.  

Tidsåtgång ca 1-2 h 

 

Produktion intern mall (diverse) 

Enligt specifikation från XXXX.  

Tidsåtgång ca 4-5 h 

 

PowerPoint presentationsmall 

Lexicon tar fram förslag på nya layouter som godkänns av XXXX. XXXX har 

lämnat information om inställningar, marginaler, teckenformat, platshållares 

placering. 

Önskemål om koppling av funktionen Infoga bild till XXXX bildbank. 

Tidsåtgång ca 5-6 h 
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Övrigt 

Möten/genomgångar 

Löpande per timme (uppskattningsvis 4-6 h) 

Eventuell tillkommande programmering 

Löpande per timme. Kan röra sig om speciella önskemål om automatiserad 

funktionalitet i enskilda mallar. 

Installationspaket 

4 000 kr. Paketering i installationspaket, MSI exkl. genomgång med IT-avd. 

Vid ev. ompaketering av installationspaketet debiteras 1.500 kr per tillfälle 

och paket. 

Pris 4 000 kr 

 

Tekniska krav PC, Windows XP, Office 2007 svensk version  
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Bilaga 7. Förbättrad kravspecifikation 
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Bilaga 8. Förslag till ett tidsuppskattningsprogram 
Denna bilaga kommer visa på designen på ett enkelt tidsuppskattningssystem för hur LexiConsult 

kan utveckla ett system som fungerar enligt arbetets rekommendationer.  

 

En konsult på företaget bör snabbt kunna ta sig in i systemet genom att välja typen av kategori, är 

det office-mallar som ska göras så kommer paketen att vara kategoriserade efter malltyperna. 

Företaget kan använda denna metod till andra projekt än office-mallar, även då det endast kräver en 

kategorisering av projekten i databasen. 
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Konsult väljer den kategori av mallar som anses stämma bäst överrens med det nuvarande projektet.  
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I det fall vald kategori inte är ett av de paket som har statiskt innehåll utan kunden själv kan anpassa 

paketet kommer konsulten snabbt kunna klicka i de funktioner som kunden har valt.  

 

 
 

 

Systemet söker analogiskt och presenterar fram tre projekt vilket är inom samma kategori. Systemet 

har valt dessa genom att ta fram projekt med högsta, minsta och snitt-tiden för vad projekt har tagit i 

slutförande inom den valda kategorin. 
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Konsulten har möjlighet att titta igenom alla olika dokument som är kopplade till ett projekt.  
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I projektuppföljningsdokumentet (se bild på nästa sida) har konsulter möjlighet att ta del av andra 

kollegors kunskap och erfarenheter genom att läsa varför andra kollegors kommentarer på samma 

projektdel och som kanske inte uppnådde sina uppskattningar samt kommentarer som kan vara bra 

för projektdelen. Att ta del av historiska kommentarer av liknande projektfaser gör att det blir 

enklare för konsulten att uppsaktta sin del och minskar kraven till egen erfarenhet inom området.   

 

Projektuppföljningsdokumentet måste ifyllas av alla projektmedlemmarna efter ett projekt. Vid 

differenser mellan tidsuppskattning och verklig tid så måste konsulten kommentera varför denne 

inte uppnådde sig del på uppskattat tid. Detta ger värdefull information till framtida medarbetare. 

Projektledare kommenterar på liknande sätt, dock gör denne det på hela projektet samt ansvarar att 

alla medarbetare fyller korrekt i alla rutor och attesterar dokumentet. Attestering är endast möjlig 

om alla medarbetare i ett projekt har fyllt i dokumentet, annars kommer projektet få statusen att det 

inte är klart i systemet och ligga under kategorin för ej attesterade dokument. 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Författare: Amir Safa 
                     Linus Dehmer Sida 97 
 

Bilden nedan visar att om den verkliga tiden för projektet överstiger den tidsuppskattning som 

gjorts så måste ansvarig person fylla i kommentarrutan varför projektdelen översteg tidsuppskatt-

ningen. 
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Det är viktigt att LexiConsukt kan följa sina lyckade och misslyckade projekt. Detta kan enkelt 

göras i en granskningsvy. 

 

 
 

 

Företaget bör kunna ta del av olika perioders projekt för att hela tiden hålla sig uppdaterad om 

avslutade och pågående projekt. 
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Här visas öppna projekt (avslutade mot kund men ej färdigattesterade av projektledare), avslutade 

projekt samt pågående projekt. Möjlighet ges här att titta på varje kateogri eller ta fram vald periods 

misslyckade projekt när det gäller tidsuppskattningen. 

 

 
 

 

De feluppskattade projekten bör visas och antal fel timmar bör framgå. 
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Projekt avslutade mot kund bör attesteras snarast av projektledare. 

 

 
 

 
Möjlighet bör ges till kontroll av öppna projekt samt påminelseutskick i form av mail. 

 

 


