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Abstract

Faveo Project Management Tool

David Norberg, Erik Tano

There are several Project Management Softwares on 
the market today. These tools are powerful and 
extensive to the degree they become too time-
consuming and complex and therefore often defeat 
its original purpose. This is the case especially 
when the project manager is inexperienced and/or 
the scope of the project is moderate.

The purpose of this thesis arose from this context, 
there seems to be a gap between a home-made MS 
Excel spread sheet and the advanced softwares 
available. The thesis and the product has been 
developed in alliance with Faveo Project 
Management with the shared goal to create a tool 
which is easy to use but still covers the essential 
areas of project management theory. The tool will 
be used internally by Faveo-employees as well as 
externally together with Faveo’s clients in an 
educational purpose. The product is based on 
Faveo’s project management model, inspired by 
Project Management Institute (PMI).

The product has been developed through extensive 
studies of literature, one survey sent to active 
project managers and interviews with people 
involved in project management from Faveo and 
academic researchers. The tool has been developed 
in MS Excel Visual Basics for Applications (VBA) and 
is based on spread sheets representing tools from 
the different fields of knowledge in project 
management.  The tool is designed to give an 
integrated understanding of the complexity of 
project management.

The result is Faveo Project Management Tool, which 
will be available August 1st, 2011 at the Faveo web 
site.
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Sammanfattning 
 
Det finns flera projektledningsverktyg på marknaden idag. Många av dessa verktyg är 
kraftfulla och omfattande till den grad att de blir trögarbetade och svåra att ta till sig. 
Detta gäller speciellt för de fallen då projektledaren är oerfaren och/eller projektet 
är av mindre karaktär. 
 

Ur denna problematik har syftet med detta examensarbetet vuxit fram, det finns 
ett hålrum att fylla mellan ett hemmasnickrat Excel-ark och de stora 
programvarorna. Projektgruppens arbete har utförts på uppdrag av Faveo 
Projektledning AB med målet att skapa ett lättanvänt verktyg som kan användas internt 
av anställda och externt av kunder i ett utbildningsprogram. Verktyget ska baseras på 
Faveos projektmodell som är inspirerad av Project Management Institute (PMI).  

 
Verktyget har tagits fram genom extensiva litteraturstudier, en 

enkätundersökning samt intervjuer med personer med inblick i 
projektledningsmetodik, både från akademin och från näringslivet. Verktyget är 
utvecklat i MS Excel Visual Basic for Applications (VBA) och är uppbyggt av flikar som 
representerar delverktyg kopplade till projektledningens kunskapsområden. 
Delverktygen är integrerade med varandra vilket ger en bättre förståelse för hur 
olika processer i projektledning är sammankopplade.  

 
Resultatet blev Faveo Project Management Tool som från 2011-08-01 finns 

tillgänglig för nedladdning via Faveos hemsida.      



	  

	  

Förord 
 
Följande examensarbete är en del av civilingenjörsprogrammet System i Teknik och 
Samhälle (STS). STS-programmet ämnar delvis till att se ett helhetsperspektiv på 
komplexa system. Detta med ett integrerat förhållningssätt som förstår att nyttan av 
systemet kan vara större än summan av nyttan hos delkomponenterna. Med detta 
synsätt i ryggen har examensarbetet varit en mycket lärorik process. Projektledning 
handlar i mångt och mycket om att integrera flera olika kunskapsområden till en 
greppbar helhet för att kunna styra projekt effektivt. Således går projektledning och 
STS-perspektivet hand i hand. Av denna anledning har genomförandet av 
examensarbetet varit både intressant och givande för oss.  
  
Först och främst vill vi tacka vår handledare och livsmentor Niklas Svidén, för den tid 
han har kunnat avvara mellan kolfibercykeln, simbassängen och löparskorna. Du har 
varit en kunskapskälla och stöd i processen. Dessutom vill vi tacka Jack Hult, för sina 
Visual Basics-tips och idéer som sparat oss tid i programmeringsarbetet. Vi vill också 
tillägna Nicholas Boström, Jonas Eder, Helena Cedersjö och övriga faveoriter ett 
stort tack för er tid och engagemang! 
  
Professor Marcus Lindahl skall också ha tack för ständigt återkopplande av 
fredagsmejlen och handledning i projektledningsdjungeln. Slutligen vill vi framföra ett 
tack till övriga inblandade i examensarbetet. Dessa inkluderar respondenter, 
opponenter, nära och kära. 
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1 Inledning 
I inledningen redovisas bakgrunden till behovet som examensrapporten behandlar. Därefter 
beskrivs problematiken mer ingående på området för att slutligen utmynna i 
syftesformuleringen samt produktmålen. Produktmålen tar här rollen som frågeställningen 
gör i konventionell avhandling. Inledningen avslutas med ett klargörande av begrepp som 
kommer att användas genom rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Projektledning är ingen ny företeelse, sedan urminnes tider har arbete utförts i 
projektform som kontrast till rutinarbeten. Ett projekt särskiljs just genom att det är 
en unik, tillfällig företeelse som innefattar kunskaper som inte tidigare anskaffats eller 
utretts. Per definition har ett projekt ett givet mål, start- & slutdatum samt en given 
mängd resurser. Byggnationen av pyramiderna i Giza, Egypten för över 4000 år sedan 
var således utförda i projektform precis som dagens upprättande av spårväg i 
Stockholm, eller det lilla IT-företagets ombyggnation av sina lokaler. Men det är först 
under modern tid som ämnet fått professionell status som ett unikt 
kompetensområde. Enligt Project Management Institute1 (PMI) nådde kunskaperna 
om projektledning yrkesmässig status under mitten av 1900-talet (PMI webbsida, 
2011; Engwall, 1999). Projektledning är, enligt PMI, appliceringen av kunskap, förmåga 
och tekniker i syfte att genomföra projekt effektivt och verkningsfullt och en 
strategisk kompetens för organisationer för att koppla projektresultat till 
affärsmässiga mål för att stärka positioneringen på en konkurrenssatt marknad (Ibid). 

Att kompetens i projektledning, det vill säga förmågan att möta projektets krav 
med given mängd resurser, idag är högt värderat bör stå utom tvivel. Det räcker 
med att studera en arbetsgivarsida i dagspressen eller på webben för att se att 
efterfrågan är stor, konsultbyrån Implement consulting group (ICG) som agerar inom 
området för strategiska organisationsförändringar säger:  

”Aldrig har dokumenterad projektledningskompetens varit mer efterfrågat. 
Projektarbete används mer och mer till att utveckla både organisationer och verksamheter 
och därför är projektledning ett måste för framtiden.” 

– Implement consulting group, 2011 

1.2 Problemformulering/problematiserande 
Det finns en uppsjö av tillgängliga mjukvaruprogram för planering och styrning av 
projekt. Som exempel på framgångsrika verktyg kan Oracles Primavera och 
Microsofts MS Project nämnas (för en uppräkning av några fler mjukvaruprogram se 
PM Software Tools, 2011). Dessa program har stor kapacitet och möjligheter att, på 
ett effektivt sätt, vara projektledaren behjälplig i större projekt där minutiös styrning 
på detaljnivå krävs. Dessa större projekt står dock idag för en allt mindre andel av 
totala antalet projekt som genomförs, en stor del av dagens projekt är mindre 
omfattande eller har en kortare tidsram (Payne, 1995). Dessa mindre projekt har 
                                                
1 PMI är en organisation med syfte att utbilda och certifiera professionella 
projektledare, läs mer under avsnitt 4.2  
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inte samma behov av att fullständigt kartlägga projektet på lika detaljerad nivå. 
Tvärtom finns det i många fall för många parametrar och för mycket inställningar i 
dessa program som bidrar till att de inte alls är applicerbara i mindre projekt. De tar 
helt enkelt för mycket projekttid och resurser i beaktning för att projektet som 
helhet skall bli effektivt. Mindre projekt behöver snabbare verktyg och processer, 
annars är det lätt hänt att projektledaren hoppar över delar av planering vilket i sin 
tur leder till minskad kontroll (Rowe, 2007). 

I en undersökning utförd av Turner et al. (2010) där intervjuer med 
projektledare på mindre företag genomfördes visade resultaten på att 15 av 18 
företag tycker att de behövde en förenklad version av projektledningsverktyg 
eftersom de traditionella metoderna är för byråkratiska (Turner et al., 2010). 
Liknande resultat framkommer i White & Fortune’s (2002) enkätundersökning till 
236 projektledare. Denna undersökning visade att de flesta projektledare endast 
använde ett fåtal verktyg i praktiken. Cirka 50 % av de svarande rapporterade och att 
dagens metoder och verktyg var undermåliga (White & Fortune, 2002). Många 
klassiska verktyg och metoder är inte flexibla eller snabba nog att hantera 
förändringar under projektet (Hällgren & Maaninen-Olsson, 2008). 

Det finns därför anledning att studera vad som efterfrågas för de flesta projekten 
av mindre art för att verktygen skall vara behjälpliga och intuitiva nog att användas på 
ett mer utbrett sätt. Att skapa ett sådant verktyg kommer att fylla ett tomrum på 
marknaden och effektivisera projektledningen i framtiden. Detta tomrum ämnar 
resultaten av examensarbetet i någon mån fylla.   

1.3 Syfte och produktmål 
Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt från ovan nämnd problematik 
analysera, designa samt implementera ett verktyg för projektstyrning för små- och 
mellanstora2 projekt. Verktyget kommer, vid leverans, tillfalla Faveo Projektledning 
AB3 för distribuering till kunder och anställda konsulter samt som användning under 
utbildning i projektledning. Tillsammans med verktyget ska en manual/handbok 
levereras av projektgruppen där verktygets funktioner förklaras för den som har 
svårigheter att direkt förstå hur verktyget används. Ett huvudsyfte är dock att 
verktyget ska vara tillräckligt intuitivt för att en användare med viss mått av 
erfarenhet inom projektledning och datorvana ska kunna nyttja verktyget utan att 
rådfråga manualen4. 

  

                                                
2 Mellanstora projekt definieras under rubriken ”Definitioner” 
3 För beskrivning av Faveo projektledning AB, se rubrik ”Om Faveo Projektledning 
AB” 
4 Observera att denna rapport inte är, den i löptexten nämnda, manualen. 
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1.3.1 Produktmål 
Tabell 1: Produktmål 
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ra
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na
 

an
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nd
as

 i 
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ek

t 
fö

r 

 

Lättillgängligt Planering 

Tidsbesparande (tidseffektivt) Ledning (styrning) 

Utvärdering 

 

1.4 Avgränsning 
Projektgruppen har under vårt projekt varit anställda av, och inhysta hos, Faveo 
Projektledning AB. Projektet har alltså i en mening skett på uppdrag av Faveo vilket 
gjort projektgruppen påverkade av detta företags kultur och syn på projektledning, 
något som varit ofrånkomligt för projektets framskridande. Att konsultera övriga 
projektledningsföretag har varit en omöjlighet då gruppen varken velat eller kunnat 
dölja vilket företag de arbetat för. Att Faveo alltid varit tydliga med att projektet, 
dess beslut och resultat ska byggas på projektgruppens val allena är inget som i 
större mån påverkar denna avgränsning. Härmed vill författarna uppmärksamma 
läsaren på denna problematik. Projektgruppen vill dock förtydliga att den själv anser 
att den anammat objektivitet i största tänkbara mån.  

Det kan också tilläggas att alla kunskapsområden5 i produkten inte 
överensstämmer med kunskapsområdena i varken Faveos projektmodell eller PMI’s 
projektledningsmodell. Projektgruppen vill poängtera att det aldrig heller varit något 
syfte att till fullo ta sådant brett grepp i projektet. Denna begränsning bör således 
inte ses som en regelrätt avgränsning utan en förutsättning som läsaren härmed 
upplyses om. 

                                                
5 Ett kunskapsområde är en särskild dimension/del i projektledningsprocessen som 
helhet 
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1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Tabell 2: Begreppsdefinitioner 

Användare/potentiell 
användare 

En person som har viss kunskap om projektledning men 
inte nödvändigtvis professionell erfarenhet. En 
”användare” har dessutom god datorvana.  

Flik Syftar till Arbetsblad i MS Excel. Produkten är baserad 
på flertalet arbetsblad och aktivering av ett arbetsblad 
sker genom flikar. 

Kunskapsområde Projektledning bryts ofta ned i sina beståndsdelar, 
kunskapsområden. Exempel på sådana är: omfattning, 
riskhantering, tidsstyrning och kvalitetsledning. 

Ledning Styrning. 

Mellanstora projekt • Kort tidsrymd, ofta kortare än sex månader, på 
deltid. 

• Har mindre än 10 personer i projektgruppen. 

• Projektledaren är den primära ledaren och 
beslutsfattaren. 

• Producerar klara och tydliga leveranser 

Inspirerat av Rowe (2007) 

Projektgruppen Författarna av denna rapport, David Norberg, Erik 
Tano. ”Projektgruppen” och ”författarna” används 
synonymt i rapporten. 

Projektmodell/modell Ett utarbetat arbetsförfarande, rollfördelning och 
rutiner för projektutförande. Genom standardiserade 
begreppsdefinitioner underlättas kommunikation mellan 
personer inom samma disciplin.   

Styrning Ledning 

Verktyg & delverktyg Verktyg syftar här till mjukvaruprogram, MS Project, MS 
Excel är exempel på sådana, vår produkt likaså. 
Delverktyg hänvisar till ”ett verktyg i verktyget”, dvs ett 
verktyg som är kopplat till ett specifikt 
kunskapsområde, exempelvis riskmatris och 
Ganttschema.   
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1.6 Disposition 
Teoridelen behandlar vart och ett av de kunskapsområden som är relevanta för 
projektgruppens verktyg och följer direkt efter problematiserandet i inledningen som 
läsaren just tagit del av. Dessa kunskapsområden är: omfattning, tider, kostnader, 
kommunikation, intressenthantering, riskhantering samt kvalitetsledning.  

I det efterföljande metodavsnittet beskrivs ingående hur projektet fortlöpt och 
beskrivs genom de fyra faserna som varit ledande för utvecklingsarbetet. Dessa faser 
är: planeringsfas, utredningsfas, utvecklingsfas samt testfas.  I metodavsnittet 
diskuteras också validiteten och reliabiliteten i data som ligger till grund för vår 
utredningsfas.  

Det empiriska underlaget bygger på intervjuer, mer eller mindre informella 
samtal, seminarier, kurser samt en enkätundersökning. Resultatet av dessa indata 
beskrivs i avsnitt som följer uppdelningen av kunskapsområden i teorin. 

I analysen redovisas projektgruppens tolkning av det empiriska materialet och 
hur det kopplar till teorin. Här motiveras utformningen av verktyget med argument 
som projektgruppen utvecklat under projektets gång. Argumentationen förklarar val 
som gjorts angående vilka flikar som valt att ta med samt på en mer detaljerad nivå 
gällande specifika funktioner, färgval mm. Lika viktigt som att motivera vilka 
funktioner/kunskapsområden som hanteras av verktyget är argumentationen för vilka 
delverktyg och funktioner som valts bort. 

Därefter presenteras resultatet av projektet – produkten. Detta avsnitt kommer 
med hjälp av bilder (så kallade skärmdumpar) på ett grafiskt sätt beskriva den 
levererade produkten och hur resultatet av projektgruppens beslut visade sig i den. 

I den avslutande diskussionen behandlas förbättringar, svårigheter och 
begränsningar som projektet upplevt. Projektgruppen ger här förslag på vidare 
utveckling av produkten samt på hur redan befintliga lösningar kan effektiviseras. 
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2 Teoretisk kartläggning 
I teoridelen definieras först små- och mellanstora projekt samt dess särskilda problematik. 
Vidare presenteras de kunskapsområden som projektgruppen anser mest relevanta för 
produkten i tur och ordning.   

2.1  Små och mellanstora projekt 
Små och mellanstora projekt har många likheter med stora komplexa projekt, men 
också flera skillnader. För att maximera effektiviteten gäller det att skala ned och 
anpassa processer, modeller och verktyg som i mångt och mycket är utvecklade för 
större projektet. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

Det är svårt att exakt definiera små till mellanstora projekt, med inspiration av 
Rowe (2007) har projektgruppen dock valt att beskriva det på följande sätt: 

-‐ Kort tidsrymd, ofta kortare än sex månader, på deltid. 

-‐ Har mindre än 10 personer i projektgruppen. 

-‐ Projektledaren är den primära ledaren och beslutsfattaren. 

-‐ Producerar klara och tydliga leveranser 

-‐ Projektet kan beskrivas i en Work Breakdown Structure med max tio 
element på högsta nivån. 

Projektgruppen har valt att inte precisera projektets storlek i form av budget 
eftersom att även om kostnaden för projektet är stor kan omfattningen vara relativt 
liten. 

2.1.1 Utmaningar för små och mellanstora projekt 
Små och mellanstora projekt har ofta liknande problem som stora projekt har, till 
exempel scope creep6, otillräcklig budget och oklara mål. Med det tillkommer även 
några utmaningar som är specifika för storleken på projekten:  

Planering: 

Planering är en utmaning för projekt i alla storlekar och komplexitet, planering 
för små och mellanstora projekt kan vara speciellt besvärligt. I och med dess storlek 
uppfattas små projektet redan som ”enkelt” att genomföra, det är då extra svårt att 
få tid och resurser allokerade att utföra en ordentlig planering. Projektledaren bör 
alltid säkerställa att omfattningen, arbetsinsatsen och kostnad är väl definierat.Denne 
bör också se till att involvera människor som sitter på kunskap och erfarenhet om 
liknade projekt. 

Låg prioritering:  

                                                
6 scope creep är en oönskad ökning av omfattningen i ett projekt 
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Mindre projekt har ofta en låg prioritet jämfört med större projekt inom 
organisationen. Detta kan spegla av sig på projektmedlemmar som lägger sin tid på 
andra mer viktiga projekt. Projektledaren kan öka medarbetarnas engagemang 
genom att få dem att se hur projektet passar in i organisationens mål och visioner. 

Oerfarna projektmedlemmar 

Små och mellanstora projekt har svårare att tillskansa sig nyckelresurser, mindre 
projekt tenderar att bemannas med oerfarna projektmedlemmar eftersom projekten 
inte anses vara lika svåra att genomföra. Små och mellanstora projekt leds inte sällan 
av oerfarna projektledare som en del av deras projektledningsutbildning. 

Processer och verktyg: 

Processer och verktyg är sällan utvecklade för mindre projekt. När samma 
verktyg används för små och mellanstora projekt som egentligen ska användas till 
större projekt leder det till onödig tidsförlust och frustration. Mindre projekt 
behöver snabbare verktyg och processer, annars är det lätt hänt att projektledaren 
hoppar över delar av planering vilket i sin tur leder till minskad kontroll. 

         (Rowe, 2007) 

2.2 Omfattningshantering 
Hantering av omfattning är ett viktigt kunskapsområde inom projektledning, i en 
undersökning av Brill et al (2006) rankas ”att veta projektmålen” högst och ”att veta 
omfattningen av projektet” näst högst på en lista av 78 kompetenser hos en effektiv 
projektledare. Hantering av omfattning handlar om att definiera vad som ingår i ett 
visst projekt och var gränserna ska dras för det som inte skall ingå i projektet 
(PMBoK, 2009; IPMA, 2006). Om inte projektets omfattning tydligt definieras och 
dokumenteras är det lätt att projektet blir ohanterligt. (IPMA, 2006) 
Omfattningshanteringen smalnar gradvis ned från att vara i konceptstadiet till att 
presenteras som slutleveranser och arbetspaket, ofta i en Work Breakdown 
Structure (WBS)7. När man planerar och styr omfattningen i ett projekt är det viktigt 
att koppla respektive arbetspaket till en viss leverans (eng: deliverable), leveransen 
ska sedan vara bunden till ett krav som en intressent har ställt på projekt. Om inte 
detta uppfylls är kravet utanför projektets omfattning (PMBoK, 2009).   

Användning av verktyg för planering av omfattning för små och mellanstora 
projekt kan ibland överkomplicera arbetet. Men samtidigt är motsatsen, att inte 
använda några verktyg alls, ett dåligt alternativ. Rowe (2007) menar på att det räcker 
med en förkortad planering som innefattar skapandet av en WBS eller en 
leveranslista, följt av en ”att-göra-lista” eller en handlingsplan, som är en lista med de 
aktiviteter som krävs för att slutföra en leverans.  

PMBoK (2009) har en mer allmän syn på omfattningshantering, där består den av 
fem delprocesser: samla in krav, definiera omfattning, skapa WBS, verifiera omfattning 

                                                
7 WBS är en nedbrytning av omfattningen i ett projekt, förklaras mer utförligt under 
avsnitt 2.2.3 
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och styra omfattning. Här nedan behandlas endast kravhantering (samla in krav) och 
skapa WBS, eftersom de är mest förekommande i litteratur och mest relevanta för 
små och medelstora projekt.  

2.2.1 Kravhantering 
Kravhantering är ett område som ständigt kommer högt upp på undersökningar om 
vad som är det mest använda och det viktigaste projektledningsverktyget (till 
exempel Besner & Hobbs (2006); Turner et al (2010)). Som kan höras på namnet 
handlar kravhantering om att möta de identifierade intressenternas krav och behov, 
särskilt de som har störst inflytande på projektet, inte sällan kunder, sponsorn och 
slutanvändare (IPMA, 2006 & PMBoK, 2009). Mycket forskning visar också på att just 
osäkerhet i kravhantering är en stor anledning till att många projekt går över tid eller 
budget. En betydande del av detta har att göra med att projektledaren och de 
berörda intressenterna har olika uppfattning av vad slutleveransen kommer att vara, 
därför är det väldigt viktigt att ha en kontinuerlig diskussion med de viktigaste 
intressenterna och se till att kravbilden inte uppfattas fel eller glider iväg, så kallat 
”scope creep” (Jiang et al., 2008). Det finns också en stark korrelation mellan 
storleken av  ansträngning som investeras i att definiera mål, funktionella krav och 
tekniska specifikationer på ena sida och lyckade projekt på andra sidan, speciellt i 
ögonen på slutanvändaren (Dvir et al., 2003). Enligt samma undersökning är det 
viktigt att använda någon typ av planeringsverktyg vid kravhanteringsfasen, vilken sort 
av verktyg är dock av mindre betydelse, det handlar snarare om att ha en bra dialog 
och samarbete med slutanvändaren (Ibid). Förankring är ett nyckelord inom 
kravhantering, i mångt och mycket handlar kravhantering om att säkerställa att 
intressenternas behov, krav och förväntningar är förankrat med projektets 
förväntade resultat (Antvik & Sjöholm, 2006).  

Det är vanligt att organisationer delar upp kraven i projektkrav och produktkrav. 
Projektkrav innefattar ofta verksamhetskrav, projektledningskrav, tids- och 
kostnadskrav. Produktkrav inkluderar information om exempelvis tekniska krav, 
säkerhetskrav och miljökrav. Som nämnts innan är det viktigt att involvera 
intressenter då identifiering av krav utförs; workshops, intervjuer, fokusgrupper och 
enkätundersökningar är exempel på metoder som kan vara bra att använda vid detta 
tillfälle (PMBoK, 2009).  

Det finns få dokumenterade verktyg för små till mellanstora projekt till 
kravhantering inom projektledningslitteraturen, det kan bero på att handlingarna är 
relativt ”rakt på sak” så länge projekten inte är stora och komplexa (för sådana finns 
exempelvis Telelogic DOORS). Ett mindre komplicerade verktyg är 
kravspårningsmatris, det är en tabell som kopplar ihop kraven med deras ursprung 
och följer dem under hela projektets gång. Genom att koppla kraven till 
verksamhets- och projektmål bidrar en kravspårningsmatris till att säkerställa att alla 
krav tillför värde till organisationen. Matrisen innehåller ofta: en unik identifierare, en 
beskrivning av kravet, motivering till att det finns med, ägaren, källa, prioritet, 
version, aktuell status och datum då det slutfördes. (Ibid) 

2.2.2 Kvalitetsledning 
Kvalitetsledning är en central del i projektledning, det är allmänt känt att för att leda 
och styra ett projekt bör man, som minimum, utvärdera projektet med tids-, 
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kostnads- och kvalitetskriterier8 (ex Orwig & Brenman, 2000; Bryde & Robinson, 
2007). Kvalitetsledning härstammar från tillverkningsindustrin på 1950-talet, där det 
då främst innebar att statistiska metoder användes för att identifiera avvikelser i 
produktionsprocesser. Tjänsteföretag adopterade så småningom kvalitetsfilsofin och 
gjorde den till sin egen där den kom att handla mer om kundtillfredsställelse och 
kundfokus än om tekniska specifikationer (Orwig & Brenman, 2000). Under 1980-
talet myntades uttrycket Total Quality Management (TQM) vilket har kommit att bli en 
ledande managementfilosofi inom kvalitetsledning, där man försöker öka kvaliteten 
på processer över hela organisationen (Ahire, 1997). 

Enligt Svenska akademins ordlista definieras kvalitet som ett: värde, egenskap, 
sort eller beskaffenhet. Inom projektledning är kvalitet dock än mer svårdefinierat 
och många gånger svårförståeligt, för att underlätta förståelsen av begreppet har ISO 
9000 (2005) definierat det på följande sätt:  

Kvalitet – grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav 

Ur detta kan det utläsas att kvalitet är tätt sammanbundet till de krav som 
intressenterna har ställt på projektet.  Med andra ord handlar kvalitetsledning om 
hur väl projektledningen uppfyller beställarens krav.  Att förstå, utvärdera, definiera 
och hantera kundens krav är således en ytterst viktigt del inom kvalitetsledning; är 
produkten oanvändbar för kunden har projektet sannolikt också misslyckats. 
(PMBoK, 2009) Samtidigt är det viktigt att notera att kvalitet inte bara är relaterat till 
produkten i sig, utan också till instruktionerna till hur den ska användas, installeras, 
underhåll och marknadsföras et cetera (Mikkelsen, 1990). En annan viktig grundsten 

inom kvalitetsledning 
är ständig förbättring 
(PMBoK, 2009; Orwig 
& Brenman, 2000) 
både i 
projektledningens och 

projektproduktens 
kvalitet, ett bra 
system för detta är 

PDCA-cykeln, 
utvecklad av Edwards 
W. Deming. PDCA 
står för Plan-Do-
Check-Act eller på 
svenska planera-

genomföra-
kontrollera-agera och 

är en vägledning för vilka processteg som bör genomföras och itereras genom 
kvalitetsledningen. 

PMBoK (2009) har en liknande processbeskrivning för kvalitetsledning, här 
består den av tre delprocesser: 

                                                
8 Vanligt instrument är den så kallade ”järntriangeln” 

Figur 1: Demings PDCA-cykel (Anything Research, 2011-02-07) 
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1. Planera kvalitetsledning  

Tänk efter, före! är ett träffande ordspråk som påpekar hur viktigt planeringsarbete 
är och detta gäller också för kvalitetsledning. I denna process ska de relevanta 
kvalitetsstandarderna (exempelvis ISO) och kvalitetskrav identifieras och bestämmas. 
Genom att utföra en god planering är mycket vunnet, kostnaden att förebygga ett 
misstag är nästan alltid lägre än att rätta till det i efterhand. Denna process avslutas 
ofta med en plan för kvalitetsledning, kvalitetsmått (exempelvis: projektet ska vara 
klart ± 1 dag innan leverans), kvalitetschecklista, plan för processförbättringar (Ibid).  

2. Utföra kvalitetssäkring 

Tillämpa kvalitetsaktiviteter för att säkerställa att projektet använder alla processer 
som behövs för att uppfylla de ställda kraven (Ibid). Det är viktigt att notera att det 
inte innebär att användaren är nöjd bara för att man uppfyller kvalitetskraven utan en 
kontinuerlig dialog bör hållas med kund och slutanvändaren. (Mikkelsen, 1990) 

3. Utföra kvalitetsstyrning 

Övervaka specifika projektresultat, projektprocesser och produktmål. Försök att 
identifiera sätt att eliminera orsaker till bristande resultat. 

För att underlätta kvalitetsledning har det utvecklats en rad olika verktyg och 
tekniker, Tari & Sabater (2003) menar på att dessa verktyg ofta kan vara vitala för att 
öka kvaliteten på befintliga processer. Enligt deras undersökning var 
kvalitetsrevisioner och grafer de mest använda verktygen, de minst använda var 
Paretodiagram, orsak/verkandiagram och korrelationsdiagram. I Besner & Hobbs 
(2006) extensiva undersökning över projektledningsverktyg användes inget 
kvalitetsledningsverktyg i hög grad. Quality Function Deployment (beskrivs nedan) 
ansågs dock ha potential trots att det inte användes frekvent för tillfället. Även i 
denna undersökning användes Pareto- och orsak/verkandiagram i liten utsträckning, 
de ansågs även ha väldigt låg potential för framtida användning.  

Nedan följer beskrivningar av andra kvalitetsverktyg som kan vara relevanta för 
små till mellanstora projekt: 

Kvalitetschecklista – Ett enkelt men uppskattat verktyg för kvalitetsledning är en 
kvalitetschecklista (tabell 3) som kan användas kontinuerligt under projektets gång. 
Varje aktivitet kan till exempel länkas till en standard, slutdatum och huruvida en 
problemrapport har behövts (det kan vara nödvändigt följa upp eventuella 
problem/undantag som uppstått för att), när kvalitetsmålen är uppnådda ”bockas” de 
av eller skrivs under av berörda personer.  Det är ett bra sätt att uppnå spårbarhet 
och att säkerställa att kvalitetsledningen tas på allvar i projektet (Maylor, 2005). 
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Tabell 3: Kvalitetschecklista 

 

Kvalitetsplan – dokument som specificerar vilka rutiner och tillhörande resurser 
som skall användas av vem och när för ett visst projekt, en viss produkt, en viss 
process eller ett visst kontrakt (ISO 9000, 2005, s 15). 

Styrdiagram – Ett verktyg för att avgöra om en process är stabil och förutsägbar 
eller inte. Diagrammet visar de tillåtna maximi- och minimivärdena, övre och nedre 
styrgränser samt det faktiska värdet. Styrdiagram används främst till repetitiva 
aktiviteter (PMBoK, 2009). 

Histogram – Stapeldiagram som illustrerar vilka de vanligaste orsakerna till 
problem i en process (PMBoK, 2009). 

Flödesschema – Är en grafisk representation av en process som visar hur 
processtegen är länkade till varandra.  Det innehåller som minst aktiviteter, 
beslutspunkter och ordningsföljd på processtegen.  

Quality Function Deployment (QFD) – En metod som översätter behov och krav till 
kvalitetsparametrar och länkar dessa parametrar till produkten. QFD är en väldigt 
effektiv metod men kan uppfattas som omfattande och tidskrävande (Mikkelsen, 
1990). 

Olika intressenter värderar också kvalitet på olika sätt och utifrån olika faktorer, 
speciellt då flera intressenter från flera organisationer är involverade (Macheridis, 
2009). Således är det av stor vikt att kvalitetsmål och kvalitetskrav är väl definierade, 
mätbara och accepterade av samtliga parter. 

2.2.3 Work Breakdown Structure (WBS) 
En WBS är ett bra verktyg för att visa vilka komponenter som ett litet projekt 
innehåller (Rowe, 2007). Målet med att skapa en WBS är att generera ett ramverk 
som hjälper till att definiera, strukturera och organisera projektet, detta görs genom 
att bryta ned projektet i mindre och mer lätthanterliga delar, likt en hierarkisk 
tankekarta. Komponenterna på den lägsta nivån i varje grenstruktur kallas för 
arbetspaket, dessa fungerar som en bas för att definiera aktiviteter eller tilldela 
ansvar till en speciell person. Här nedan följer ytterligare några riktlinjer att tänka på 
vid utvecklandet av en WBS (Haughan, 2002). 

-‐ Leveranser ska uttryckas i substantiv. 

-‐ En ”ägare” ska kopplas till varje arbetspaket. 

-‐ En WBS ska inte innehålla arbetsuppgifter. 

Aktivitet Standard/procedur Uppnått Datum Problemrapport 

Design 
Använd Faveos grafiska 
profil ü 2011-10-02 Nej 

 

Få det godkänt av 
beställaren ü 2011-11-05 Ja 

Användbarhet Testmål uppnådda 
  

Nej 
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-‐ Sluta nedbrytning på den nivå då du kan estimera, tid, ansträngning och 
kostnad för arbetspaketet.  

-‐ Varje WBS nivå (barn) måste representera 100 procent av arbetet av det 
element de länkas till (föräldrar). (Ibid) 

En WBS har många användningsområden, förutom att det tvingar 
projektgruppen att strukturera och tänka igenom sitt projekt, ligger det även till 
grunden för kommande steg i planeringen, som exempelvis för Gantt-schema 
vilket behandlas i tidshanteringsavsnittet. En WBS är också ett ypperligt 
kommunikationsverktyg för att presentera projektets omfattning till interna och 
externa intressenter på ett överskådligt sätt (Ibid). 

 

Figur 2: Exempel på en WBS (Cornell, 2011-02-21) 
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2.3 Tider 
”If you fail to plan, you plan to fail” 

– (gammalt ordspråk, Maylor, 2005, s 103) 

Utgångspunkt för en tidsplanering är projektets start- och slutdatum samt 
projektets arbetsstruktur, ofta genom en WBS. Man kan antingen välja att basera 
tidsplanen på startdatum (forward scheduling), som när resurser är begränsade, eller 
på slutdatum som vid olika sorts evenemang (backward scheduling). Ofta kombineras 
de två metoderna. Tidsplaneringen beror kraftigt av osäkerheter och 
resurstillgänglighet. Det är därför viktigt att tidsplaneringen uppdateras ofta under 
projektets gång då resurserna går att mäta och osäkerheterna minskar då projektet 
framskrider. (Antvik & Sjöholm, 2006) 

PMBoK (2009) listar de delprocesser som är viktiga för tidsplanering och 
styrning: 

1. Definiera aktiviteter 
2. Bestäm aktiviteters inbördes ordning (vilka är beroende av vilka) 
3. Bedöm aktiviteters resursbehov 
4. Bedöm aktiviteters varaktighet 
5. Upprätta tidsplan 
6. Styr tider 
 

Ofta buntas delprocesserna 1-5 ihop till en enda process som kallas 
upprättande av tidsplanen. Detta är fallet särskilt i mindre projekt varför 
författarna valt att endast presentera delprocess 5 och 6. 

 

5. Upprätta tidsplan 
Tidsplanens upprättande görs genom att sammanställa punkt 1-4. Tidsplanen är ofta 
dynamisk och ändras flera gånger under ett projekts löptid. Dock så finns det stora 
förtjänster i att upprätta en så exakt tidsplan som möjligt redan från början. Då en 
tidigt upprättad tidsplan kommer att fungera som referens att mäta framsteg mot 
under hela projektet.  

Analys av nätplan 

Nätplansanalys är en samling metoder som används för att skapa och beräkna 
tidsskillnader i tidsplanen (för sena startdatum, för tidiga slutdatum et cetera) eller 
planerade slut- och startdatum för ofullständiga aktiviteter.  

• Kritiska linjen 
Den kritiska linjen är den kedja av aktiviteter som tar längs tid att genomföra, 
således beskriver denna ”linje” den kortaste tiden som ett projekt kan 
slutföras på (Antvik et al., 2006). Kritiska linjen-analys (critical path method, 
CPM) bygger på teoretiska beräkningar av tidiga respektive sena start- och 
slutdatum för alla aktiviteter under ett projekt utan att ta hänsyn till 
resursbegränsningar. Analysen svarar på när en aktivitet bör schemaläggas 
under ett projekt för att optimera processen. För att kunna göra detta 
analyseras varaktighet, fördröjningar, logiska samband och restriktioner et 
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cetera. En tidsperiod som inte utnyttjas av en aktivitet kallas ”glapp” eller 
”extratid”. (Wisén & Lindblom, 2009). Den kritiska linjen, som består av 
kritiska aktiviteter kännetecknas av noll glapp. Ett ”fritt glapp” är den 
tidsperiod en aktivitet kan fördröjas utan att det totala projektet fördröjs. 

• Critical Chain-metoden 
Critical Chain-metoden bygger på CPM men tar också hänsyn till 
resursbegränsningar i tidsplanen vilket gör att den kan få en annan kritisk linje 
än beräkningar utan resurser som begränsande faktor. Denna kritiska linje 
kallas istället Critical chain. Glappen summeras för varje kedja och kallas för 
projektbuffert, denna tid bör motsvara osäkerheten i de aktiviteterna som 
kedjan består av.  

• What-if-analys 
Analysen görs i syfte att bedöma ett projekts genomförbarhet under 
ogynnsamma förhållanden. Dessa kan bero på en försening av en viktig 
leverans eller strejker. Simuleringar används för att beräkna 
sannolikhetsfördelningar under dessa händelser. En vanlig metod är Monte 
Carlo-simulation. 

• Komprimering av tidsplan 

Detta är ett sätt att förkorta tidsplanen utan att göra avkall på projektets omfattning. 
Förfarandet innebär ofta högre risk och kostnader. 

• Forcering – övertidsarbete, ökade resurser, tidigarelägga leveranser et cetera.  
• Tidskomprimering – aktiviteter som normalt utförs sekventiellt flyttas och 

utförs istället parallellt. Att enligt detta, integrerade, synsätt betrakta 
projektets livscykel snarare än de enskilda faserna kallas concurrent engineering 
och är metod som kräver god framförhållning i planeringen (Macheridis, 
2009).    

 
• Gantt-schema 

I ett Gantt-schema visas varaktigheten av en aktivitet som en stapel med start- och 
slutpunkt. Utefter att aktiviteten framskrider fylls stapeln bakom tidslinjen. 
Milstolpsdiagram fungerar som Gantt-schema men utan varaktighet. Milstolpar 
presenteras alltså som punkthändelser. Nätplansdiagram utökar Gantt-scheman 
genom att också visa kritiska linjen enligt tidsplanen. 

PERT-nätverk (Program Evaluation and Review Technique) 

PERT-nätverk är en metod där tidparametrarna för aktiviteteran bygger på en 
trepunktsskattning av: 

• Mest sannolik (tM) – varaktigheten för aktiviteten baserat på de resurser som 
troligtvis tilldelas, dess produktivitet, realistiska förväntningar på 
tillgängligheten för aktiviteten, beroenden av andra medverkande samt 
avbrott. 
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• Optimistisk skattning (tO) – aktivitetens varaktighet baserat på best-case 
scenario. 

• Pessimistisk skattning (tP) – aktivitetens varaktighet baserat på worst-case 
scenario. 

De tre punkterna klargör osäkerhetsintervallet samtidigt som man med hjälp av 
skattningarna kan beräkna förväntad varaktighet tE med ekvation 1. 

!E =   
!! + !!! + !!

!  

6. Styra tider 
Under projektets fortskridande är det viktigt att kunna uppdatera och göra ändringar 
i den planering som ursprungligen gjorts. Essentiella moment är: 

• Fastställa projekttidsplanens aktuella status 
• Påverka de faktorer som skapar ändringar i tidsplanen 
• Fastställa om projekttidsplanen har ändrats 
• Hantera verkliga förändringar när de inträffar. 
 
Lägesgenomgång fungerar som en avstämning under ett projekt. Här mäts och 

jämförs hur projektets status är i förhållande till planeringen. Om tidsavvikelser finns 
består mycket arbete i att bestämma om extra resurser skall sättas in. I denna 
bestämning kan tidsbufferten i Critical chain-metoden användas för att jämföras med 
den tidsåtgång som den extra åtgärden skulle medföra. (PMBoK, 2009) 

2.3.1 Datorstödd projektplanering 

Många företag erbjuder kurser i att använda befintliga mjukvaror för 
projektplanering. Det vanligaste verktyget i dessa program är Gantt-scheman tack 
vare dess överskådlighet och användarvänlighet. Det finns dock två risker med stora 
planeringsprogram. Ett är att programmen kan vilseleda användaren att tro att det 
som syns på skärmen är absolut, användaren vågar då inte utmana modellernas 
giltighet i de specifika fallen. En annan risk är förknippad med projektledaren, som vid 
total överblick av all input uppmuntras till att tro att denne har kontroll på alla 
aktiviteter istället för att delegera ut arbetsuppgifter till övriga gruppmedlemmar 
(Maylor, 2001). Många anser således att de komplexa mjukvarorna inte är lyckade i 
planeringssammanhang. Hewlett Packard är exempel på ett företag som helt frångått 
mjukvaror i planeringsstadiet. De använder istället Post-it®-lappar och whiteboards för 
att öka överskådligheten, eller som en projektansvarig vid ett större byggbolag sade: 
”I believe that computer-based project management software has set the subject 
back 20 years.” (Maylor, 2001, s.96) 

IPMA påtalar att tidsplanen skall vara i form av ett kritiska linjen-diagram. Till 
skillnad från PMBOK tar IPMA upp kulturella- och vädermässiga faktorer som också 
kan påverka resurstillgången (IPMA, 2006). Denna begränsning har också kritiserats 
av bland annat Thi & Sweierczek (2010) som hävdar att PMI:s ramverk är för statiskt 
och tar exempelvis inte heller upp sociala faktorer. 
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2.4 Kostnad 
PMBok (2009) delar upp kostnadsstyrning och kostnadsplanering i tre delar: 

• Bedöma kostnader 

• Fastställa budget 

• Styra kostnader 

2.4.1 Kostnadsuppskattning 

Brådskande projekt kan missleda projektet till att starta innan tillräcklig uppskattning 
av kostnad har upprätthållits. Gray & Larson (2006) poängterar allvaret i en sådan 
prioritering och anser att en sådan attityd bestämt kommer att öka kostnaderna för 
projektet. Alla intressenter föredrar naturligtvis exakta kostnadsuppskattningar men 
har samtidigt i regel insikt i osäkerheterna som dessa uppskattningar bygger på. 
Detta beror till viss del på metodbegränsningar. Det verkar inte finnas någon 
allmängiltig, optimal metod för att uppskatta kostnader. I de flesta fall används 
erfarenhetsbedömningar eller uppskattning beräknade med någon form av så kallade 
ratio-metoder. Ratio-metoder är enkla beräkningar av kostnader och tidsåtgång som 
bygger på linjär extrapolering av mindre enhetsberäkningar. Om man till exempel vet 
att en meter dike kostar 100kr och kräver 0,5 mantimmar arbetsåtgång kan man 
räkna ut att en kilometer dike kostar 100 000kr och tar 12,5 veckor (1 arbetsvecka 
= 40h) för en person att bygga (Ibid). Kostnadsuppskattningarna bör uppdateras ofta 
eftersom noggrannheten i bedömningarna ökar under projektets livscykel (PMBoK, 
2009). Alla uppskattningar är unika för varje projekt men gemensamt för de flesta är 
att uppskattningarna bygger på en av aspekterna i följande uppdelning: 

• Top-down (makroperspektiv) – bygger på gruppkonsensus och matematiska 
modeller. Dessa uppskattningar är ofta baserade på erfarenheter från 
liknande projekt i samma storleksordning. Uppskattningarna görs av 
ledningen och tilldelas därefter projektledningen för allokering till 
arbetspaket.  

• Bottom-up (mikroperspektiv) – kostnadsuppskattningen bygger här på 
uppskattningar från arbetspaketen i WBS. Dessa kostnadsuppskattningar 
summeras hela vägen upp till nivå 1 för en slutestimering. Detta bedöms av 
många som en mer exakt uppskattning än vad som görs i Top-down-
perspektivet (Gray & Larson, 2006; Antvik & Sjöholm; 2006). 

Ett problem som föreligger i mikroperspektivet är att ansvariga för varje 
arbetspaket överdriver kostnaderna för de ingående aktiviteterna för att försäkra sig 
mot kostnadsreduceringar från ledningen. Därför finns en risk att 
projektkostnaderna initialt överskattas (Maylor, 2005). 

Trots att Gray & Larson ställer sig kritiska till makroperspektivet medger de att 
synsättet visat sig träffsäkert i praktiken i projekt av mer känd karaktär. Samtidigt har 
katastrofala felestimeringar gjorts i Top-down, detta när projektets mål är 
odefinierat och abstrakt som i större high-tech-projekt. För stora projekt med 
större budget kan båda perspektiven användas. Man erhåller då två estimeringar och 
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skillnader mellan dem kan observeras och utredas (Gray & Larson, 2006). 
Kostnadsmål uppskattas i regel med sannolikhetsgränser. Till exempel: ”med 90 % 
sannolikhet kommer kostnaden ej att överstiga XX Mkr”. Dessa siffror bygger till 
största del på tidigare erfarenheter i liknande projekt men projektspecifika faktorer 
har stor inverkan på kvaliteten på uppskattningarna. Dessa faktorer delas av Gray & 
Larson (2006) in ibland annat projektets varaktighet, dess struktur och 
organisationskultur. 

Man kan förbättra uppskattningen av budgeten genom att använda en 
trepunktsuppskattning istället för en enpunktsskattning. Man tar då också hänsyn till 
osäkerheter och risk. En vanlig metod är den så kallade PERT-metoden (Program 
Evaluation and Review Technique) som använder ”mest sannolik”, ”optimistisk” och 
”pessimistisk” som de tre uppskattningarna. Dessa uppskattningar viktas därefter för 
att följa en betafördelning för Monte Carlo-simulering. Ett sätt att bedöma dessa tre 
skattningar är genom att prognostisera kvarvarande utvecklingen i ett projekt från en 
given tidpunkt under projektet. Enligt Vargas (2004) kan den optimistiska prognosen 
baseras på den ursprungliga planen, utan hänsyn till det som hänt i projektet fram till 
tidpunkten varifrån prognosen startar. Den mest sannolika prognosen baseras på den 
finansiella prestanda som projektet hittills visat upp, vare sig den varit av gott eller 
sämre slag. Rent tekniskt görs detta genom att dividera kvarvarande värdet som 
återstår innan slutliga budgeten är uppnådd (BAC-EV) med kostnadsindex (CPI). 
Genom att multiplicera nämnaren i den realistiska prognosen med tidsindexet (SPI) 
ges den pessimistiska skattningen, för definitioner se avsnitt ”Resultatvärdesanalys” 
nedan (Vargas, 2004). Under ett projekts löptid bör uppskattningarna uppdateras 
eftersom nya och mer precis uppgifter finns att tillgå. Ett diagram med den tre 
uppskattningarna som uppdateras allt eftersom uppvisar därför ett trattliknande 
beteende för att slutligen hamna i den faktiska slutkostnaden. (PMBoK, 2009)  

”Kostnadsuppskattningar är ingen budget. En kostnadsuppskattning blir en budget när 
den är tidsfasad” (Gray & Larson, 2006, s 138).  

Estimeringarna används därför med hjälp av övriga faktorer, där omfattning och 
projekttidsplanen är essentiella, för att fastställa budgeten. PMBoK (2009) hävdar att 
för mindre projekt kommer kostnadsuppskattningen och fastställandet av budget 
vara så nära förknippade att de närmast bör betraktas som en enda process som kan 
utföras av en ensam person på relativt kort tid. Utdata från kostnadsuppskattningen 
(bland annat kostnadsbedömning för aktiviteterna och beslutsstöd) bearbetas med 
ytterligare faktorer som organisationens befintliga arbetssätt och projekttidsplan för 
att skapa finansieringskrav och referensplan för kostnader. (PMBoK, 2009) 

2.4.2 Styra kostnader 

Att styra kostnader under ett projekt handlar om att övervaka status av, och om 
nödvändigt förändra, projektbudgeten. En sådan övervakning kan bestå i att 
registrera de verkliga kostnaderna hittills i projektet men att bara övervaka 
kostnader utan att kartlägga hur pengarna gagnat projektet har liten betydelse. Stor 
vikt läggs därför vid att analysera sambanden mellan spenderade och förbrukade 
medel. Styrningen innebär bland annat att säkerställa behandlingen av 
ändringsbegäranden, övervaka arbetsprestationer och att upptäcka och förstå 
avvikelser mot referensplanen. I den uppsjö av verktyg som finns att tillgå framstår 
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resultatvärdesanalys (earned value analysis) som det mest använda verktyget i 
projektbaserad kostnadsstyrning.  

”It is probably safe to say project managers in every major country are using 
some form of the system [earned value method]” (Gray & Larson, 2006, s 417). 

Många verktyg brister på en punkt som gör de mer eller mindre värdelösa för 
styrning, de saknar nämligen koppling till en tidsfasad baslinjeplanering (Gray & 
Larson, 2006). Presenterade resultat kan då bli missledande. Resultatvärdesanalysen 
däremot, presenterar och kopplar tydligt planerad kostnad, verklig kostnad och 
resultatvärde med tidsavvikelser. ”Tid är pengar” är ett välkänt begrepp och det visar 
sig tydligt i resultatvärdeanalysen. En annan fördel är att analysen kan implementeras 
redan från dag ett och tidigt varna för avvikelser från referensplanen. Ytterligare en 
fördel består i lättheten med vilken projektbaserad spårning (projectbased tracking 
approach) kan genomföras, detta är ett sätt att lokalisera de specifika aktiviteterna 
som sinkar hela projektets prestanda. Det har dock påtalats att denna spårning är 
effektiv i projekt med flera seriekopplade aktiviteter men lämpar sig sämre för 
projekt med många parallella aktiviteter (Vanhoucke, 2009). Fleming & Koppelman 
(2005) hävdar vidare att resultatvärdesanalysen har betydande brister, speciellt vid 
löpande kostnadsstyrning.  

2.4.2.1 Resultatvärdesanalys	  

Resultatvärdesanalysen presenteras i ett plan som spänns upp av kostnad och 
projekttid. Initialt tidfasas de planerade kostnaderna under projektet in i planet och 
resulterar i en kurva för planerat värde (planned value, PV) som slutar i värdet för 
totala (planerade) budgeten (budget at completion, BAC). Inte sällan får denna PV-
kurvan utseendet av bokstaven ”S” då de största kostnaderna budgeteras för 
implementeringsfasen av projektet. Resultatvärdeskurvan (earned value, EV = andel 
färdigställt (%) x budget) beskriver hur mycket värde som tillförts projektet och kan 
inte vara större än PV-kurvan vid en given tidpunkt även om man naturligtvis vill att 
dessa kurvor skall följas åt under hela projektet. Warhoe (2004) diskuterar 
svårigheten med att bedöma EV under projektet men drar slutsatsen att andelen 
fysiskt färdigställande är den enda pålitliga måttet. Hur sedan detta mäts praktiskt är 
en fråga för de individuella projekten och arbetspaketen (Warhoe, 2004). Fleming & 
Koppelman (2005) beskriver åtta sådana tillvägagångssätt till exempel baserat på 
milstolpar, ”fixed formula” och ”earned standards”. Vargas (2004) föredrar i sin 
artikel att använda ”percent complete” eftersom den, enligt honom, är väl etablerad 
och användarvänlig. Baksidan av denna metod är att den blir subjektivt uppskattad av 
utvärderaren, som därför bör vara en erfaren projektledare (Vargas, 2004). EV-
kurvan används ofta för att se hur stor andel av ett projekt som är färdigt. En vanlig 
feltolkning är att se hur EV-kurvan följer PV-kurvan och bedöma status för projektet 
utifrån dessa parametrar. Det man missar vid en sådan är analys är hur mycket 
resurser som krävts för att åstadkomma resultatvärdet. Detta redovisas med kurvan 
för den verkliga kostnaden (actual cost, AC). AC-, PV- och EV-kurvan måste stå i 
relation till varandra så att de mäter samma sak (till exempel direkta kostnader i 
lokal valuta) (Young, 2003; Gray & Larson, 2006; PMBoK, 2009). 
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Utifrån diagrammet kan flera avvikelser från planeringen avläsas, bland annat: 

• Tidsavvikelse (schedule variance, SV=EV-PV) – visar om ett projekt är på väg 
att hamna efter i referensplanen för tider. SV går mot noll vid projektets 
slutförande då alla planerade värden är intjänade. 

•  Tidsindex (schedule performance index, SPI=EV/PV) – visar uppnådda 
framsteg jämfört med planerade framsteg i ett projekt. Ett värde under 1 
innebär att mindre arbete slutfördes än planerat för.   

•  Kostnadsavvikelse (cost variance, CV=EV-AC) – visar kostnadsprestanda i ett 
projekt. Det vill säga hur stor är skillnaden mellan intjänat värde och 
förbrukade resurser. Ett negativt värde innebär ”förlorade” resurser.  

• Kostnadsindex (cost performance index, CPI=EV/AC) – visar kostnads-
effektiviteten för det slutförda arbetet i ett projekt. CPI-värde under 1 
signalerar att kostnaderna överskridits.   (PMBoK, 2009)  

Vidare kan analysen ge indikationer på slutkostnad (BAC) och sluttid för 
projektet vid ett relativt tidigt stadium. Prognosen för BAC kallas EAC (estimate at 
completion) och beräknas på verkliga kostnader plus en prognos för framtiden som 
bygger på erfarenheterna dittills. PMBoK (2009) beskriver tre manuella prognoser 
som tar hänsyn till: 

• Budgeterad taxa – EAC = AC+BAC-EV 

• Nuvarande kostnadsindex – EAC=BAC/(ackumulerat CPI) 

• Tidsindex- och kostnadsindexfaktorer – EAC=AC+[(BAC-EV)/(ackumulerat CPI 
x ackumulerat SPI)]  (PMBoK, 2009; Gray & Larson, 2006) 

Figur 3: Resultatvärdesanalys (Nasa, 2011-02-21) 
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Resultatvärdesanalysen har trots sin stora utbredning fått utstå kritik från vissa 
håll. Lukas (2008) hävdar till exempel att metoden för visso är effektiv men att det 
ofta krävs mycket av organisationen för att resultatet skall bli gott. Kring metoden 
krävs nämligen en bredare projektledningsmetodik och system i organisationen. 
Analysen utan dessa viktiga hjälpfunktioner är närmast meningslös, enligt Lukas 
(2008), resultaten av en sådan analys bli helt enkelt för oexakt. Vidare krävs att 
organisationen har ”mognadsnivå 3” vilket innebär att metodik för processer och 
procedurer är väl inbäddat i organisationen och att dessa används i alla projekt.  

”If your organization is not at least a level 3 maturity level, you should not be 
using earned value.” (Lukas, 2008, s 6)    

2.5 Kommunikation 
“The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.” -
 George Bernard Shaw  

Kommunikationshantering består enligt PMBoK (2009) av fem delprocesser: 
identifiera intressenter, planera kommunikation, distribuera information, hantera 
intressenters förväntningar och rapportera prestationsläget. 

Projektledare tillbringar större delen av sin tid med att kommunicera (PMBoK, 
2009), ändå är kommunikation något som ofta tas för givet inom projektledning och 
görs ad hoc. Istället för att följa de faktiska kraven, ”best practice” och rutiner, styrs 
kommunikation på individbas utan en konsekvent metod (Ramsing, 2009). Detta 
leder många gånger till problem och konflikter som med effektiv kommunikation 
hade kunnats undvikas (Mercheridis, 2009). Enligt Baker (2007) leder otillräcklig 
kommunikation inom projekt att deadlines missas, ouppfyllda förväntningar och i 
slutändan, missnöjda kunder. Otillräcklig kommunikation handlar inte bara om att en 
enskild individ är inkompetent att förmedla information och kunskap utan, kanske än 
viktigare, också om att en organisations kommunikationsstrategi inte är väl 
genomarbetat och implementerad på rätt sätt (Ramsing, 2009). Det är följaktligen 
viktigt att redan i initieringsfasen påbörja sin kommunikationsstrategi och ta reda på 
vilka kommunikationsbehov och eventuella kommunikationshinder som kan 
identifieras hos respektive intressent (Macheridis, 2009).  

Kommunikation kan indelas i många olika dimensioner, såsom formell/informell, 
vertikal/horisontell, officiell/icke-officiell (PMBoK, 2009). De mest förekommande 
dimensionerna är dock intern och extern kommunikation (Macheridis, 2009; PMBoK 
2009; Ramsing, 2009). Med intern kommunikation menas den som sker inom den 
egna projektgruppen och organisationen. För att den interna kommunikationen ska 
vara effektiv gäller det att alla dokument är utformade på ett ändamålsenligt sätt och 
att organisationen skapar kanaler där kunskap kan spridas. Det finns många fördelar 
med att ha en välfungerande intern kommunikation och kunskapsspridning i 
projektorganisationen. Det leder exempelvis till ökad personlig utveckling hos 
projektmedlemmarna och bättre beslutsunderlag för projektledningen då fler har 
tillgång till viktigt och relevant information. Men framförallt leder det ofta till 
förbättrad motivation, ökad känsla av deltagande och ansvarstagande bland 
projektmedlemmar, vilket underlättar projektstyrningen avsevärt (Mercheridis, 
2009). 
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Med extern kommunikation och kunskapsspridning menas den som information 
som utbyts med kunder, leverantörer, beställare och andra externa intressenter. 
Även här är det av stor vikt att rutiner och procedurer skapas i ett tidigt skede i 
projektledningsprocessen. Detta hjälper bland annat till att osäkerheter minskas och 
överföring av projektresultat underlättas. (Ibid) 

För att underlätta kommunikation är det viktigt att det finns ett effektivt 
informationshanteringssystem, vilket underlättar möjligheter att bearbeta data och 
bygga upp rapporterings- och uppföljningssystem som till exempel med 
projektplaneringsprogram. Med hjälp av ett IT-stöd kan också kunskapsspridning ske 
relativt snabbt och nå ut till många människor samtidigt. (Ibid) 

Ett verktyg för detta är en kommunikationsplan som är en formell eller informell 
mer eller mindre detaljerad plan för hur kommunikationen i projektet ska gå till. 
Kommunikationsplanen kan exempelvis innehålla information om 
projektintressenter, syfte/målsättning, typ av information, kommunikationsfrekvens, 
medium/kanal och ansvarig för kommunikationen (PMBoK, 2009). 
Kommunikationsplanen kan presenteras i ett vanligt dokument eller i form av en 
kommunikationsmatris för att ge en mer överskådligt bild av projektet. 

Lägesrapporter är ett annat verktyg för att sköta kommunikation med. Det finns 
både interna och externa lägesrapporter, interna lägesrapporter riktar sig ofta till 
styrgruppen och projektledningen, medan externa lägesrapporter ofta riktar sig till 
kunden och beställaren. Behov och krav på omfång och detaljnivå kan skilja sig 
kraftigt mellan olika intressenter, det är därför viktigt att i ett tidigt skede bestämma 
en från båda parter accepterad standard (Ibid) 

HUKI-matrisen eller ansvarsmatrisen som den också kallas (PMBoK, 2009) är ett 
tydligt sätt att beskriva ansvarsfördelningen i ett projekt. Denna ansvarsfördelning 
kopplar medlemmarna i projektgruppen med arbetspaket. För stora projekt kan det 
vara nödvändigt att skapa en hierarki mellan flera HUKI-matriser medan det i mindre 
projekt ofta räcker med en. Namnet HUKI kommer av de olika involveringsgrad 
(ansvar) personer har; Huvudansvarig, Utför, Konsulteras samt Informeras. En viktig 
poäng med att använda HUKI-matrisen är att men underlättar för användare att se 
till att endast en person är ansvarig för ett arpetspaket och lämpar sig särkilt väl då 
både interna och externa aktörer deltar i projektet. (PMBoK, 2009) 
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    Figur 4: HUKI-matris (PMBoK, 2009) 

2.5.1 Intressenthantering 
En aspekt som ibland betraktats styvmoderligt, ansetts vara intuitiv och 

uppenbar är hanteringen av intressenter (Savage et al., 1991; Maylor, 2005). 
Populariteten har dock vuxit sig stark i projektstyrningssammanhang de senaste 
decennierna på grund av den centrala roll som intressenterna spelar under 
projektprocessen. En av utvecklingens ursprung är företagsstyrning där General 
Elecric redan under 1930-talet identifierade fyra intressentgrupper att hantera; 
kunder, anställda, allmänheten och aktieägarna. GE hävdade att så länge de tre 
förstnämnda grupperna (som de kallade primära intressenter) var nöjda så skulle 
aktieägarna gynnas (Preston, 1990). 

Varvasovszky & Brugha (2000b) definierar intressenter som aktörer som har ett 
intresse i en specifik fråga, är påverkad av frågan eller har möjlighet att påverka 
beslut och implementationsprocessen. Det kan röra sig om aktörer i form av 
individer, organisationer, individer inom en organisation eller nätverk av dessa. Det 
finns inget entydigt sätt att hantera information intressenter, både variabelval och 
omfattning måste bedömas inom respektive disciplin och specifikt projekt. I enighet 
med GE:s tidiga slutsats är det dock vanligt att dela in intressenterna i en primär 
grupp och en sekundär. De primära intressenterna är avgörande för ett projekts 
(eller organisations) överlevnad och välbefinnande medan de sekundära 
intressenternas vikt är underordnad. Intressant är att aktieägarnas viktning har ökat 
sedan GE:s modell och de ses numer oftast som en primär intressent (Varvasovszky 
& Brugha, 2000a). 

I den bästa av världar skulle naturligtvis alla intressenters intressen tillgodoses 
men det är varken möjligt (då flera intressenter har motsatta önskemål) eller 
önskvärt (då denna hantering är tidskrävande). Fokus ligger därför på de primära 
intressenterna. Indelningen är emellertid inte låst utan intressenter kan öka och 
minska i vikt under ett projekts gång vilket gör hanteringen mer komplex då det är 
svårt att på förhand avgöra vilka intressenter som kommer att visa sig betydelsefulla 
vid senare tillfällen (Savage et al., 1991; Frost, 1995). Därför poängteras det kraftigt 
att intressenthantering är en kontinuerlig process (Antvik & Sjöholm, 2006; Young, 
2003). 



26 

	  

Två grundläggande variabler vid intressentanalys är makt och intresse (se 
exempelvis PMBoK, 2009, s.249). Varvasovszky & Brugha (2000a) föreslår dessutom 
en variabel som beskriver 
förändringen av makt vilket är en 
viktig, men svårbedömd, faktor vid 
analys.  

PMBoK (2009) beskriver en 
fyrfältsmodell (se figur 4) att använda 
vid analysen av intressenter. Förutom 
variabelparet makt/intresse är 
makt/inflytande och 
inflytande/inverkan nämnda som 
användbara diagram. Förutom 
klassificeringen enligt diagrammen 
krävs, för att uppnå en god 
identifikation av intressenter och 
deras roller, expertbedömningar. 
Dessa kan ge en mer nyanserad och 
dynamisk bild av intressenterna 
baserade på erfarenheter. 

Resultatet av analysen kan presenteras i en tabell med önskade variabler 
utskrivna (Antvik & Sjöholm, 2006; Young, 2003; PMBoK, 2009).  Dessa delas i 
PMBoK (2009) in i: 

• Identifieringsinformation – namn, befattning, kontaktinformation. 

• Bedömningsinformation – krav, förväntningar, inflytande. 

• Klassificering av intressenter – intern/extern, motståndare/neutral/support. 

Två modeller för presentation av intressentklassificeringen beskrivs av 
Varvasovszky & Brugha (2000b). Den första visar en intressents position i ett 
relation/inflytande-diagram i två tidsperioder (nutid och framtid). Här presenteras 
modellen dock i en tidsperiod och intressenter (A, B, C, D) placering antas flyttas 
kontinuerligt under projektet av projektledaren.  

  

Figur 5: makt/intresse-diagram (PMBoK, 2009, s. 249)	  
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           Figur 6: Relation/inflytande-diagram (Varvasovszky & Brugha, 2000b, s. 343) 

I relation/inflytande-diagrammet kartläggs intressenter efter deras inverkan på 
projektet. Den beskriver inte hur intressenterna bör hanteras för att öka 
möjligheterna att nå ett lyckat projektresultat. Dessa strategier visas istället i en 
tabell där relationen beskrivs på y-axeln och strategierna på x-axeln. Den optimala 
strategin för vardera relation presenteras längs diagonalen. Utöver begreppen i 
relation/inflytande-modellen tillkommer positionen ”mixed” som är en postion där 
intressenten har ganska starkt inflytande men är svårbedömd huruvida den kommer 
att anta en stödjande, motståndarroll eller marginell som har mycket litet inflytande 
och kan vara både stödjande och motståndare. Att lägga för mycket resurser på att 
underhålla en marginell intressent är resursslöseri. Att i hög grad involvera en 
motståndare medför naturligtvis större nackdelar för projektet. På samma sätt är det 
olyckligt för projektet att inte involvera stödjande intressenter som kan bidra med 
kunskap och resurser, Varvasovszky & Brugha (2000b) kallar detta för ”missad 
möjlighet”. 

 
             Figur 7: Strategi/position-diagram (Varvasovszky & Brugha, 2000b, s. 344) 
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Young (2003) hävdar att än svårare än att identifiera externa intressenter är 
uppgiften att identifiera de interna. Det är lika viktigt att identifiera dessa då de med 
säkerhet kommer att försöka påverka projektledningen och dess arbete under ett 
projekt. Speciellt viktigt är detta eftersom högre befattningar inom organisationen 
kan ha veto i beslutsfrågor. Young påtalar också att det finns ett politiskt spel i 
många projekt och att intressenter alltid(!) har en hemlig baktanke. Därför är det 
viktigt att efter bästa förmåga så tidigt som möjligt ta reda på intressenters avsikter. I 
värsta fall kan de sena upptäckterna av intressenters avsikter och förväntningar driva 
projektet till nedläggning (Young, 2003). 

2.6 Riskhantering 
”… it is pertinent to remark that the most serious project risk management limitation is its 
low implementation in the industry” – (Sanchez et al, 2008, s.19) 
 

Riskhantering är ett av huvudområdena i Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK), här och i mycket annan projektledningslitteratur är man nog 
med att påpeka att riskhantering både innefattar positiv och negativ risk, eller med 
andra ord, risk och möjligheter (exempelvis Sanchez et al, 2008, Antvik & Sjöholm, 
2006). Riskhantering bör också ses som en dynamisk process som ska pågå under 
hela projektets livscykel (IPMA, 2006). Det är därför viktigt att vid utvecklingen av 
ett riskhanteringsverktyg se till att det hjälper användaren att kontinuerligt identifiera 
nya och övervaka existerande risker (Sanchez et al, 2008). 

Det finns otaligt många olika variationer på beskrivningar av 
riskhanteringsprocessen, men i många fall tycks det mest handla om olika 
benämningar på samma funktion (Raz & Michael, 2001). Sanchez et al.(2008) har 
studerat de populäraste och mest inflytelserika standarder och har delat upp 
processen i fem faser som är återkommande för nära samtliga, här nedan är två av 
dem hopslagna till en fas eftersom författarna anser att de faller under samma 
kategori:  

1. Identifiering 
2. Riskanalys/riskutvärdering 
3. Styrning av risker 
4. Kommunikation 

Dessa faser samverkar ofta med varandra och med andra kunskapsområden, såsom 
exempelvis tid- och kostnadshantering.  

1. Identifiering:  
Här avgörs vilka risker som kan komma att påverka projektet och dokumenterar 
riskernas egenheter. Alla involverade i projektet bör uppmuntras att delta i 
riskidentifieringen, externa intressenter kan också bidra med värdefull objektiv 
information. (PMBoK, 2009). Brainstorming, checklistor och styrda workshops är två 
bra metoder för att identifiera risker (ex Antvik & Sjöholm, 2009 & PMBoK, 2009). 
Det är lätt att identifiera risker som inte egentligen är risker, som till exempel 
problem eller klagomål. Det vanligaste är att man antingen identifierar orsaker till 
risk eller effekter av risk istället för risken i sig. Detta kan leda till att den verkliga 
risken inte får den uppmärksamhet den annars skulle få. För att underlätta kan man 
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använda sig av s.k metaspråk. Risk för <en händelse>, på grund av <orsak>, vilket 
medför <påverkan> (Hillson, 2009). 

Varje identifierad risk ska allokeras till en riskägare som är ansvarig för att 
säkerställa att risken är effektivt hanterad. (Ibid) 

 
2. Riskanalys/riskutvärdering  
Innefattar värdering, prioritering och fastställning av riskerna. Alla risker är inte lika 
viktiga, så det finns ett behov av att filtrera och prioritera dem för att hitta de värsta 
hoten och de bästa möjligheterna. Man kan använda många olika metoder för detta: 

Bedömning av sannolikhet och konsekvens: Har anges hur troligt det är att 
risken kommer inträffa samt vilken konsekvens det skulle innebära, dessa två 
variabler multipliceras sedan för att få en sannolikhets- och konsekvensvärde. Det är 
vanligt att en skala mellan 1-5 eller 1-10  använts. Sannolikhets- och 
konsekvensvärdet kan sedan kartläggas i en Riskmatris efter förutbestämda 
klassifikationskriterier, exempelvis: ett riskvärde mellan 20-25, på en femgradig skala, 
innebär att det är en extremt hög risk och måste således bemötas direkt med en 
aggressiv metod. Matrisen är ofta uppdelad i tre fält, ett rött fält för högt 
prioriterade risker, ett gult fält för medelprioritet och ett grönt fält för lågt 
prioriterade risker (Ibid). Det går även att kombinera risker och möjligheter i en och 
samma matris, då ger man risker ett negativt värde medan möjligheter får ett positivt 
värde. (PMBoK, 2009).  

 

            Figur 8: Riskmatris (Smittskyddsinstitutet, 2011-02-03) 

Risk- Och MöjlighetsPlan (ROMP): ROMP är en tabell liknande 
kravhanteringsmatrisen, där varje risk får en beteckning, en beskrivning, ett 
bemötande, en ansvarig person och ett min-, max- och trolig kostnad. 
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3. Övervaka och styra risker  
Det är ofta vid denna fas många riskhanteringsprocesser fallerar. Vilken strategi som 
än väljs är det essentiellt att gå från analys till handling annars spelar det ingen roll 
hur mycket planering som genomförts. Tyvärr är det vanligt bland projektgrupper att 
identifiera risker, bedöma dem, utveckla en handlingsplan för att sedan arkivera och 
glömma resultaten. (Antvik & Sjöholm, 2006) 

Enligt IPMA (2006) finns det sju olika åtgärder för att hantera en risk eller en 
möjlighet, de är: elimininera, mitigera (reducera), dela med sig, överföra (via 
försäkring eller avtal med leverantör) transferera, försäkra sig mot den, utveckla en 
katastrofplan eller passivt acceptera risken. Antvik & Sjöholm (2006) lägger till att 
den bästa åtgärden är att omvandla risk till möjlighet. 

4.  Kommunikation av risker 
Sista steget är att kommunicera och ta lärdom av den pågående eller avslutade 
riskhanteringsprocessen (Sanchez et al., 2009), detta är ett viktigt steg som inte 
sällan glöms bort både i en del standarder (PMBoK 2009) och i praktiken. 

Ett annat problem med riskhanteringsprocessen är att den personliga insatsen 
tenderar att vara hög i början av projektet start för att sedan avta betydligt en bit in 
på projektet. För att hålla entusiasmen uppe genom hela projektets livscykel menar 
Hillson (2009) på att processdesign är ytterst viktig. Processen är ofta för byråkratisk 
och/eller komplex, vilket medför att den inte använts av de tilltänkta användarna i 
stor utsträckning. Detta kan överkommas om processdesignen är genomtänkt och 
maximerar effektiviteten och reducerar overhead som är associerat med att köra 
riskprocessen (Ibid). 

Riskhantering är ett av de områdena inom projektledning där användning av 
verktyg9 och modeller är viktigt (Turner et al, 2010), eftersom det är ett omfattande 
område där någon typ av beräkning ofta är nödvändig, speciellt i stora och komplexa 
projekt. Nackdelen med att använda sådana verktyg är att de kräver en investering i 
både tid och resurser på både ett personligt och organisatoriskt plan för att dels lära 
sig använda dem och dels för att ta fram och fylla i det indata som verktyget kräver. 
Inte sällan behövs även en omfattande infrastruktur (teknisk expertis, dator stöd, 
databaser et cetera) för att riskhanteringsverktyget ska kunna användas på ett 
gynnsamt sätt (Raz & Michael, 2001). I en omfattande studie av 38 olika verktyg med 
84 svarande personer blev följande de mest populära, verktygets gruppering inom 
parentes. 

1. Simulering (Bakgrund) 
2. Ansvarsutnämning (Planering) 
3. Riskpåverkansbedömning (Analys) 
4. Konfigurationskontroll (Bakgrund) 
5. Underleverantörshantering (Bakgrund) 

Genom detta kan man se att riskhantering är tätt relaterat till andra områden 
inom projektledning, exempelvis är simulering ett utvecklingsverktyg och 

                                                
9 I denna uppsats har ordet ”verktyg” fått en vid betydelse och innefattar även 
modeller och processer inom projektledning. 
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underleverantörshantering hör till kommunikationsområdet. Om man granskar 
resultatet från hela undersökningen kan man också se att de populäraste verktygen 
återfinns i de tidiga faserna av riskhantering och att verktygen i styrningsprocessen är 
rankade lågt relativt sätt. Detta kan enligt Raz & Michael (2001) bero på två saker, 
antingen finns det helt enkelt inga effektiva verktyg för att styra riskhanteringen eller 
så är projektledare mer benägna att lägga ned tid och resurser på de tidiga faserna i 
riskhantering och blir mer upptagna i senare skeden (Ibid). 

I en annan undersökning av White & Fortune (2002) blev sannolikhetsanalys och 
Life-cycle cost analysis (LCCA) de mest använda verktygen inom riskhantering. 
Samma undersökning visade också att endast 154 av 236 tillfrågade personer 
använder sig av riskhanteringsverktyg. En tredje undersökning utförd av Besner & 
Hobbs (2006) där 753 personer verksamma inom projektledning har svarat, rankas 
likt Raz & Michael (2001) ”Ansvarsutnämning” till en av de mest frekvent använda 
riskhanteringsverktygen, efter kommer något de kallar för riskhanteringsdokument 
följt av katastrofplan, Cost/benefits analysis (CBA) och rankingrisk. I samma 
undersökning listar de också de projektledningsverktyg med mest outnyttjad 
potential, där ligger fyra verktyg relaterade till riskhantering i topp: 
riskhanteringsdokument, riskprioritering, riskdatabas och katastrofplan 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskrivs de olika faserna i processen att utveckla verktyget. Vår 
metodologiska ansats konsekvenser för resultatet av examensarbetet diskuteras därefter.  

 
 

Figur 9: Analysmodell 
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3.1 Tillvägagångssätt 
Framtagningen av projektstyrningsverktyget, som är huvudleveransen i detta 
examensarbete, utfördes i fyra huvudfaser:  

- planeringsfas (1 vecka) 

- utredningsfas 

- utvecklingsfas   

- testfas 

Arbetet har genomförts i en iterativ process där författarna har utgått från 
ovanstående ordning men gått fritt mellan de olika faserna.  

Planeringsfas - Arbetet startade med en planeringsfas där huvudfokus låg på att, 
tillsammans med handledare Niklas Svidén och ämnesgranskare Marcus Lindahl, 
upprätta en förståelse och konkretisering av examensarbetets syfte. Under denna fas 
slog vi fast projektets omfattning och upprättade en plan för framtagningen av 
produkten. Men kanske viktigast av allt, adopterades uttrycket ”less is more”10 som 
kom att bli ett mantra för projektets arbetsgång. Med detta i bakhuvudet ville 
projektgruppen påminnas om vad som var grundsyftet med utvecklingen av 
projektledningsverktyget. Grundsyftet är att undvika att verktyget blir för 
omfattande, komplicerat och tidskrävande – sådana verktyg finns redan på 
marknaden. Detta diskuteras vidare i validitets avsnittet. 

Utredningsfas – Denna fas inleddes två veckor in på examensarbete och 
sträckte sig till slutet av de planerade 20 veckorna. Fasen bestod av insamling av 
teoretisk och empiriskt material samt sammanställning och analys av denna. Målet 
med denna fas var att först att få en teoretisk grund och historik om vilka verktyg 
som används i projektstyrning, framförallt i små och mellanstora projekt, och hur bra 
dessa fungerar. Projektgruppen ville också få en förståelse för vilka problem de 
nuvarande verktygen har och till vilken utsträckning de verkligen används.   

Litteraturstudie: Basen till det teoretiska avsnittet är hämtat ur PMBoK (2009), 
PMBoK är en väl ansedd standard inom projektledning och bygger på över 30 år av 
samlad kunskap och projektgruppen såg således det som en bra källa att utgå ifrån i 
arbetet. PMBoK är också väl använd av vår uppdragsgivare Faveo som har baserat 
sina kurser och projektmodell utifrån denna, vilket var en bidragande anledning till 
detta val.  

Vid sidan av PMBoK har projektgruppen kompletterat med vetenskapliga artiklar 
som behandlar de olika kunskapsområdena i PMBoK. Liksom i PMBoK har 
författarna valt att fokusera på projektstyrningsverktyg. 

Intervjuer med projektledningsforskare: Vid sidan av litteraturstudien genomfördes 
två semistrukturerade intervjuer med två projektledningsforskare, Tina Karrbom-

                                                
10 Uttrycket kommer ursprungligen från dikten Andrea del Sarto av Robert Browning 
(1855) 
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Gustavsson, vid Kungliga tekniska högskolan och Markus Hällgren (telefonintervju) 
vid Umeå universitet. En e-mail-intervju genomfördes även med Joyce Fortune vid 
The Open University vid Milton Keynes. Fokus under dessa intervjuer, var dels att få 
vägledning i examensarbetes tillvägagångssätt och dels diskutera deras erfarenheter 
av projektledning och projektledningsverktyg från ett teoretiskt perspektiv. 
Karrbom-Gustavsson och Hällgren är två av Sveriges främsta forskare inom 
projektledning och Fortune har bland annat författat Current practice in project 
management – an empirical study (2002). Se bilaga 3 för intervjufrågor.  

Enkätundersökning med Faveos anställda: Enkätundersökningen skickades ut till 
samtliga anställda på kontoren i Sverige. Uppskattningsvis hade omkring 100 
personer av dem möjlighet att svara på den och 41 kvalificerade svar erhölls. 
Undersökningen syftade till att ta reda på vad de anställda använder och har använt 
för projektstyrningsverktyg under sin tid som projektledare. Projektgruppen ville 
också ta reda på vilka funktioner de tror skulle passa bra i ett verktyg för små och 
medelstora projekt. Se bilaga 1 för enkätundersökningen. 

Intervjuer och diskussioner med områdesexperter på Faveo: Under examensarbetes 
gång har författarna varit stationerade på Faveos kontor i Solna. Detta har lett till 
otaliga informella diskussioner kring ämnet projektledning och 
projektledningsverktyget utformning, diskussionerna har behandlat allt från vilka 
kunskapsområden som bör täckas in och vilken information kunder vill ha 
presenterat för sig till enskilda ordval och semantik. Dessa diskussioner har varit 
ovärderliga i avseende på verktygets utveckling. De som framförallt har deltagit i 
diskussionerna är: Niklas Svidén, projektledning, Jack Hult, riskhantering, Nicholas 
Boström, riskhantering, Helena Cedersjö, kvalitetsledning, Jonas Eder, 
projektledning. Monica Alvfors, kvalitetsledning, Thomas Gren, tids- och 
kostnadsstyrning,  

Författarna har även deltagit i kurser om kunskapsområdet omfattning och en två 
dagars kurs om Faveos projektmodell. Under den senare testades 
projektstyrningsverktyget på kursdeltagarna, mer om det under avsnittet testfasen 
nedan. Under kursen i omfattningshantering föreläste David Persson, med 
expertkompetens inom energi.  

Workshop med Faveos anställda: Strax efter halvtidsmarkeringen var passerad 
samlade författarna ihop de fem förstnämnda personer i föregående stycke för en 
workshop där projektstyrningsverktyget (i halvfärdigt skick) presenterades och sedan 
diskuterades. Tanken med denna workshop var att områdesexperterna skulle kunna 
komma med feedback på såväl helheten som delfunktioner i verktyget. De skulle 
också fungera som motpoler mot varandra och kunna argumentera för en funktions 
vara eller inte vara. Eftersom områdesexperter har en tendens att tycka bäst om just 
det ämne de är inriktade mot får man också en mer nyanserad bild av varje område 
då flera experter deltar samtidigt. Workshopen varade i två timmar. 

Studiebesök på projekt: Under examensarbetet gång har projektgruppen varit på 
studiebesök på ett projekt hos en av Sveriges största banker och fick insikt hur ett 
projekt kan drivas.  

Utvecklingsfas – Redan i planeringsfasen bestämde författarna tillsammans med 
handledaren att verktyget skulle utvecklas i Microsoft Excel (Excel) och Visual Basic for 
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Applications (VBA). Valet motiveras av att verktyget ska vara enkelt att använda och 
Excel är en miljö som många känner till, oavsett datorkunskap. VBA är dessutom ett 
relativt enkelt programspråk att utveckla i, vilket var en fördel eftersom författarna 
hade liten erfarenhet av utveckling sedan tidigare. 

Utvecklingsfasen inleddes med att först skapa en pappersprototyp av verktyget 
för att dels få designidéer och dels få en överskådlig bild av hur slutprodukten skulle 
kunna se ut. Prototypen användes sedan till att visa och förklara för intervjuobjekt 
hur verktyget skulle kunna fungera. Utvecklingen var en iterativ process där 
projektgruppen kontinuerligt stämde av med områdesexperter och handledare 
Niklas Svidén. Fasen pågick från vecka 4 till examensarbetets slut. 

Testningsfas – Testningen utfördes i två steg. Första testningen utfördes på 
kursdeltagarna i kursen Faveos projektmodell, resultaten av den testningen 
sammanfattades utifrån ett utvärderingsformulär som delades ut vid kursens slut. 
Dessutom kunde projektgruppen under kursens gång observera användarna vilket 
var givande. De flesta av användarna uppskattade verktyget och såg potentialen det 
hade. Samtidigt observerades att en del av användarna saknade god datorvana vilket 
gjorde användandet långsamt. För de mer vana användarna föreföll verktyget intuitivt 
och lättanvänt. Några fel i programmeringskoden, så kallade ”buggar” observerades 
dessutom under kursen. Dessutom identifierades fel som hade med olika versioner 
av verktyget MS Excel att göra. 

 Det andra steget innebar att projektgruppen skickade ut verktyget med e-
post till projektledare inom företaget som mer ingående sökte efter fel och 
dessutom kunde applicera verkliga projekt på verktyget. Nyttig feed-back erhölls 
projektgruppen genom denna andra testfas.   

3.2 Metodproblem 
Kvalitativa undersökningar medför metodspecifika problem att vara medveten om. 
Att projektledarnas bild kommuniceras genom ett fåtal personer genom intervjuer 
och samtal ökar risken för vinklingar i information som respondenten förmedlar. 
Man vill också se till att respondenterna svarar ärligt och på ett seriöst sätt, vilket är 
svårt att garantera. Man kan emellertid underlätta dessa problem genom väl avvägda 
följdfrågor som går att relatera till relevanta teoriområden. (Holme & Solvang, 1997) 

Det finns en, inte obetydlig, risk att Faveos syn på projektledning genomsyrar 
den bilden som projektledare och andra respondenter inom Faveo förmedlar. Detta 
behöver dock inte i sig vara ett problem. Genom att projektgruppen också samlat in 
åsikter från den akademiska världen tar de del av en mer nyanserad bild. Litteraturen 
är en annan källa till ökad objektivitet.  

3.2.1 Diskussion om bortfall 
Vid alla enkätundersökningar blir det bortfall (Holme & Solvang, 1997). Enhetsbortfall 
innebär att en andel respondenter avböjt att besvara frågorna de ställts inför. Det är 
viktigt att analysera enhetsbortfallet för att förstå varför dessa respondenter avböjt 
att svara. Ett systematiskt uppvisande i detta bortfall kan innebära att informationen 
som givits projektgruppen inte är representativt för populationen. I dessa fall bör 
bortfallet analyseras mer ingående eller frågeställningen ändras. Variabelbortfall 
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betyder i detta fall att en, eller ett par frågor systematiskt undvikits av 
respondenterna. Dessa variabler bör i sådana fall ställas utanför analysen. (Ibid) 

Vad som är en acceptabel svarsfrekvens kan aldrig få ett entydigt svar, menar 
Pettersson (2005).  Olika undersökningars krav på svarsfrekvens måste bedömas 
individuellt. Det finns i vissa fall möjlighet att utse kontrollpersoner i urvalet och 
därefter med hjälp av statistiska metoder bedöma en acceptabel svarsfrekvens. 
Något som författarna här inte anser vara behövligt. 

Författarna kan inte med säkerhet säga vad bortfallet i denna rapport beror på. 
Rapportens svarsfrekvens uppgick till drygt 40 %. Det mest troliga är dock att inget 
starkare systematiskt korrelation mellan bortfallsenheterna existerar. Då uppmaning 
till deltagande skickades ut via e-post beror bortfallet snarast på slentrian hos 
enheterna. Svarsfrekvensen representerade en fördelning mellan aktiva 
projektledare, bransch och chefsroller som ungefärligt motsvarar förhållandet i 
populationen (Faveos anställda). Någon vidare bortfallsanalys bedömdes av denna 
anledning inte vara nödvändig för att säkerställa informationens giltighet. Ingen fråga 
hade en svarsfrekvens som kraftigt avvek från den genomsnittliga svarsfrekvensen per 
fråga. Författarna drar därför slutsatsen att inget variabelbortfall var betydande nog 
att uteslutas från analysen på dessa grunder.  

3.2.2 Reliabilitet 
Det är ofta svårt att uppnå en hög reliabilitet vid utförandet av en kvalitativ studie 
som detta är. Intervjuerna som genomfördes var av kvalitativ och ostrukturerad 
karaktär, det är praktiskt taget omöjligt att göra om en kvalitativ intervju under 
samma sociala inramning. Svaren från respondenterna tolkas också individuellt av 
uppsatsförfattarna och den så kallade intervjuareffekten11 är svår att bortse från 
(Denscombe, 2000). För att öka reliabiliteten vid intervjuerna har det genomgående 
varit två personer som skrivit ned och tolkat respondenternas svar. 

Projektstyrningsverktygets reliabilitet bedöms av projektgruppen som hög, valet 
av delverktyg är baserad på tidigare forskning om vilka verktyg som används och är 
uppskattade bland projektledare. Detta har sedan styrkts genom intervjuer med 
Faveos projektledare och områdesexperter. Utvecklingen av verktyget innehåller 
också ett stort designmoment vilket skulle ha en stor spridning beroende på vem 
som utvecklar verktyget. Här har projektgruppen valt att följa Faveo projektlednings 
grafiska profilmanual gällande den övergripande designen. 

Stenbacka (2001) hävdar att reliabilitetsdiskussion i en kvalitativ studie är 
irrelevant. Att ens diskutera begreppet i metod-avsnittet är en indikation på en dålig 
studie. Studier av kvalitativ art behöver, enligt Stenbacka (2001), ett eget 
kvalitetsmått (Stenbacka, 2001, s. 551-552). Men eftersom det inte går att uppnå hög 
validitet utan reliabilitet är diskussion om validitet tillräckligt för att också försvara 
reliabilitet (Lincoln & Guba, 1985).  

                                                
11 Intervjuareffekten innebär att både svaren och frågorna tolkas annorlunda 
beroende på individen som intervjuar och intervjuas.   
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3.2.3 Validitet 
Validitet innebär att mätmetoden mäter det som den är avsedd att mäta och att 
resultatet är giltigt. För att hålla en hög validitet har författarna använt sig av många 
metoder, då det svårt att avgöra om en enskild metod är ”valid” (Holme & Solvang, 
1997). Genom att använda sig av flera olika metoder för insamlandet av empiri kan 
validiteten i en kvalitativ undersökning öka, en sådan strategi kallas triangulation 
(Golafshani, 2003). 

”triangulation strengthens a study by combining methods. This can mean using 
several kinds of methods or data, including using both quantitative and qualitative 
approaches” 

– Patton (2002, s.247) 

  För att avgöra vilka delverktyg som ska användas i projektstyrningsverktyget 
har flera aspekter tagits i åtanke. Aktuell forskning och undersökningar har vägts mot 
författarnas erfarenheter från diskussioner med projektledningsforskare och 
verksamma projektledare på Faveo. Vidare har testning och utvärdering utförts på 
såväl oerfarna som erfarna projektledningskonsulter på Faveo, de resultat som testen 
gav har använts för att förbättra och modifiera verktyget.  

Det svåraste ur validitetshänsyn har varit att definiera vilken typ av användare 
och projekt som verktyget ska användas av. Definitionen har ändrats och förskjutits 
under projektets gång och kan således lett till att olika respondenter har haft olika 
uppfattning om målet med produkten. Det har också lett till en del onödiga 
iterationer på utvecklingen som har slukat mycket tid. Med facit i hand skulle mer 
arbete vid lagts ned till att definiera den typiska kunden och projektet redan vid 
projektstart. 

Ett annat problem under examensarbetets gång har varit att upprätthålla det 
mantra projektgruppen anammade i projekts början: ”less is more”. Det var en ständig 
balans mellan användbarhet och banalitet - verktyget ska vara enkelt och lätt att 
använda men samtidigt så sofistikerat som möjligt.  
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4 Projektledning i praktiken (Empiri) 
I det empiriska avsnittet samlas den kunskap som projektgruppen tagit del av under de fem 
månader som examensarbetet har pågått. Här kombineras intervjuer med de informella 
diskussioner och de praktiska erfarenheterna som projektgruppen har fått under sin tid på 
Faveo. Först presenteras Faveo som företag och PMI som stora delar av deras verksamhet 
bygger på, sedan presenteras lärdomar från respektive kunskapsområde. 

4.1 Om Faveo Projektledning AB 
2010 gick svenska Swepro Project Management AB samman med norska Prosjekt- og 
teknologiledelse AS (PTL) och bildade tillsammans Faveo Project Management. Faveo 
har ambitionen att erbjuda marknadens mest professionella projektledning och kallar 
sig själva nordens mest expansiva aktör på marknaden. Verksamheten är uppdelad på 
tre områden; energi, samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling. Många av de 
anställda har internationella certifieringar inom projektledning och fortbildning sker 
kontinuerligt i egen regi genom Faveo Academy. Särskild specialistkompetens finns i 
bolaget exempelvis inom områdena, riskhantering, miljö och kostnadsstyrning. 
Företaget har cirka 320 medarbetare fördelade på tio kontor, en omsättning på cirka 
430 miljoner kronor, är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och är 
samarbetspartner till Project Management Institute.    

4.2 Om Project Management Institute 
PMI är en av världens största medlemsorganisationer för yrkesutövare. Med över 
300.000 medlemmar i över 180 länder har den ideella organisationen stor påverkan 
på hur projektledning världen över bedrivs genom att utbilda och certifiera 
projektledare. PMI’s Body of Knowledge (PMBoK) bygger på flera decenniers 
erfarenheter från aktiva projektledare ute i respektive arbetsfält i syfte att skapa en 
”best practice” handledning i projektledning.  Projektgruppens intryck av hur PMBoK 
används och tolkas av medarbetare på Faveo är att ”bibeln” är användbar i många fall 
och därför bygger Faveos projektmodell också på boken. Samtidigt är den 
allmängiltigheten dess svaghet. PMBoK upplevs som generell och ibland 
svårapplicerad på specifika problemställningar projektledaren står inför. Det kan 
också delvis förklaras genom PMBoK’s uppkomst. Boken skapades ursprungligen för 
att hantera projekt av stora mått för amerikanska försvaret och är därför i mindre 
projekt, i någon mening, för omfattande (Lindahl, 2011). (PMI, 2011) 

4.3 Verktygens användning i praktiken 
I en perfekt värld och i ett perfekt projekt skulle inga verktyg behövas för att planera 
och styra projekt, projektledaren vet vad som behöver utföras och kan delegera 
uppgifter utan problem. Så är inte fallet i praktiken, projekt är ofta mer komplicerade 
än vad man tror, projektledare behöver inte sällan ett hjälpmedel för att hålla koll på 
projektets omfattning, befintliga eller nya risker, milstolpar med mera. Trots detta 
används inte verktyg i så stor utsträckning som teorin ofta påvisar är nödvändigt. 
Marcus Hällgren, forskare på Umeå universitet, menar på att kopplingen mellan teori 
och praktik är svag. Verksamma projektledare tycker ofta att akademiker gör för 
mycket avgränsningar och antaganden som inte stämmer i verkligheten. Han säger 
också att verktygen inte används i så stor utsträckning i praktiken, i värsta fall gör 
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man ”bara” ett Ganttschema (mest för kundens skull) och en projektbeskrivning. 
Joyce Fortune, professor på the Open University i Storbritanien som har publicerat 
flertalet böcker och artiklar om projektledning säger istället att mycket av den 
forskning som publiceras om projektledning inte har någon som helst relevans för 
”verkligheten”. Hon hävdar dock att det någon gång då och då publiceras artiklar 
som kan vara ”game changing” även i praktiken. 

Hos Faveo, som är specialister på projektledning, stämmer inte denna bild. De 
vet behovet av en strukturerad och planerad projektledning med kontinuerlig 
uppdatering, många gånger kan det dock vara svårt att få kunden att förstå detta 
behov. Ett vanligt scenario är att Faveo blir beställd av en kund att utföra en specifik 
uppgift i ett projekt, exempelvis riskhantering. Under arbetet inser dock kunden inte 
sällan att andra delar av projektet också kräver samma uppmärksamhet och struktur. 
Konsulten har då möjlighet att rekommendera ytterligare konsulter till samma kund, 
detta är en medveten strategi från Faveos sida. 

Kunden styr dock ofta behovet och det är viktigt att ha klart för sig vad som 
efterfrågas av dem. Tina Karrbom Gustavsson styrker detta och anser att det är av 
stor vikt att undersöka vad en typisk kund vill ha presenterat för sig på progress- och 
avstämningsmöten. Hon menar på att verktyg används vanligtvis som ett argument 
för att övertyga kunden och/eller beställaren om vad som till exempel behöver 
prioriteras för tillfället. Helst ska vederbörande också känna igen 
presentationssättet/verktyget för att kunna ta till sig det på bästa sätt, ju tydligare 
och enkelt desto bättre. Ett vanligt och enkelt sätt är att använda sig av färgkodning i 
verktyg för att snabbt ge kunden en känsla av statusen på till exempel risker, 
tidsåtgång eller ekonomi. Grönt, gult och rött är då vanligast, något som används i 
stor utsträckning i såväl teori som praktik. Detta är något som dels Karrbom 
Gustavsson har sett mycket i projekt och något som Faveo använder sig av i många 
sammanhang. Ett tydligt exempel är projektet på banken som projektgruppen 
besökte, där koordinerade man i stort sett hela projektet med hjälp av färgkodning, 
färgerna hjälpte till att hålla reda på status för olika delprojekt och delmoment. 

Niklas Svidén, projektledare och avdelningschef på Faveo, ser behovet av ett 
verktyg som kan integrera samtliga kunskapsområden inom projektledare. Svidén har 
själv testkört en prototyp av verktyget på en kund, vilket var väldigt uppskattat. Han 
menar på att det finns ett behov att få projektorganisationen att se helheten av 
projektet, något som inte minst slarvas med i lite mindre projekt. Fortune tycker 
dock att det finns många användbara verktyg på marknaden men att de ofta inte 
används på rätt sätt. Verktygen tenderar att inte se helheten i projektledning utan 
fokuserar ofta på enskilda aspekter såsom schemaläggning. 

4.4 Resultat av enkätundersökningen 
En uppmaning skickades ut till Faveos anställda i Sverige via e-post. Projektgruppen 
bad respondenterna fylla i enkäten i ett webbaserat formulär. Uppskattningsvis gick 
förfrågan ut till 100 kvalificerade12 personer. Uppskattningens osäkerhet beror på att 
e-postadresserna hämtades ur en e-postlista varav en del personer ej längre är aktiva 

                                                
12 Kvalificerade personer exkluderar anställda med administrativa uppgifter et cetera 
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inom Faveo. För att få en acceptabel svarsfrekvens (≈41%) skickades förfrågan ut av 
Niklas Svidén, avdelningschef.  Frågorna berörde bland annat vilka verktyg som 
används i praktiken samt vilka verktyg som respondenterna anser passande för 
projektledning i små och medelstora projekt (för detaljer, se bilaga 1). Av de 
svarande var 33 av 41 (≈80 %) aktiva projektledare, resterande andel var före detta 
projektledare men numer en mer chefsbetonad roll inom företaget.  36 av 41 (≈ 
88%) använde idag någon form av mjukvara vid någon av projektledningsprocesserna. 
Av dessa 36 använde alla utom en respondent MS Excel och några fler än hälften MS 
Project. Tre mjukvaror låg mellan 12 % och 17 % i undersökningen, dessa var 
Primavera, WBS Chart Pro samt Project Control BPMS (utvecklad på uppdrag av Faveo). I 
en fråga bad projektgruppen respondenterna att relatera till sina tre senaste projekt 
och delverktyg som där använts. De tio delverktyg som var vanligast listas i tabellen 
nedan, tillsammans med ett betyg för uppskattade nyttan13 för delverktyget i små- 
och medelstora projekt: 

                     Tabell 4: Resultat från enkätundersökningen 

Delverktyg Andel 
användare 

Medelbetyg (1-5)  
1. WBS 89% 4,4 
2. Ganttschema 81% 4,4 
3. Riskmatris 70% 4,5 
4. Aktivitetslista 62% 4,3 
5. Kvalitetsplan 60% 3,9 
6. Kommunikationsplan 54% 4,0 
7. Riskdatabas 46% 3,8 
8. SWOT-analys 38% 3,6 
9. Händelseträd 27% 3,2 
10. V-modellen (kvalitet) 24% 3,6 
10. Critical Path Method 24% 4,1 

 

  

                                                
13 1=ingen nytta tillförd, 5= mycket stor nytta tillförd 
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Figur 10: Användningsandel och medelbetyg för de tio populäraste verktygen 

Övriga svar av intresse är bland andra HUKI-matrisen som erhöll ett högt värde 
på uppskattad nytta (4,3) men få aktiva användare, detsamma gäller för PERT-
metoden för tid som hade ett medelvärde för uppskattad nytta på 4,1 samt 
kravspårningsmatris (4,0). 

Övriga kommentarer angående enkätundersökningen var bland annat14: 

”Bygg ett verktyg för integrerad planering med utgångspunkt från WBS. Med det 
menas att tidsplanering, kostnadskalkyl/budget, HUKI-matris, intressentanalys, 
kommunikationsplan, riskanalys, kvalitetsaktiviteter och upphandling hänger ihop.” 

”Enkelhet är bra, ert verktyg måste vara lättarbetat och inte kännas som en extra 
börda för stressade projektledare” 

En fråga med hög svarsfrekvens var angående kunskapsåterföring och 
utvärdering av erfarenheter i samband med projekt. Många av respondenterna 
verkade sakna en sådan funktion.  

”Jag tror att det enda som fungerar riktigt bra är att diskutera erfarenheter och göra 
det på ett organiserat sätt. Få orkar tränga in i databaser och gör man det är det svårt att 
avgöra hur relevant erfarenheten är för det egna projektet.” 

4.5 Omfattningshantering 
Under examensarbetets gång gick projektgruppen en kurs i hantering av omfattning i 
projekt på Faveo Academy. David Persson, kursledare och projektledare med 
bakgrund inom försvarsmakten anser, precis som PMBoK, att kravinsamling är en 
central del i hantering av omfattning. Persson menar på att det finns tre sorters krav 
att hantera (till skillnad från PMBoKs två), krav på ledning och styrning, krav från 
externa myndigheter/intressenter (inte i PMBoK) samt produktkrav. Att samla in 
krav kan ske på många sätt och det är bra att involvera så många som möjligt i 

                                                
14 Källorna lovades anonymitet i enkätundersökningen 
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processen genom exempelvis brainstormövningar. Faveos omfattningshantering följer 
i övrigt PMBoKs processbeskrivning, där WBS är en central del. Persson menar på 
att WBS:en är nyckeln i integrerad projektplanering, där tidsplanering, allokering av 
resurser och kostnadsbudgetering är tätt sammanlänkande till den. Hur långt WBS:en 
ska brytas ned är en ständig fråga, Persson ger exempel på några kontrollfrågor som 
kan vara värt att ta i beaktning, ju fler ”ja” desto mer sannolikt att en till nedbrytning 
bör göras: 

• Behöver kostnad/tidsplanen en ökad noggrannhet? 

• Är mer än en person ansvarig? 

• Finns det interna aktiviteter som behöver planläggas mer precist? 

• Finns det specifika risker för en del av arbetet som kräver ytterligare 
nedbrytning? 

• Har alla intressenterna förstått innehållet i WBS-elementet? 

4.5.1 Kvalitetsledning 
”Kvalitet ska planeras in, inte enbart granskas vid slutkontroll”  

– Helena Cedersjö,2011 

Helena Cedersjö är ansvarig för kunskapsområdet kvalitet i Project Control, 
Faveos nuvarande projektledningssystem. Hon menar på att kvalitetsledning handlar 
om att ”göra rätt saker” och att ”göra saker rätt”. Kvalitetsledning består av två 
processer, kvalitetsledning för projektledning och kvalitetsledning för produkten. 
Projektledningskvalitet uppnås genom kontinuerlig planering, ledning och styrning i 
projekt.  

Produktkvalitet handlar om att se till att processen och slutresultatet uppnår 
de krav som är ställda på produkten. Här är det lämpligt att koppla produktkraven 
till specifika kvalitetsaktiviteter som utförs för att säkerställa att kraven är uppnådda. 
Liksom för kvalitet för projektledning, handlar det om ett successivt arbetssätt för 
att få fram ”rätt” produkt. Det kan till exempel tillämpas genom att ta fram skalenliga 
modeller för verifiering eller att en mjukvara tas fram med versioner som testas 
stegvis. 

4.6 Riskhantering 
Riskhantering är ett komplext och viktig del inom projektledning. Projektgruppen har 
under examensarbetets gång haft en kontinuerlig dialog med Faveos Jack Hult och 
Nicholas Boström, som har flera års erfarenhet inom området. En stor del av deras 
arbete är att leda riskhantering inom projekt, inom små såväl som stora projekt är 
riskregister och riskmatrisen en central del i deras arbete. Boström menar på att det 
finns flertalet mjukvaruprogram som erbjuder riskregister och riskmatriser med 
mera. Nackdelen är att man måste övertyga kunder att installera den, därför är 
verktyg som MS Excel att föredra. Ett riskregister bör enligt honom innehålla, risk-id, 
riskägare (endast en person), sannolikhet, konsekvens, riskstorlek, åtgärder och 
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åtgärdsägare. Riskhanteringsprocessen på Faveo består i regel av fem steg, så här kan 
det se ut för projekt av den mindre skalan: 

• Planera – Här bestäms vad som ska riskhanteras och dess mål och syfte. Vilka 
verktyg som ska användas och hur de ska utformas samt vilken 
mötesfrekvens som ska tillämpas. 

• Identifiera – Består ofta av ett eller flera möten med projektgruppen, där man 
tillämpar en så kallad styrd brainstorming. Det innebär att ordet får ”gå runt” 
seminariebordet så att samtliga deltagare får komma till tals, detta fortgår tills 
inga fler risker identifieras. Det är viktigt att poängtera att inga idéer är för 
dumma och att ämnet hålls till enbart identifiering, ej värdering. 

• Värdera – De identifierade riskerna värderas tillsammans med projektgruppen 
genom att samtliga risker får en sannolikhet och en konsekvens (ofta i en 
femgradig skala). Här utgår man ofta från den största möjliga 
konsekvenskostnaden för projektet som tillfaller det högsta 
konsekvensintervallet. Resterande intervall räknas sedan ut genom en 
logaritmisk skala för att anpassas till riskmatrisen.  Värderingssteget är en 
komplex process, mer avancerad än beskrivet här. Projektgruppen har valt 
att inte presentera processen i löptext utan förklarar teorin bakom 
skalningen i bilaga 2. Risker kan också mätas i tid: hur mycket skulle projektet 
bli försenat om risken inträffade. Jack Hult understryker vikten av att alltid ha 
ett uppdaterat ”scoring sheet” tillgängligt där projektgruppen kan se vad de 
olika risknivåerna innebär i extra kostnad eller tidsåtgång. 

• Åtgärda – Identifiera och dokumentera åtgärder för riskerna, ange en 
åtgärdsägare och kostnad för att utföra åtgärden 

• Utvärdera – Kontrollera att riskerna är rätt värderade och rätt fördelade i 
riskmatrisen. Är till exempel majoriteten av riskerna ”röda” så kan skalorna 
på riskmatrisen vara missvisande. Här kommer mycket av specialistkunskaper 
och erfarenhet av riskhantering till nytta. 

Denna process genererar inte sällan väldigt mycket information. Boström menar 
på att det ofta är processen i sig som är viktigt och inte alltid utfallet. Att som 
projektorganisation få tänka igenom sitt projekt och fundera över risker ger en 
bättre förståelse för de olika individernas situation. Genom att alla får beskriva 
projektet från sitt perspektiv gör att andra kan få en ”aha-upplevelse” och därigenom 
göra arbetet mer transparent. Det man sedan rapporterar till beställaren är ofta de 
röda riskerna, riskmatrisen, antalet åtgärder och ett historiskt diagram över 
riskprocessen där man kan se riskernas utveckling under tiden.   

4.7 Tider 
För tidsavsnittet intervjuade projektgruppen Thomas Gren, som är specialist på tids- 
och kostnadsstyrning. Han har även varit med och utvecklat ett verktyg för detta. 
Gren hävdar att det är uteslutande Gantt-schema som gäller för tidshantering som 
ofta kompletteras med en tidslista. Beroenden i Gantt-scheman är viktigt för större 
projekt och mindre viktigt för små och mellanstora projekt eftersom projektledaren 
vet vad som behöver göras och i vilken ordning i dessa fall. Hans upplevelser är att 
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många har svårt att läsa tidsscheman och att det är därför viktigt med en grafisk 
representation. Det kunden ofta vill veta på progress- och avstämningsmöten är hur 
mycket tid som återstår, det är egentligen oväsentligt att meddela att uppgiften är 90 % 
klar när de resterande 10 % kan ta oerhört lång tid att slutföra. 

4.8 Kommunikation 
Kommunikation är kanske den enskilt viktigaste delen i ett projekt, kan man inte 
kommunicera ut sitt budskap så spelar det ingen roll hur mycket planering och 
strukturering som ligger bakom det man vill kommunicera. Enligt Svidén använder 
Faveo i huvudsak tre verktyg, HUKI-matris, kommunikationsplan och mötesplan. En 
HUKI-matris är ett bra sätt att få en överblick av vem som bär huvudansvar för ett 
arbetspaket och vem som ska utföra arbetspaket samt konsulteras och informeras. 
Här belyser han dock att för mindre projekt kan det räcka med ”H” och ”U”. 
Gällande kommunikations- och mötesplan kan dessa integreras i ett dokument för 
mindre projekt, det viktiga här är att svara på frågorna: Vem ska informeras? Varför 
ska de informeras? När ska de informeras?  Hur ofta ska de informeras? Vad de ska 
informeras om? Samt i vilket format de ska informeras? 

4.8.1 Intressenthantering 
Att identifiera intressenter är nyttigt att göra tidigt i projektet menar Svidén. Ett 
projekt uppkommer alltid från att någon person, grupp eller företag har ett behov att 
få något utfört. Det är således tätt länkat till de krav som är ställda på projektet, finns 
det ingen intressent att härleda kravet till så är kravet utanför projektets omfattning 
och bör därmed inte utföras. Det finns ofta många intressenter som inte alltid är 
självklara men som samtidigt är väldigt viktiga att hantera och informera för 
projektets framskridande. Media är ett exempel som kvalificerar sig som intressent i 
en stor del av Faveos projekt. De har nödvändigtvis inte så stort intresse för 
projektet men om de väl hanteras på fel sätt eller något negativt med allmänt 
intresse inträffar kan de påverka projektet i stor utsträckning. En annan ”dold” 
intressent kan vara en bostadsägare nära en ombyggnation som störs av buller eller 
avstängda vägar. Det är därför av stor vikt att projektgruppen är medveten om dessa 
intressenter, hur de bör hanteras, informeras och hur de eventuellt kan påverka 
projektet. Intressent-hanteringen är således en del i projektets kommunikation.  

4.9 Kostnad 
Ett vanligt tillvägagångssätt för att bedöma kostnader i ett projekt redan innan det är 
upphandlat är att använda sig av en bottom-up metodik för att uppskatta den totala 
projektkostnaden. Detta tillvägagångssätt innebär att en WBS bör skapas redan i 
detta tidiga skede. Mycket av kostnaderna baseras på erfarenheter men också på 
trepunktsskattningar för att ta med osäkerheter i uppskattningen. Baserat på 
uppskattningen för hela projektet kan sedan en offert läggas på ett givet projekt. Att 
lyckas implementera ratiomodeller i detta arbete är sällsynt på grund av att 
projekten ofta är för komplexa eller av sådan art att metoden ej är applicerbar. 
Trepunktsskattningar med hjälp av PERT-metoden däremot är ett vanligt redskap. 
Här använder representanter från Faveos verksamhetsutvecklingsavdelning inte 
standardvärdena som återges i avsnitt ”2.3 Tider”: 
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utan en värdering som innebär att fördelningen blir mer beroende på den troliga 
uppskattningen och fördelningens ”svansar” kortare. Det värde som används av 
Faveo är, enligt Svidén (2011): 
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 Ett avsnitt inom kunskapsområdet som visar sig vara viktigt är upphandling. 
Genom att hålla koll på projektets utgifter och bokföra alla förändringar från planen 
kan projektet i tid se om budgeten kommer gå att hålla eller om man tvingas ansöka 
om mer resurser. Alla projekt fungerar dock inte på detta sätt. Ett intressant 
exempel förmedlas av Jonas Eder som beskriver hur man i ett av sina projekt fått en 
fastställd budget men flexibel WBS. Konkret innebär detta arbetssätt att man gör 
omfattningen så stor som möjligt men slutar när pengarna tar slut (Eder, 2011).  

Åsikterna om resultatvärdesanalys går isär inom Faveo precis som de gör i 
teorin. Svidén är skeptisk till metoden på samma grundvalar som nämnts i teorin. 
Görs den inte exakt med god organisation i ryggen tjänar den inte stor nytta för 
projektet. Samtidigt hävdar Gren att resultatvärdesanalysen är den enda väl 
fungerande och absolut mest använda metoder för kostnadsstyrning. Det är en 
metod som klienter känner sig bekanta med och vill ha presenterade för sig vid 
progressmöten som vanligtvis hålls en gång i månaden. Resultatvärdesmetoden bör 
enligt Gren baseras på genomförda aktiviteter, för att ”andelar färdigställt” av en 
aktivitet är svårbedömt. Vidare hävdar han att grafer är nödvändiga i 
resultatvärdesanalysen eftersom det i branschen finns en okunskap i tolkningen av 
olika index (tal) (Gren, 2011).   

Befintliga kundspecifika verktyg har redan utvecklas av Svidén (myndighet) samt 
Hult (kärnkraftsindustrin). Detta innebär att mycket kunskap finns att tillgå inom 
Faveos väggar. Dessa verktyg har presenterats för projektgruppen varpå goda idéer 
och lösningsmoduler som underbyggt projektgruppens slutliga verktyg på 
kostnadsområdet har förmedlats. En önskan har funnits från både uppdragsgivare och 
projektgrupp att kunna monte-carlosimulera prognoser.  

Vad som varit tydligt i samtliga samtal med samtliga respondenter är 
kostnadsstyrningens koppling till omfattningen (WBS) i ett projekt.            
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5 Att skapa ett verktyg för projektstyrning (Analys) 
I följande avsnitt analyseras och motiveras de beslut som projektgruppen har tagit i 
utformandet av projektstyrningsverktyget. Detta görs genom att koppla samman den 
litteratur författarna tagit del av och de erfarenheter som de tillförskaffat sig under 
examensarbetets gång. 

5.1 Anpassningar till små och mellanstora projekt 
Som Rowe (2009) skriver finns många likheter mellan mellanstora och större, 
komplexa projekt men också viktiga skillnader. Liksom Rowe (2009) antyder slarvas 
det ofta med planeringen i mindre projekt för att processer och verktyg är 
utvecklade för de större komplexa projekten vilket leder till tidsförlust och 
frustration, något som styrks av Svidén. Projektgruppen har tagit detta i beaktning vid 
utvecklingen av verktyget.  För varje delverktyg har projektgruppen vägt den 
potentiella nyttan mot den extra arbetsbördan det tar att ta fram och mata in 
informationen. Varje delverktyg har sedan reducerats till så få inmatningspunkter 
som projektgruppen, tillsammans med Faveo, ansetts vara minimum. Ett exempel på 
detta är riskregistret (se figur 17), som under en iteration bestod av, förutom 
nuvarande information, också innehöll riskkostnad och tidsförsening för risker. För 
ett integrerat verktyg som detta skulle det innebära att tids- och arbetsbördan blir 
för omfattande. Snabbhet samtidigt som ökad integration uppnås även genom den 
länkning som är tillämpad i verktyget.  

Rowe (2009) tar även upp problemet med att små och mellanstora projekt 
tenderar att oftare bemannas med oerfarna projektmedlemmar. Detta faktum har 
projektgruppen försökt att tackla genom att dels låsa celler i verktyget så att 
användare vet var han/hon kan fylla i information, dels genom att utveckla en 
användarmanual och dessutom genom att implementera hjälpknappar i verktyget. 

5.2 Kommunikation 
I verktyget innefattar ”projektorganisation” och ”HUKI-matris” samt 
”kommunikation” den interna kommunikationen, den externa kommunikationen 
representeras av ”intressenter”, ”intressentmatris” och ”rapporter”.  

                        Tabell 5: Uppdelning av kommunikation i projektledningsverktyget 

Kommunikation 
Intern kommunikation Extern kommunikation 

Projektorganisation Intressenter 

Mötesplan Intressentmatris 

HUKI-matris Rapporter 

Rapporter  
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Med dessa flikar kommer projektgruppen kunna uppfylla de krav PMBoK (2009) 
ställer på kommunikation i ett projekt. Identifiera intressenter och deras 
förväntningar kartläggs i intressentfliken och intressentmatrisen. Distribution och 
rapportering av prestationsläget görs genom ”rapporter”. Planering av 
kommunikation hanteras av ”mötesplan” och ”HUKI-matris”.  Också här har 
projektgruppen varit tvungna att balansera erhållen nytta mot tungmanövrerat 
verktyg. Att verktyget ämnas för små- och medelstora projekt har än mer stärkt 
denna balansgång.  

5.2.1 Projektorganisation 
Fliken projektorganisation har projektgruppen försökt hålla så enkel som möjligt. Här 
identifieras projektmedlemmarna (interna) och ges en roll i projektet samt en 
kontaktuppgift. 

5.2.2 Mötesplan 
I mötesplanfliken presenteras kommunikationsplanen för projektet, något som bör 
planeras tidigt i projektcykeln (Macheridis, 2009). För projekt av den storlek som 
verktyget skall appliceras i finns anledning att slå ihop mötesplan och 
kommunikationsplan under samma delverktyg i enlighet med Svidén. Detta har 
projektgruppen också gjort.  

5.2.3 HUKI-matris 
HUKI-matrisen är något som vid testfasen visade sig vara trögarbetad i vissa fall. 
Detta beror på mängden indata som matas in av användaren snabbt växer när 
matrisen innehåller omfattande WBS eller stor projektorganisation. Åtgärden från 
projektgruppens håll för att motverka denna problematik blev att tydligt klargöra i 
handboken att enbart mata in motiverade involveringsvärden. Meningen med 
matrisen är alltså inte att fylla den fullständigt.  Alternativet hade varit att helt stryka 
fliken från verktyget och låta de viktigaste involveringsförslagen definieras från annat 
delverktyg. Denna lösning visade sig bristfällig då utredningsfasen pekade mot 
önskemål på att en tydlig fördelning var högst önskvärd. HUKI-matrisen erbjuder 
denna tydlighet över projektorganisationen samtidigt som den med lätthet kan 
exporteras till presentationsdokument eller skrivas ut direkt.   

5.2.4 Intressenter och intressentmatris 
Intressenthanteringen är ett av de grundläggande delverktygen i projektgruppens 
produkt. Alla krav och därmed hela projektet ska kunna ledas till minst en intressent. 
Krav utan intressent kopplat till sig innefattas inte i projektets omfattning. Det som 
inte ska levereras bör inte ta resurser i anspråk. En uppdelning av olika sorters 
intressenter likt General Electric’s uppdelning av intressenter i fyra grupper är något 
projektgruppen valt bort i produkten. Detta beror inte bara på att en sådan 
uppdelning skulle hämma intuitiviteten i delverktyget utan också därför att 
projektgruppen valt att lämna inmatningskategoriseringen till användarens egna 
beslut. På detta sätt blir det upp till användaren att dela upp intressenter efter eget 
tycke. Vill denne bevara ursprungsgrupperingarna kunder, anställda, allmänheten och 
aktieägarna så är detta fullt möjligt, men mer troligt är att vissa grupper delas upp på 
lägre nivåer och vissa grupper inte alls hanteras i delverktyget.  
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Vid inmatning av ny intressent ombeds användaren att ge intressenten ett 
”maktvärde”, ett ”intressevärde” samt inställning till projektet. De tre variablerna 
resulterar i en föreslagen strategi som produkten genererar. Denna strategi baseras 
delvis på PMBoK och dels på Varvasovszky & Brughas (2000b) intressenthantering. 
Samtidigt som intressenter matas in i intressentlistan matas de också in i en 
intressentmatris som på ett tydligt sätt visar vilka intressenter som är prioriterade 
att hantera mest noggrant. Att införa ytterligare en variabel som kartlägger 
förändringar av inflytande som Varvasovszky & Brugha (2000a) föreslår är något som 
projektgruppen valt bort med hänvisning till ”less-is-more”-mantrat. Delverktyget är 
tänkt att kontinuerligt uppdateras under projektets löptid. Loggning av historiska 
värden sker helt enkelt genom sparande av produktversionen vid den givna 
tidpunkten. 

Diskussioner angående variabelnamn som ”makt” och ”motståndare” har 
diskuterats flitigt i projektgruppen, både internt och i samspråk med respondenter. 
Båda uttrycken kan i en mening vara olyckligt formulerade, har det diskuterats. 
Framför allt ordet ”motståndare” är känsligt för de intressenter som benämns med 
epitetet. Projektgruppen har dock ansett att ordval visst kan omformuleras men 
poängen med att kartlägga intressenter efter deras ståndpunkt kan tillföra värde för 
produkten. Av dessa anledningar har projektgruppen valt att enbart presentera 
kategoriseringen ”stöd”/”motsåndare” i intressenthanteringsfliken och i 
intressentmatrisen dölja den interna kategoriseringen. Detta gör att 
intressentmatrisen kan visas vid styr- och progressmöten utan att känslig information 
avslöjas.  

5.3 Omfattning 
Omfattningshantering har projektgruppen valt att dela upp i tre områden och 
delverktyg i projektstyrningsverktyget: WBS, krav och kvalitet. I verktygets 
projektmodell har projektgruppen valt att separera omfattning (WBS) från krav och 
kvalitet eftersom definitionen av omfattning är ett centralt element för att 
integrationen i verktyget ska fungera på ett optimalt sätt.   

WBS är ett vanligt och uppskattat verktyg för både små och stora projekt för att 
hantera projektets omfattning (Rowe, 2007; enkätundersökning på Faveo, 2011). En 
WBS beskriver uppdelningen av arbetspaket i ett projekt, med andra ord det som 
ska genomföras under projektet. Kraven beskriver på liknande sätt, inte vad som 
skall göras, utan vad som ska uppfyllas i ett projekt. Som läsaren förstår är dessa två 
områden tätt kopplade till varandra. Verktygets design har diskuterats av 
projektgruppen, vad beträffar angreppsättet av de två områdena. En tidig version av 
verktyget hade kraven som utgångspunkt för uppförandet av WBS. Slutprodukten 
däremot öppnar upp för en friare valbarhet hos användaren.  

Alternativ ett är att användaren börjar med att specificera de övergripande 
kraven för projektet för att sedan bygga sin WBS och sedan gå tillbaka till 
kravställningen och sätta upp mer specifika krav för respektive leverans från WBS.  
Det andra alternativet är att användare börjar bygga upp WBS:en för att sedan sätta 
upp kraven. En fördel med detta alternativ, är att användaren får koppla kraven till 
ett WBS-element och därmed ”säkerställa” att kravet är inom projektets omfattning. 
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Kvalitetsledning är per definition sammanlänkat till de uppställda kraven (ISO 
9000, 2005), Cedersjö anser att kvalitetsledning handlar om att definiera 
kvalitetsaktiviteter som beskriver hur man mäter att kraven är uppnådda. Ett krav kan 
ha flera kvalitetsaktiviteter, exempelvis: 

• Krav: Projektstyrningsverktyget ska vara lätt och enkelt att använda. 
• Kvalitetsaktivitet 1: Projektstyrningsverktyget ska testas av Faveos anställda, sju 

av tio personer ska kunna använda verktyget utan instruktioner. 
• Kvalitetsaktivitet 2: Projektstyrningsverktyget ska testas av fem kunder, 

majoriteten ska kunna använda verktyget med hjälp av handboken. 
 

Att välja WBS som ett delverktyg var ett tämligen enkelt och självklart val för 
projektgruppen då det är ett välanvänt och uppskattat verktyg med hög 
igenkänningsfaktor, samtidigt som inga likvärdiga alternativ finns. För kravhantering 
var en kravspårningsmatris/tabell också relativt självklart val, som nämnt tidigare är 
det viktigt att kunna koppla kravet till en intressent (PMBoK, 2009), vilket 
projektgruppen har implementerat i verktyget. Övrig information som kan matas in 
är: krav-ID, tillhörande arbetspaket, kravägare (från projektorganisationen) och 
kravtyp. Det går att välja tre olika kravtyper (på Perssons inrådan) istället för de två 
som finns i PMBoK (2009): produktkrav, projektledningskrav och externt krav. 

För kvalitetsledning finns, till skillnad från de två föregående områden, fler 
verktygsalternativ: histogram, flödesschema, styrdiagram (PMBoK, 2009) och 
Kvalitetschecklista (Maylor, 2005) är några av dessa. Styrdiagram fick högst 
medelbetyg av samtliga verktyg i enkätundersökningen, dock var det bara fyra 
personer som har använt det. Dessutom är styrdiagram mer anpassat till repetitiva 
aktiviteter, vilket gjorde att projektgruppen valde bort det. Valet föll här på en 
kvalitetschecklista, som kan användas på de flesta typer och storlekar av projekt. I 
kvalitetschecklistan finns kravinformation, tillhörande kvalitetsaktivitet och 
kvalitetsmått, samt information om kvalitetsaktiviteten är utförd eller ej. 

5.4 Riskhantering 
Turner et al (2010) menar på att riskhantering är ett av områdena där verktyg och 
modeller är viktigt eftersom det ofta är ett omfattande område. Hillson (2009) säger 
samtidigt att processen för riskhantering tenderar att vara för byråkratisk och/eller 
komplex, vilket medför att den inte används av de tilltänkta användarna i stor 
utsträckning, något som styrks av White & Fortune (2002). Detta har resulterat i att 
projektgruppen har försökt skala ned riskhanteringsfliken i det utvecklade verktyget. 
Simulering, konfigurationskontroll, LCCA, sannolikhetsanalys är således några av högt 
rankade verktyg som projektgruppen valt bort på grund av den tidsinvestering det 
krävs att lära sig dem och den kunskap man behöver för att använda dem. 

Under riskhantering har projektgruppen valt att utveckla ett riskregister som är 
kopplat till ett åtgärdsregister samt en 5x5 riskmatris där riskerna åskådliggörs 
grafiskt, med en kompletterande lista av de röda riskerna. Användaren får även här 
sätta ut en maximal konsekvenskostnad som sedan genererar skalstegen i riskmatris 
baserat på en logaritmbas (djupare beskrivet i bilaga 2), för standardanvändaren är 
logaritmbasen 3 (efter Boströms inrådan). För att tydliggöra för användaren vad som 
är en risk, orsak och påverkan har projektgruppen valt att använda sig av det 
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metaspråk som Hillson (2009) föreslår: Risk för <en händelse>, på grund av <orsak>, 
vilket medför <påverkan>. Ansvarsutnämning är något som är högt rankad i två av tre 
redovisade undersökningar (Raz  & Michael, 2001; Besner & Hobbs, 2006) och även 
av Boström på Faveo. Detta illustreras i verktyget genom att användaren kan välja 
riskägare där förvalda alternativ finns länkat från projektorganisationsfliken. 
Riskregistret kompletteras sedan med att användaren får välja sannolikhet och 
konsekvensgrad på en femgradig skala, en ”scoring sheet” finns synligt tillgänglig för 
att användaren ska se vad respektive grad representerar. 

Åtgärdsregister är inte nämnt i teoriavsnittet, men anses vara en viktig del av 
riskhantering hos Faveos experter på området. Projektgruppen har därför valt att 
inkludera detta i verktyget. Det har diskuterats flitigt med Faveos anställda om 
riskregistret och åtgärdsregister ska slås samman till ett eller inte. Projektgruppen 
tog tillslut beslutet att ha flikarna separat, eftersom det annars skulle bli för mycket 
information på en sida för att det skulle vara läsvänligt för användaren. Formuläret 
för inmatning av åtgärder åskådliggör dock de registrerade riskerna för att öka 
användarvänligheten (se figur 18). Åtgärdsregistret innehåller förutom 
riskinformation också, åtgärd, åtgärdsbeskrivning, åtgärdsägare, startdatum och 
planerat slutdatum.  

5.5 Tid 
I fliken för tid var valet av delverktyg relativt enkelt. Gantt-schema är kanske det 
mest centrala verktyget i projektledning (bredvid WBS). Alla personer 
projektgruppen pratat med om tid konstaterar samma sak i denna fråga (Maylor, 
2001; Gren, 2011; Svidén, 2011 med flera). Lägg därtill att Gantt-schema rankades 
högt i enkätundersökningen och användes flitigt (enkätundersökning Faveo, 2011). 
Delverktyget för tid grundar sig på arbetspaketen från WBS där inmatningen av 
tidsuppgifter endast kan genomföras på lägsta nivåerna i WBS-strukturen. 
Delverktyget innehåller en algoritm som räknar ut start- och slutdatum för 
ovanstående WBS-nivå som tilldelas detta arbetspaket. Av datumangivelserna kan en 
mängd data tas fram. Information som projektgruppen valt att dölja för användaren. 
Informationen skall dock kunna lyftas fram om användaren tycker sig ha behov av 
ytterligare information än i den typiske användaren som definierat i 
inledningskapitlet. Den ”valbara” informationen är till exempel ”dagsverken 
genomförda” som bygger på earned value-metoden (resultatvärdesanalys). För den 
typiska användaren räcker det att presentera start- och slutdatum, andel genomfört 
samt dagar kvar till deadline (Gren, 2011).  Av tidslistan som upprättas efter 
inmatning av tidsuppgifter kan ett Gantt-schema skapas.  

Mycket ansvar i upprättandet av tidslistan tillfaller användaren vilket gör 
delverktyget flexibelt men känsligt för felinmatningar. Både forward-, backward 
scheduling samt rullande planering är möjlig. Tidshanteringen är också tänkt att 
kunna vara en flexibel och iterativ process varpå inmatning kan ske både sekventiellt 
och parallellt med WBS-skapandet. Detta var något som var viktigt för 
projektgruppen då det i litteraturen påtalats, både av Antvik & Sjöholm (2006) och 
Young (2003), att hantering av tider inte är en engångshändelse utan kontinuerlig 
process ofta med bättre indata för aktiviteter som ligger närmast i tiden (jämför 
rullande planering). 
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Projektgruppen hade gärna sett en representation av logiska samband mellan 
aktiviteterna i tidsplanen. Att upprätta och programmera en schematisk bild av 
kritiska-linjen analys visade sig dock vara för omfattande för examensarbetet och fick 
därmed lämnas till en eventuell vidareutveckling av produkten. Utelämnandet av 
denna representation faller dock både utanför ramen för projektgruppens ”less-is-
more” mantra samtidigt som Gren på erfarenhetsmässig basis uttryckte att 
beroenden mellan aktiviteter inte är lika viktiga i mindre projekt som behandlas i 
produkten (Gren, 2011). Av samma anledning ströks idéer om att uppföra en 
resurskalender som kopplar tillgängligheten av projektgruppsmedlemmar till 
tidsplanen.  

Gantt-scheman har dock som tidigare nämnts vissa nackdelar, nackdelar som blir 
än allvarligare då användaren lämnas med stort ansvar för inmatningen. De faktorer 
som lyftes upp av Maylor (2001) var att projektorganisationen tar Gantt-schemat 
som en absolut sanning som inte bör ifrågasättas eller förändras samt att användaren 
får en så tydlig översiktsbild att den ger sken av att projektet är under kontroll fast 
så inte är fallet. Denna problematik har, för projektgruppen, varit svår att tackla då 
de samtidigt ville ge stor frihet till användaren. Att tydligt poängtera vikten av 
kontinuerlig uppdatering av tidsplanen och Gantt-schema är projektgruppens åtgärd 
mot problemen.  

Ytterligare en viktig aspekt på delverktyget är informationen om ”andel 
genomfört” som delverktyget låter användaren mata in. Detta för att i Gantt-
schemat kunna visa hur processerna i arbetspaketen går. Inmatningen bygger på en 
subjektiv bedömning hos användaren och kan därför bli vilseledande om 
uppskattningen är bristfällig. Trots detta ville projektgruppen ha kvar möjligheten till 
en sådan bedömning och därför kom diskussionen att handla om vilken skala som 
skulle användas. Resultatet blev att dela in arbetspaketen i: 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 
100 %, en indelning som bedöms som passande för produkten. Det visade sig, efter 
samråd med bland annat Svidén, att det är viktigt att vara tydlig med hur användaren 
ska förhålla sig till dessa värden. Till exempel så får aldrig ”100 %” anges utan att 
aktiviteten är godkänd av ansvarig person. Att vara ”99 %” klar har i praktisk 
projektledning inte varit sant då den sista procentandelen ofta visat sig ta betydligt 
mer tid än beräknat.   

5.6 Kostnad 
Projekts kostnader behandlas i två flikar som är länkade till varandra, upphandling och 
fakturor. I upphandlingsfliken kan användaren registrera nya 
beställningar/upphandlingar till en leverantör och eventuella tilläggsbeställningar 
tillsammans med datum och kostnad. Användaren har också möjlighet att koppla 
beställningen till ett arbetspaket som sedan skickas vidare till kostnadsprognosen (se 
5.7 nedan). I fakturor-fliken registrerar användaren nya fakturor som när de bockas 
av som betalda dras av från beställningsflikens kostnad. (se figur 21: Beställningar och 
figur 22: Fakturor) 

5.6.1 Kostnadsprognoser   

Projektgruppen har valt, som Gray & Larson (2006), Vargas (2004) och Svidén (2011) 
föreslår, att använda ett bottom-up-perspektiv tillsammans med en 
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trepunktsskattning för att estimera projektets kostnader. Användaren får här 
uppskatta en ”trolig”, en ”optimistisk” och en ”pessimistisk” kostnad för varje 
arbetspaket i WBS:en. Sedan räknas en approximerad kostnad ut med hjälp av Faveos 
tolkning av PERT-metoden: 
 

!"#+  !,! ∗ !"#$%&!+!"#
!,!  

 
 Kostnaderna summeras sedan uppåt för att få en totalkostnad. Användaren har 

också möjlighet att skriva in en budget för varje arbetspaket som summeras till en 
totalbudget. I ekonomiprognosen hämtas också de beställningar (till budget) och fakturor 
(till upparbetad kostnad) som användaren har registrerat under upphandlings- och 
fakturafliken. (se figur 23: Ekonomisk prognos) 
 

Det är även möjligt att spara ögonblicksbilder som sedan sparas i ytterligare en flik 
där data mappas till ett så kallat “trattdiagram”, användaren kan här se hur 
kostnadsestimeringar har ändrats under projektets gång. Trattdiagrammet kompletteras 
med en så kallad s-kurva som visar projektets förväntade kostnad med olika grader av 
sannolikhet. Med andra ord: med x % sannolikhet kommer projektet att kosta y kr. Detta 
räknas ut med hjälp av den approximerade totalkostnaden, dess standardavvikelse 
tillsammans med en approximerad normalfördelning.    
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6 Faveo Project Management Tool (Resultat) 

Resultatet av examensarbetet är presentationen av den slutgiltiga designen av det verktyg 
för projektstyrning som projektgruppen utvecklat. I detta avsnitt visas hur besluten speglar 
sig i produkten och är baserad på skärmbilder från verktygets körning.  

6.1 Verktygets projektmodell 

 

 

    Figur 11: Verktygets projektmodell 

Områdena i figur 11 representeras av en flik vardera i verktyget. Författarna har 
utifrån de erfarenheter de tillförskaffat sig under examensarbetets gång utvecklat 
denna modell självständigt. Nio huvudområden finns representerade i varje cell i den 
3x3-matris som modellen uppvisar. Dessa är från vänster, övre hörn: riskhantering, 
intressenter (extern kommunikation), kommunikation (intern), krav, omfattning, tid, 
upphandling, ekonomisk prognos samt rapporter. Uppdelningen är baserad på de 
kunskapsområden som projektgruppen anser är starkast kopplade till varandra. 
Projektgruppens beslut skiljer sig från till exempel PMI’s modell där kvalitet är ett 
separat kunskapsområde och intressenthantering tillhör kommunikation. 
Projektgruppen motiverar sin uppdelning med att det är kvalitet som verifierar 
huruvida kraven har uppfyllts (bör därför sammankopplas med krav) och att 
intressenthanteringen är den externa delen av kommunikationen och av en sådan 
avgörande vikt för projektet. Dessa två argument motiverar beslutet att hantera 
intressenter separat, anser projektgruppen.  
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Projektmodellen fungerar i verktyget som ett navigationshjälpmedel som tar 
användaren till de olika delverktygen och skapar en tydlig översiktsbild av 
projektledningsprocesserna15.  

6.2 Kommunikation 
Kommunikationen delas upp i extern och intern kommunikation där verktygets 
modell visar vilka delverktyg som tillhör vilket område. Projektgruppen ämnar här 
visa ett exempel från verktyget som tillhör respektive kommunikationsområde. 

6.2.1 Extern kommunikation – intressenthantering 

 

Figur 12: Intressentlista 

Intressentlistan består av ett register av samtliga intressenter i projektet. En ny 
intressent läggs till genom formuläret som syns till höger i figur 12. Användaren 
uppmanas att ange namn, roll, förhållningssätt till projektet (kan påverkas negativt, 
neutral, stöd). Användaren har också möjlighet att välja inflytande och intresse i 
projektet. Av dessa indata beräknas en lämplig strategi ut som presenteras i registret. 
Beroende av indata placeras intressenterna in i lämplig cell av den intressentmatris 
som representeras i figur 13.   

                                                
15 I bilderna från slutprodukten som presenteras i detta avsnitt finns inte projektmodellen 
implementerad. Detta på grund av att produkten inte var helt klar vid författandet av rapporten. Detta 
gäller gränssnittet överlag (knappar et cetera). 
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Figur 13: Intressentmatris 

6.2.2 Intern kommunikation  
Den interna kommunikationen består av projektorganisation, ansvarsmatris (HUKI) 
samt kommunikation/mötesplan. Användaren definierar först projektorganisationen i 
projektet med namn, roll och kontaktuppgifter för varje medlem. I HUKI-matrisen 
kan dessa sedan tilldelas ansvar för respektive WBS-element som definierats i 
omfattning (se under avsnitt 6.4). I kommunikationsplanen hämtas 
projektorganisationen och användaren kan registrera möten och rapporter, samt 
ange vilka deltagare som ska delta i dessa. 
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Figur 14: Kommunikation/mötesplan 

6.3 Omfattning 
Omfattningen är som nämnt i analysen ett centralt område som har mest inverkan 
på integrationen i vårt verktyg. Det är därför viktigt, precis som i praktisk 
projektledning, att skapa en genomtänkt WBS. I verktyget är det relativt komplicerat 
att flytta hela grenstrukturer mellan WBS-element varpå en pappersskiss som grund 
är en bra start som inmatningen i verktyget sedan kan baseras på.  

 

 

Figur 15: WBS 
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WBS-elementen matas in genom formuläret som syns i figur 15. Här namnger man 
elementets namn och vilken förälder elementet har. Om användaren väljer att inte 
fylla i någon förälder placeras elementet på WBS-nivå 1. Trädstrukturen syns på 
indragen i kolumnen ”WBS-element”. 

6.4 Riskhantering 
Riskhantering består som nämnt i analysen av tre delverktyg, riskmatris, riskregister 
och åtgärdsplan. 

 

Figur 16: Riskmatris 

I riskmatrisen fyller användaren först i projektets största riskkostnad, och börjar 
sedan identifiera och värdera risker i riskregistret. Användaren kan sedan gå tillbaka 
till riskmatrisen för att få en grafisk representation av hur riskerna är fördelade. De 
röda riskerna är mest kritiska och presenteras därför i en lista till höger om 
matrisen. 
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Figur 17: Riskregister 

Högst upp i bilden kan du se ett ”scoring sheet” som ändras beroende på vad 
användaren har matat in för värde i riskmatrisen. I formuläret kan användaren 
registrera den identifierade risken, koppla det till ett arbetspaket (från omfattning) 
och en riskägare (från projektorganisationen) samt värdera risken med en 
sannolikhet och konsekvens. Risknivån räknas sedan ut längst till höger i registret 
och färgläggs efter risknivån. 

 

Figur 18: Åtgärdsplan 

I Åtgärdsplanen använder användaren formuläret för att hämta en risk som denne vill 
åtgärda. En beskrivning av risken visas och användaren kan registrera en åtgärd, med 
tillhörande beskrivning, åtgärdsägare (från projektorganisationen), ett startdatum, ett 
planerat slutdatum och en kostnad för åtgärden. 
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6.5 Tid 
Tidsplanen baseras på WBS-elementen och inte på aktiviteter som är konventionellt 
gångbart. WBS-elementen hämtas genom ett klick på knappen ”Hämta WBS”. 
Därefter matas start och slutdatum in på arbetspaketsnivå. Detta kan antingen göras 
direkt i excel-bladet då endast arbetspaketen kommer att vara tillgängliga för 
inmatning. Ett annat, rekommenderat, tillvägagångssätt är att fylla i tidsuppgifter 
genom ett formulär där endast arbetspaketen går att tidsbestämma. Användaren 
ombeds också uppskatta hur långt processen har genomförts.  

 

Figur 19: Tidsplan 

Baserat på tidsinmatningen i arbetspaketen kommer tidsåtgången för dess föräldrar 
räknas ut per automatik (vid inmatning direkt i bladet krävs en uppdatering med 
knappen ”Uppdatera Tid”). Användaren kan sedan generera ett Gantt-schema genom 
knappen ”Skapa Gantt”. I Gantt-schemat syns progressen i arbetspaketen med en 
mörkare färg av tidsstapeln. Tidsstaplar på nivå 1 färgas grå för en bättre överblick 
över tidsplaneringen.   
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Figur 20: Gantt-schema 

6.6 Kostnad 
Under området kostnad har projektgruppen valt att dela upp delverktygen i två 
grupper: upphandling och ekonomiska prognoser. Detta är en uppdelning som liknar 
PMIs uppdelning. 
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6.6.1 Upphandling 

 

Figur 21: Beställningar 

Upphandlingen är uppdelad i två flikar: beställningar och fakturor. Vid en upphandling 
läggs beställningen in i beställningslistan med indata: leverantör, WBS-post (och 
beställningen har sådan koppling), summa och beställningsdatum. Information om en 
beställning skickas också till den ekonomiska prognosen som en upphandlad kostnad. 
Om ytterligare en beställning till samma leverantör läggs till kommer den hamna som 
underordnad post till samma leverantör. Kolumnen längst till höger i listan kopplar 
till fakturor. 
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Figur 22: Fakturor 

Fakturor registreras genom inmatning genom formuläret som syns i figur 22. Det 
kopplas till en gjord beställning och kan registreras som betald eller obetald. Om 
fakturan är betald registreras fakturasumman också i kolumnen längst till höger i 
beställningsfliken samt som upparbetad kostnad i den ekonomiska prognosen. När 
beställningen är helt betald färgas cellerna för upphandlingskostnad grön.  
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6.6.2 Ekonomisk prognos 

 

Figur 23: Ekonomisk prognos 

Den ekonomiska prognosen bygger också på WBS-strukturen. Initialt fylls budgeten 
in för varje arbetspaket. Därefter kan en uppskattning av arbetspaketets kostnad 
matas in som min-, troligt respektive maxkostnad. Av dessa indata utförs beräkningar 
i bladet som uppskattar uppskattad totalkostnad för projektet (också min- samt 
maxkostnad approximeras) och varje arbetspakets bidrag till osäkerheten i 
prognosen.  

Med hjälp av prognosen kan en ”S-kurva” samt ett ”trattdiagram” skapas. 
Trattdiagrammet baseras på att användaren vid lämpliga tillfällen sparar en 
ögonblicksbild över prognosläget. Denna information sparas i en separat flik.    
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Figur 24: Prognosdiagram 
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7  Diskussion  
I den avslutande diskussionen behandlas förbättringar, svårigheter och begränsningar som 
projektet upplevt. Projektgruppen ger här förslag på vidare utveckling av produkten samt på 
hur redan befintliga lösningar kan effektiviseras. 

7.1 Användarens roll i samspel med verktyget 
Kommunikation är projektledningens kärna. Oavsett hur många mjukvaror för 
projektledning som skapas och hur bra dessa är, är det i kommunikationen mellan 
människor som ger de mest omfattande effekterna på huruvida ett projekt lyckas 
eller misslyckas. Den mänskliga informationsöverföringen är naturligtvis svår att 
direkt översätta till ett datoriserat gränssnitt, detta är något som behöver ske utöver 
datorernas program och författarnas slutprodukt. Vad som är önskvärt att uppnå är 
ett medel att understödja denna kommunikation och det är där programvaror finner 
sin plats. Genom grafer, tabeller och listor som kan förstås av båda parter kan god 
kommunikation göras mer lättillgänglig, men aldrig ersätta den mänskliga kontakten. 
Det är av denna anledning viktigt att se användarens roll i sammanhanget. Det måste 
vara användarens ansvar att upprätthålla en acceptabel relation till intressenter, 
projektgrupp och övriga inblandade parter.  

Att i dessa fall använda författarnas verktyg ställer krav på användaren. Dels är 
det en förutsättning att användaren har förståelse för den information den förmedlar, 
dels att indata som verktyget använder är uppdaterat och aktuellt. Trots att 
verktyget som den här rapporten beskriver är ämnad för oerfarna projektledare 
(användare) i små projekt så ligger det på dennes ansvar att kunna bedöma huruvida 
utdata i form av presentationsunderlag är rimlig. Detta på grund av eventuella brister 
i verktyget (så kallade buggar) men ännu mer på grund av risken för felinmatningar i 
verktyget. På samma sätt som projektkommunikationen är användarens ansvar och 
verktyget ett understöd, gäller samma resonemang för garantin att 
presentationsunderlag som distribueras är korrekt, verktyget i sig självt kan inte 
hållas ansvarig för fel av denna art utan också detta måste till syvende och sist vara 
användarens ansvar. 

Det andra kravet man kan ställa på användaren är att inmatningen av information 
sker kontinuerligt under projektets gång och att verktygets presenterade information 
loggförs så att projektstatus för ett tidigare datum kan tillgängliggöras. Ett hot mot 
verktygets framtida framgång är nämligen att det inte används inom projektledning på 
rätt sätt. En tydligt sådant är att verktyget används i början av ett projekt men sedan 
lämnas därhän utan ytterligare inmatningar. Mycket av de positiva effekterna 
försvinner därmed. Detta är dock inte kopplat till verktyget direkt utan gäller 
projektledning i ett vidare perspektiv. Det bör ligga i varje projektledande 
organisations intresse att säkra denna metodik under projekt. Samtidigt är det, i 
författarnas mening, viktigt att enskilda delverktyg kan användas separat. Av naturliga 
skäl erhålls då inte alla vinster med verktyget men kan ändå vara nog så användbart 
då en presentation av exempelvis riskmatrisen är tillräcklig. Då verktyget inte är 
återkopplande till tidigare versioner utan bygger på de inmatningar som finns i 
verktyget vid varje given tidpunkt är det upp till användaren att själv spara daterade 
ögonblicksversioner, om detta är önskvärt är användarens beslut och således också 
dennes ansvar att se till att den manuella versionshanteringen genomförs. 
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Vem än användaren är hjälper författarnas verktyg till att förstå helheten i den 
komplexa process som projektledning innebär. Det sätt författarna länkar 
inmatningar ger användaren en intuitiv förståelse för hur de kunskapsområden 
författarna ansett vara bäst lämpade för ett verktyg för projektstyrning kan 
struktureras och integreras. Detta gäller både för användare som är nybörjare och 
för mer erfarna projektledare. 

7.2 Hur får man projektledare att faktiskt använda produkten? 
Det är, och har under hela projektets tid, varit en stor utmaning för författarna att 
försöka utveckla en produkt som inte bara fyller ett tomrum inom projektledning 
utan också får redan existerande användare att byta mjukvaruprogram till produkten 
som utvecklats i de fall där den är tillämpbar. Detta är en utmaning som inte bara 
ställer höga krav på en väl fungerande produkt. Den ställer också krav på en högre 
organisationshierarki. En förutsättning är naturligtvis att produkten lyckats med att 
fånga de delverktyg samt integrering som har varit syftet med examensarbetet. Om 
författarna lyckats väl med detta finns incitament för projektledare att välja verktyget 
framför mer komplexa program. Utöver detta måste de olika organisationerna som 
dessa projektledare agerar inom acceptera användandet av verktyget framför andra, 
dyrare program vars licenser kanske redan köpts. Då verktyget inte är ämnat att 
vara heltäckande finns fortfarande argument för att behålla de licenser till mer 
avancerade verktyg för dessa organisationer. Men att inse att författarnas verktyg kan 
effektivisera projektledningsprocessen jämfört med att försöka anpassa de 
avancerade verktygen till små- och medelstora projekt är inte en självklarhet. Lättare 
är det i de fallen där licenserna för de mer avancerade verktygen anses för dyra.  

Den sista pusselbiten för att ge verktyget framgång i branschen är att kunna 
distribuera den på ett välanpassat sätt och göra folk medvetna om att produkten 
existerar. En ledstjärna har under projektets fortlöpande varit att verktyget ska 
distribueras utan kostnad för kunden via Faveos hemsida. På detta sätt får 
existerande och potentiella kunder samt övriga potentiella användare en inblick i hur 
Faveo arbetar med projektledning samt en aktör på marknaden att ringa vid frågor 
eller begränsningar med verktyget. Detta är således positivt också för Faveo som 
företag. Att knyta nya kontakter med potentiella kunder är viktigt för alla företag och 
kan verktyget bli ännu en kontaktingång är detta en vinst för företaget. Att sprida 
information om att produkten finns att tillgå på Faveos hemsida är en stor utmaning. 
Inga pengar har satts undan till marknadsföring av produkten vilket begränsar 
informationskanalerna. Troligt är att vid lanseringen i juni 2011 kommer 
marknadsföringen ske med hjälp av Faveos konsulter. Därefter får mottagandet 
utvärderas och beslut för vidare satsning tas därefter.  

7.3 Kunskapsåterföring – en större utmaning 
Ett område vars vikt påtalats i litteraturen är kunskapsåterföring mellan projekt. 
Detta är något som enligt litteraturen är bristfällig i mycket av dagens projektledning. 
Kunskaps- eller erfarenhetsåterföring innebär enkelt uttryckt att man, som 
projektmedlem, lär sig av andra personers misstag och problemlösningar. Detta kan 
ske genom sammankomster mellan projektmedlemmar där uppkomna problem 
diskuteras eller genom databaser av problemloggar som sedan finns att tillgå senare 
av andra projektmedlemmar. Att finna tid för sammankomster är ett problem för 
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projektledande organisationer och vad projektgruppen erfar ej prioriterat i den 
utsträckningen som litteraturen påtalar. Databaser medför andra problem som 
sökbarhet och spårbarhet av information. Projektmedlemmar kan känna sig 
obekväma att erkänna sina misstag om den kopplas till personen. Att istället logga 
anonyma erfarenheter är svårt då det är lätt att undvika det extra arbetet som 
nedskrivningen kräver. Många projektmedlemmar känner också att de problem som 
uppkommer i ett specifikt projekt är specifika för just det projektet och därmed 
svårt att applicera på någon kollegas projekt.  

I enkätundersökningen som gjordes under examensarbetet diskuterades 
problematiken livligt och de Faveo-anställda hade många åsikter i ämnet. De flesta 
kommenterade i positiva ordalag för ett sådant system. Av en person erhölls ett svar 
som författarna upplever som typiskt, nämligen att få har ork att skriva ned 
erfarenheter under projektets gång, det är i detta skede inte prioriterat av vare sig 
projektledaren eller uppdragsgivande organisationen. Efter ett projekts leverans kan 
det vara svårt för en projektmedlem att komma ihåg alla problem som uppkommit 
längs vägen. Det finns också tidsbrist i detta skede då nästa projekt kanske är i 
uppstartsläge.  

Författarna tror att kunskapsåterföring i en lärande organisation är viktigt, därför 
diskuterades det hur man skulle kunna integrera en sådan verksamhet i verktyget, 
något som i slutändan fick prioriteras bort. Detta av i huvudsak två anledningar. Den 
första är att stor tillgång till databaser kommer vara behövligt i ett längre perspektiv, 
vilket projektgruppen inte hade möjlighet att programmera för omfattningen av detta 
examensarbete. Det andra är en åsikt som delas av båda författarna nämligen att 
rutiner för kunskapsåterföring i en organisation inte bör kopplas till ett verktyg 
allena. Det är snarare just ett organisatoriskt problem att ta itu med. I detta menar 
författarna att de första stegen i en utveckling mot bättre kunskapsåterföring måste 
börja hos konsulterna och i deras attityder. Ett sådant påbud kan bara komma från 
ledningen, menar författarna. En integrering av sådant delverktyg i produkten skulle 
som bäst medföra en marginell attitydskillnad bland organisationens medarbetare.        

7.4 Utvecklingsmöjligheter 
Under arbetets gång har det dykt upp flertalet funktioner, verktyg och 
utvecklingsmöjligheter som projektgruppen valt bort, antingen för att de varit för 
avancerade för den menade användaren och/eller att de skulle ta för lång tid att 
utveckla inom ramen för detta examensarbete. Riskhantering är ett område som har 
stor utvecklingspotential. Det nuvarande verktyget behandlar främst kvalitativ 
riskhantering, genom att använda simuleringar och mer avancerade beräkningar går 
det att få ut mer precisa kostnader för risker. Dessa kostnader kan sedan 
tillsammans med åtgärdskostnader länkas till den totala ekonomiprognosen, vilket 
skulle göra den ännu mer precis än vad den är i dagsläget. Riskkostnader kan även 
länkas till tidsförsening, om användaren vet vad en dags försening kostar kan 
kostnader ”översättas” till tid och vice versa.  Detta kan vara nödvändigt då ett 
projekt ibland ”måste” till varje pris hålla en viss deadline och kostnaden är av 
mindre betydelse. Även i ekonomidelen går det att använda simuleringar för att få 
bättre prognoser. 
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WBS:en har också stor utvecklingspotential. Ett första steg vore att göra en 
funktion som automatiskt ritar en grafisk representation av den inmatade WBS-
strukturen som kan användas vid interna och externa möten. Nästa steg är att 
implementera beroenden i WBS:en, så att användaren kan se vilka aktiviteter som 
måste slutföras innan nästa kan starta. Genom detta kan man sedan räkna ut den 
kritiska linjen och avgöra vilka aktiviteter som bör läggas extra resurser på. 

Resursallokering är även det ett område som går att utveckla ytterligare. I den 
nuvarande produkten har projektgruppen valt att använda en HUKI-matris till detta, 
matrisen ger en bra överblicksbild över vem som gör vad i projektorganisationen 
men projektledaren har ingen möjlighet att se projektgruppens tillgänglighet. Nästa 
steg är att integrera projektgruppens scheman till verktyget, så att användaren kan se 
vem som är ledig när och hur mycket tid vederbörande kan lägga i projektet. I 
dagsläget får användaren istället använda verktyget som ett underlag för 
resursallokeringen och göra denna separat i mjukvaror som till exempel MS 
Outlook.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Frågor till enkätundersökningen 

1. Vad är din huvudsakliga roll på Faveo? 

 

Projektledare 33 

Chef f.d PL 7 

Intern 1 

  

2. Använder du någon mjukvara/datorprogram i någon av 
projektprocesserna i dagsläget? 

Ja 36 

 Nej 5 

  

3. Om "Ja", vilket/vilka program? 

MS Excel 35 85,4% 

WBS Chart Pro 7 17,1% 

MS Project 23 56,1% 

Primavera 5 12,2% 

[at]Risk 3 7,3% 

Project Control 
BPMS 7 17,1% 
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4. Betygsätt följande delmoment efter hur väl du anser att de passar att 
hanteras med datorverktyg? (vi har, på förekommen anledning, 
utelämnat några moment, exempelvis tidplanering och riskhantering) 

 

 

dåligt 
mindre 

bra 
varken 
eller väl 

mycket 
väl vet ej medelranking 

kunskapsåterföring 5 9 8 6 6 4 2,97 

Kvalité 1 4 10 9 9 5 3,64 

Kommunikation 1 2 7 12 12 4 3,94 

Resursallokering 2 3 3 10 14 6 3,97 

Omfattning 0 1 6 10 15 6 4,22 

Intressenthantering 1 4 7 8 9 9 3,69 

 

5. I dina tre senaste projekt, vilka av följande verktyg har du använt dig av 
(om du inte har använt verktyget eller inte känner till det, lämna blankt)? 

 

TID: Critical path method(CPM) 

   

9 24,3% 

Gantt-schema 

    

30 81,1% 

Graphical evaluation & review technique(GERT) 

   

1 2,7% 

Program evaluation & review technique för tid(PERT) 

   

5 13,5% 

KVALITET: V-modellen 

    

9 24,3% 

House of Quality (HoQ) 

    

0 0,0% 

övrig QFD (Quality function deployment) 

   

0 0,0% 

Kvalitetsplan 

    

22 59,5% 

Styrdiagram 

    

3 8,1% 

Six Sigma 

    

1 2,7% 

RISK: Riskmatris 

    

26 70,3% 

Händelseträd 

    

10 27,0% 

Felträd 

    

5 13,5% 

Failure mode & effect analysis(FMEA) 

   

3 8,1% 

SWOT-analys 

    

14 37,8% 
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Riskdatabas 

    

17 45,9% 

OMFATTNING: Work breakdown structure(WBS) 

   

33 89,2% 

Responsability assignment matrix (RAM) 

   

6 16,2% 

Kravhanteringsplan 

    

8 21,6% 

Kravspårningsmatris 

    

1 2,7% 

Aktivitetslista 

    

23 62,2% 

KOSTNAD: Cost benefit analysis(CBA) 

   

2 5,4% 

Cash flow analysis(CFA) 

    

3 8,1% 

Earned value 

    

8 21,6% 

Livscykelanalys,kostnad(LCCA) 

   

4 10,8% 

Balanserat styrkort(BSC) 

   

3 8,1% 

Program evaluation & review technique för kostnad(PERT) 

   

3 8,1% 

Kommunikationsplan 

    

20 54,1% 

 

6. Om du känner till följande verktyg, betygsätt dem efter hur mycket de 
skulle kunna tillföra möjligheterna att styra små till medelstora projekt? 
Annars lämna blankt. (1=inget alls, 5=mycket) 

 

     

1 2 3 4 5 Medel Antal svarande 

Styrdiagram 

    

0 0 0 1 3 4,75 4 

RISK: Riskmatris 

    

0 0 1 10 15 4,54 26 

OMFATTNING: Work breakdown 
structure(WBS) 

   

0 2 1 10 17 4,4 30 

Gantt-schema 

    

0 0 3 15 15 4,36 33 

Responsability assignment matrix (RAM) 

   

0 0 1 5 4 4,3 10 

Aktivitetslista 

    

0 1 2 9 11 4,3 23 

Program evaluation & review technique för tid(PERT) 

  

0 0 2 3 3 4,13 8 

TID: Critical path 
method(CPM) 

    

0 3 2 5 10 4,1 20 

Kommunikationsplan 

    

1 2 3 10 11 4,04 27 

Kravhanteringsplan 

    

0 2 1 8 5 4 16 

Kravspårningsmatris 

    

0 1 1 5 3 4 10 

Kvalitetsplan 

    

1 1 6 10 9 3,93 27 
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Riskdatabas 

    

1 1 6 9 6 3,78 23 

Program evaluation & review technique för kostnad(PERT) 

 

0 1 3 2 3 3,78 9 

KOSTNAD: Cost benefit analysis(CBA) 

   

0 2 4 5 4 3,73 15 

KVALITET: V-modellen 

    

0 0 8 2 3 3,62 13 

SWOT-analys 

    

1 2 4 12 2 3,57 21 

Earned value 

    

0 3 7 4 3 3,41 17 

Failure mode & effect analysis(FMEA) 

   

0 2 2 0 2 3,33 6 

Cash flow analysis(CFA) 

    

0 2 5 4 1 3,33 12 

Livscykelanalys,kostnad(LCCA) 

    

1 2 3 4 1 3,18 11 

Händelseträd 

    

0 3 5 3 1 3,17 12 

Graphical evaluation & review 
technique(GERT) 

   

0 0 3 0 0 3 3 

Felträd 

    

0 2 5 0 1 3 8 

Balanserat styrkort(BSC) 

    

2 0 3 4 0 3 9 

Six Sigma 

    

2 2 0 0 0 1,5 4 

House of Quality (HoQ) 

    

0 0 0 0 0 0 0 

övrig QFD (Quality function deployment) 

   

0 0 0 0 0 0 0 

     
     

39 svar 
 

7. Finns det något annat verktyg som du anser lämpligt för vårt projekt? 

1 beror på uppdragsgivarens behov; t.ex PKS från Projecticon, Team Engine från Synergica, 
2c8 modeling tool från 2conciliate business solutions för att nämna några svenska utv.projekt. 

2 Bemanningsplan, Inköpsplan, Kostnadskalkyl baserad på WBS, Organisationsschema för 
projektet 

3 Successivmetoden, kan användas för både tid och kostnad 

4 Ett verktyg för avvikelsehantering borde finnas i alla projekt. 

5 Bara en fundering, Riskmatris är inget verktyg om det skall stå "ensamt". Riskmatris skall 
integreras med en risklista/riskdatabas och det viktigaste är att man på basis av riskvärdering 
med en riskmatris får en prioritering av riskerna och utifrån denna "angiper" riskerna och inför 
åtgärder för att minimera och begränsa dem. Detta dokumenteras i en 
"aktivitetslista"/"åtgärdslista" 

6 Projetktplan är essentiellt. Kanske ingår i kvalitetsplan ovan? 

7 Verktyg för successivmetoden? 

8 Budget och Kostnadsstyrning tex BPMS. 

9 Det handlar inte bara om att tjäna pengar - det handlar oxå om att hushålla och skapa bra 
incitament. 
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10 Vad som menas med verktyg känns lite luddigt i sammanhanget. Men oavsett hur litet ett projet 
är måste det till en plan aom anger Vad som skall göras, Vem som skall göra det, När det skall 
göras och bad det skall kosta, samt en beskrivning av Hur det skall göras och vilka verktyg som 
skall användas. Gärna också hur man tänker veta att man gjort vad man skulle ha gjort. Alltså en 
bra mall till projektlednignsplan med tonvikt på beskrivning av projektets leverans. 

11 Visio 

12 Val av verktyg/metoder i föregående lista är ofta inte beroende av projektstorleken utan syftet 
med projektet. LCC t ex - kan vara mycket effektivt i ett litet projekt med en inriktning där det 
passar medan det finns stora projekt där metodiken är obsolet. 

13 SKa ni göra ngt med risk, så kolla på crystall ball, enklare och snyggare än @risk. 

14 Önskar att man väger in portalens plats för uppdrag. 

15 Jag är förtjust i Multirisk om man kan tillämpa det utan att dra ihop så många personer i 
konferenser eftersom små projekt knappast har råd med det. 

 

8. En klar majoritet av de undersökningar som vi har tagit del av påtalar 
vikten av att hantera kunskapsåterföring (att ta lärdomar från tidigare 
projekt) på lämpligt sätt. Detta sker idag på ett ej tillfredställande sätt i 
många organisationer i branschen. Har ni förslag på hur detta skulle 
kunna göras bättre inom Faveo? 

1 Intern avrapportering (enkel skriven rapport) vid avslut av projekt - idag 
avrapporterar vi ju bara till kunder. En mycket enkel mall med rubriker som leder till att man 
reflekterar över den typ av frågor som vi vill kunskapsåterföra kring. Därefter ska det vara 
obligatoriskt att ngn tar emot och signerar att de läst och på ngt vis samlar kloka 
erfarenheter som man sedan kan har temadagar runt... Men det blir ju otroligt mycket jobb för 
ganska liten nytta... mer gemensam fika där pratet kommer upp runt bordet är nog mer 
effektivt :-) 

2 beror på uppdragsgivarens behov; t.ex PKS från Projecticon, Team Engine från Synergica, 
2c8 modeling tool från 2conciliate business solutions för att nämna några svenska utv.projekt. 

3 Lägga pengar på att det blir gjort, dvs budgetera det. 

4 En funktion där erfarenheter skulle kunna skrivas ner direkt, inte att man ska 
vänta till slutet och behöva tänka tillbaka på projektet. Någon form av korta frågor 
som projektledaren kontinuerligt måste ta ställning till. T.ex. Vad gick bra på det här mötet, 
vad gjorde vi för bra den här veckan, varför höll vi tid och/eller kostnad vid det här 
avstämningstillfället. 

5 Kunskapsåterföring är mycket svårt att hantera. En viktid del som dock går att hantera är 
referensdokumentation. Jag har påtalat detta ett flertal gånger, även lämnat spec på hur 
referensdokumentation bör hanteras. I brist på intresse från övriga hanterar jag t.v. min 
referensdokumentation lokalt. 

6 Ett styrt möte med en strukturerad dagordning och en ordentlig rapport - inga flummiga 
mötesanteckningar. Mötet och rapporten skall naturligtvis finnas med i projektets 
WBS/tidplan/budget samt slutrapport. 
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7 Ställa tydligare krav på konsulterna inför avslut av uppdraget. En tydlig uppdragsrutin med krav 
på en avslutsrapport med lessons learned. Denna måste dock vara flexibel och kunna hantera 
mkt små uppdrag (eller om dessa ska vara undantagna kanske). 

8 Lagring/sparande av exempelprojekt. Löpande utveckling/revidering av mallar. 

9 Detta måste ske aktivt där mentor-adeptlösning är ett bra sätt. Det viktiga är att 
jobba sida vid sida, eller via dialog, inte att skriva ner erfarenheter i en pärm eller databas då 
det lätt blir verkningslöst. Att skriva ner och sammanfatta projekterfarenheterna kan dock 
vara bra ur ett marknadsföringssyfte, men inte för att över kunskap till andra. 

10 Erfarenhetsåterföring är svårt. Det bästa tror jag är att jobba med "seniora rådgivare" 
/"mentorer", samt att låta yngre medarbetare jobba parallellt i projekt med äldre. Det krävs 
ödmjukhet och nyfikenhet hos den oerfarne och ett genuint intresse att föra 
kunskap/erfarenheter vidare hos en mentor. Jag har svårt att se att man kan hantera det i en 
databas framför allt för att de erfarna tycker att det är fruktansvärt tråkigt och tidskrävande 
att dokumentera erfarenheter på ett sådant sätt att det blir användbart. 

11 Kategoriindelat (klassa erfarenheter på ngt sätt- teknikområde, projektskede etc) datasystem 
på Faveo-sidan, där aktuella erfarenheter kan noteras enkelt. 

12 Fortsätta med och utveckla kompetensdialogerna i Faveo Academy. Detta kan göras mer än 
idag. 

13 Detta är ett av huvudmålen med utvecklingsprojekten Faveo Academy och Faveo 
Projektmetodik. 

14 Diskussionmöten av typen kompetensdialog där man tar upp frågan 

15 Våra kompetensseminarier är oslagbara. Borde bara vara fler. 

16 Mentorskap 

17 Kompentensdialog är utmäkrt 

18 Det är en fråga som är svår! Erfarenheter av unika projekt är alltid svåra att dra slutsatser av. 
Men att ge möjligheter till blandning av erfarna och mindre erfarna medarbetare ger alltid en 
möjlighet att stödja, ge råd utbyta goda exempel! Att göra det digitalt har prövats många 
gånger men det blir oftast svårt att tolka och värdera varför det blir en kunskap som inte 
tillämpas. 

19 Gör bra exempeldokument tillgängliga; se till att det finns information tillgänglig vilka gamla 
och pågående uppdrag vi haft/har och vilka som jobbat i dem i vilken roll. 

20 1. "Bank" med korta projektbeskrivingar och kontaktuppgifter ifall man vill ha en dialog i något 
specifikt ämne.  

21 2. När någon varit på kurs eller konferens, bör en kort sammanfattning/presentation skrivas. 
Denna kan presenteras som nyhet i Faveo intranät och lagras på lämpligt, för alla (svenska och 
norrmän, idag kommer jag inte åt norsk Faveo-info) åtkomliga, inkl ev presentationsmaterial. 

22 3. Ibland kan man ha erfarenhetsutbytesträffar/kompetensdialoger, men det är bara möjligt för 
ett urval. 

23 Kompetensdialoger, Fadder-verksamhet, Plats för erf.-rapporter på portalen! 
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24 Att risker, problem och erfarenheter gås igenom efter avslutat projekt där flera dicipliner 
deltar således inte bara projektledningen utan även andra dicipliner som har erfarenheter från 
projektet. Ett prjekt som gått bra tekniskt behöver inte gått så bra rent ekonomiskt osv, 
Strukturera och värdera samtliga inkomna data. Våga vara självkritisk! 

25 Samla i en sökbar databas där projektpfofilen utgör ett av de sökkriterier som använda. Gör 
databasen öppen för alla och låt ev projektet vara anonymt för att oka öppenheten. /Stefan 
Henrikz 

26 Löpande projektåterföringar 

27 Strukturerad användning av en metodik där deltagarna får träffa varandra och reflektera över 
erfarenheterna. i grupperna ska det finnas en bred representation av kiunskapsåterförare och 
kunskapsmottagare. 

28 Blogg, "levande bibliotek" mm 

29 Jobba i grupp/par tillsammans med erfarna kollegor som är intresserade av att dela med sig. 

30 Köra "post project möten" Det vill säga alla som varit med i ett proj träffas, snackarigenom 
coh tar en middag (det senare för att få folk att deltaga) Ngn sitter med och skriver ned. 

31 Jag tror att det enda som fungerar riktigt bra är att diskutera erfarenheter och göra det på ett 
organiserat sätt. Få orkar tränga in i databaser och gör man det är det svårt att avgöra hur 
relevant erfarenheten är för det egna projektet. Möjligen skulle man skriva artiklar i 
interntidningen med det specifika syftet att uppmärksamma vissa värdefulla erfarenheter. 

32 Projekts slutrapporter i strukturerad form, som är lätta att återkoppla till nya projekt i 
initieringsfasen. 

33 Via en Wiki, messenger eller något annat format som på ett kompakt sätt fångar essensen av 
det man vill säga. 

34 Genom att utveckla en process för uppdragshantering, innefattande en standardiserad 
progressrapportering och slutrapportering. 

 

 

 

 

9. Har ni ytterliggare idéer eller kommentarer angående vårt projekt. 
Beskriv det gärna här. Om Ni dessutom kan tänka Er bli kontaktade för 
vidare diskussion, var vänlig och lämna namn så hör vi av oss. Tack för Er 
medverkan! /David & Erik 

Att bygga ett verktyg för integrerad planering med utgångspunkt från WBS! Med det menas att 
tidsplanering, kostnadskalkyl/budget, RAM, intressentanalys, kom.plan, riskanalys, 
kvalitetsaktiviteter och upphandling hänger ihop. Om något ändras under planeringen, så ska 
"programmet" efterfråga uppdateringar för de andra områdena. 
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/Helena C 

Enkelhet är bra, ert verktyg måste vara lättarbetat, och inte kännas som en extra börda för 
stressade projektledare. Sälj in det som att genom att använda verktyget slipper de göra massa 
andra processer! 

.Jag skulle vilja använda ett bra verktyg att använda för diskussioner i projekt, jft tex chatt. För 
att kunna ha ett mer kontinuerligt tankeutbyte, som också finns sparat när man vil gå tillbaka 
och se vad det var som tänktes/sades. 

Jobbade med att ta fram en förenklad projektledningsplan för småprojekt i mitt tidigare jobb 
på AstraZenecas Engineeringavdelning. Det gjordes delvis i samarbete med Faveo/dåvarnade 
Swepro, som hjölpt oss att ta fram "stora" projektledningshandboken. Jag delar gärna med mig 
av erfarenheterna. Bästa hälsningar Monica Alvfors 

En del riskdatabaser tenderar att bli "döda dokument", dvs används endast under planering 
och upphandling. 

Som projektledare tillämpar jag inte själv verktygen i någon större omfattning. Jag har därför 
lite svårt att ha synpunkter på hur väl de fungerar utan tar snarare emot de rapporter som 
genereras. Jag är rätt okunnig i tillgänglig programvara och dess fördelar och nackdelar. Det är 
något som jag borde intressera mig mer för och Faveo nog kunde bli bättre på att 
marknadsföra internt från de som är duktiga användare.Wed, Feb 2, 2011 2:11 AM 

Det är ytterst få projekt som i praktiken följer teorin. Särskilt viktigt att beakta är att vi oftast 
sitter i en beställande organisation, medan modeller och teorier oftast utgår från en utförande 
organisation 
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9.2 Bilaga 2.  Riskmatrisens struktur 

Projektriskens storlek (R) bestäms av sannolikhet (S) samt konsekvens (K) genom: 

(1)   R = S * K      linjär 

För att behålla riskmatrisens utseende med gränsvärden illustrerade som linjära linjer 
måste man logaritmera skalorna på x- respektive y-axeln. Detta faktum belyses bäst 
genom ett exempel. För en given risknivå kommer konsekvens och sannolikhet 
tvingas uppvisa ett omvänt exponentiellt beteende. Men eftersom riskmatrisen har 
räta linjer mellan “gröna”, ”gula” samt ”röda” risker så kommer risker längs risknivå 
X (= 9 i vårt exempel) att “vandra” genom gult och grönt fält vilket är en omöjlighet 
för samma riskfaktor. Detta är ett vanligt fel som inte alltid uppmärksammas i 
praktisk riskhantering. För att lösa problemet logaritmeras skalorna och ger istället 
riskfaktorn det önskade beteendet. Ekvation (1) och två beskriver alltså samma 
fenomen. 

  (2)  log(R) = log(S) + log(K)    logaritmisk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

För att få en rätt kalibrerad riskmatris måste man välja rätt logaritmbas vid 
logaritmeringen. Denna ”log-bas” kommer att variera mellan olika projekt och en 
viss matematisk kunskap bör finnas hos administratören av kalibreringen av 
riskmatrisen. Maxkonsekvensen ger det övre värdet på intervall 5 i en 5x5-matris. 

Risk Sannolikhet Konsekvens 
9 1 9 
9 1,13 8 
9 1,23 7 
9 1,5 6 
9 1,8 5 
9 2 4,5 
9 2,25 4 
9 3 3 
9 4 2,25 
9 4,5 2 
9 5 1,8 
9 6 1,5 
9 7 1,23 
9 8 1,13 
9 9 1 
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Hur intervallen därefter indelas beror på log-basen. Intervallindelningen på x- 
repektive y-axeln måste följas åt ty annars förändras lutningen på gränsvärdena i 
riskmatrisen.  
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9.3 Bilaga 3.  Intervju med Joyce Fortune 

Interview questions – Joyce Fortune, the Open University, UK 

Thank you for participating! 

• Please, tell us a little about yourself and your work, in your own words. 
I am Professor of Technology Management at the Open University. My particular 
interest in project management is the use of systems thinking to investigate 
failures/problems and the developing of ways of preventing failure. I have published a 
number of books and papers in this area.  

• After several year of research in PM and related subjects, what is your opinion on 
the management tools available today? Do they capture the essence of PM? What is 
missing and what fields of study are underestimated? 
There are a lot of v useful tools around but I suspect many of them are not used to 
a great extent or are not used v proficiently. The main problem with the tools 
available is that they tend to take a piecemeal approach and concentrate on 
relatively straightforward aspects such as scheduling, change management and the 
like. 

• It has been a while since the work of “current practice in PM-an empirical study” was 
conducted.  Do you think the results are still valid today? 
We re-conducted the work last year and extended it to Australia and Canada so I 
know exactly what has changed. We hope a paper on the new work will be 
published later this year. 

 

• What do you think are the main differences between 2011 and 2002 when it comes 
to PM in practice? 
I know (see above) that one main difference is the amount of training undertaken 
and qualifications awarded. Another is that tools are used a lot more (more project 
managers use them and they use more each) and use of PRINCE has increased 
significantly in uk.  

• What, according to you, is the role of the “academic world” when it comes to 
research about PM? How well are conclusions and suggestions actually adopted in 
“the real world”? 
Role of ‘academic world’ is to conduct research that is free of bias, commercial 
interest etc. I am certain that a lot of the work that is published has no 
consequences for the real-world whatsoever but that every now and then some 
work comes along that is game-changing in the real world. Conversely, some 
academic work, such as that on critical success factors, has more influence than it 
merits.  

• What we are trying to do is to capture the essence in PM and implement these 
factors in a software model (with the mantra “less is more”). With your experience 
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what is the best way to approach this task? 
Use systems thinking! In particular read Ackoff first. 

• As you have special interest in quality management and risk management. What 
tools and models for risk management and quality management are, according to 
you, most suitable to implement for small projects (where the PM alone is 
responsible for all the PM-aspects, and might work part time on the project)   
First learn from previous projects undertaken – those who do not learn from their 
mistakes are destined to repeat them. Then look at what has gone wrong with 
similar projects elsewhere. Keep a risk diary to inform future projects; become a 
‘reflective practitioner’. 

 

Regards 

David Norberg & Erik Tano 

Univeristy of Uppsala, Sweden 

 
 


