
Bilaga 1 Applikationer som använts 
 

SiteVision (version 2.6.1) 

En plattform för portalintegration och webbpublicering som innehåller ett antal färdiga 

moduler med verktyg. Jag har använt mig av modulen för att skapa enkäter och verktyg för att 

sammanställa frågorna, ta fram statistik och spara ner såväl enskilda enkätsvar som svar 

baserat på varje fråga. Det har besparat mig tid mot att behöva göra dessa moment själv. 

 

SiteVision kan även förhindra att besvararen besvarar en fråga felaktigt, exempelvis anger 

flera svarsalternativ när bara ett får anges. 

 

Microsoft Office 

Jag har använt mig av några av Officepaketets programvaror (Word, Excel och Visio) för att 

dokumentera och analysera de data jag fått fram. Programvarorna är i ovan nämnd ordning: 

Ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och program för att skapa grafer, ritningar, modeller 

o dyl. 

 

Trampolin 

För förändringsanalysen har jag använt mig av Trampolin, som är ett program för att skapa 

dokumentation enligt metoden FA/SIMM. Programmet har jag fått tillgång till via Högskolan 

Dalarna och jag valde det eftersom jag använt det tidigare och det är speciellt framtaget för 

just SIMMmetodens arbetsformer. 

 

Övrigt 

När jag behövt söka efter information på webben har jag använt mig av Googles sökmotor 

samt några av de databaser jag haft tillgång till via Högskolan Dalarna. Jag har även använt 

mig av Ludvika kommuns intranät för att hitta information. 

 



Bilaga 2a 

Följebrev till den externa webbenkäten till Sveriges 

kommunala IT-enheter 
 

Hej! 

  

Jag heter Johanna Alvinsson Larsson och genomför just nu mitt examensarbete för en 

fil.kand. i informatik på Högskolan Dalarna. 

  

Arbetet jag gör åt min uppdragsgivare, Ludvika kommuns IT-enhet, består bl a av att 

genomföra en analys av deras tillvägagångssätt när det gäller att driva projekt. 

  

Examensarbetet skall även bidra med kunskap som kan vara fler till nytta. Därför kommer jag 

undersöka och analysera hur kommunala IT-enheter bedriver projektarbete rent generellt, vad 

gäller användande av projektmodeller, metoder och verktyg för dessa. 

  

Jag har tagit fram en webbenkät som jag hoppas en eller flera medarbetare på IT-enheten har 

möjlighet att besvara. Sammanställning och analys av enkätsvaren kommer tillsammans med 

annat material att utgöra mitt kunskapsbidrag i exjobbsrapporten. 

  

Sista dagen att svara på enkäten är 13 maj. 

  

Länk till enkäten: http://ludvika.se/projektenkat 

  

Tack på förhand, 

  

Hälsningar Johanna 
 

http://ludvika.se/projektenkat




Bilaga 3a 

Följebrev till den Interna webbenkäten, på IT-

enheten 
 

Besvara gärna så många som möjligt av nedanstående frågor. Resultatet av undersökningen 

kommer att presenteras i mitt examensarbete och utgöra ett av flera underlag i en analys om 

hur Kommuners IT-enheter genomför projekt. 

 

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta mig. Jag sitter på IT-enheten i några 

dagar i veckan annars når du mig på h04johal@du.se eller 070-5286162. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Johanna Alvinsson Larsson 

 



Bilaga 3a 

Redovisning av webbenkät för IT-enhetens personal 
 

Här redovisas de svar som inkom vid den interna enkätundersökningen angående roller och 

arbetsuppgifter i samband med projektarbete. Det var inte så många som besvarade enkäten 

men spridningen var trots det jämnt fördelad.  

 

Syfte 

Syftet med enkäten var att få underlag till sådant i rapporten som handlar om roller i 

projektgrupper. I huvudsak har svaren från denna enkät använts i rapportens kapitel 6 

Förändringsanalys av IT-enhetens projekthantering.  

 

Förklaring till enkäten 

Alla frågor utom fråga 1 och 2, kan besvaras med alternativet ”Annat”, i form av ett 

fritextalternativ. (där besvararen själv skriver text i en textruta).  Orsaken till att ett 

fritextalternativ finns med, är att det finns möjlighet att ge ett mer utförligt svar, än vad övriga 

svarsalternativ kan ge, om man föredrar det. 

 

Fritextfråga: möjlighet skriva svaret själv i en textbox. 

Ja/Nej-fråga: kan endast besvaras med ja eller nej  

Flervalsfråga: Ett eller flera svarsalternativ kan väljas. 

Svarsgranskning 

Jag har granskat alla inkomna svar manuellt tillsammans med den statistik som SiteVision 

förmedlar per automatik.  

 

Syftet med svarsgranskning är att undvika missvisande statistik med felaktiga beslutsgrunder 

som tänkbar följd. Det är ekonomiskt försvarbart att sköta manuellt om antal inkomna svar är 

hundratals som mest. I de fall då det är oklart hur besvararen har resonerat bör tvetydiga svar 

registreras precis som de fyllts i på enkäten. (Ett annat alternativ är att bortse från hela 

enkätsvaret/just den eller de frågorna, beroende på omfattningen) för att undvika att 

granskarens åsikter påverkar svaret. 

 

I de fall då det framgår tydligt att en person tänkt på ett sätt men svarat på ett annat kan och 

bör man justerat detta. 

 

I fallet med denna enkätundersökning var det bara en enkät som jag behövde justera, när jag 

svarsgranskade dem. Detta berodde på att jag missat en inställning ang. obligatoriska frågor, i 

programmet, innan jag publicerade enkäten. Felet justerades omgående och därför påverkades 

inga andra enkätsvar. 

 

Ex: Om man svarar nej på fråga 3 så ska man inte svara på resten av frågorna som är 

relaterade till fråga 3. Till följd av detta hade personen i fråga varit tvungen att välja 

svarsalternativet ”Annat” på följdfrågorna till fråga 3, för att kunna skicka in enkäten. 

 

Detta justerade jag i efterhand, till att frågan inte besvarats. Så hade också varit fallet om 

enkäten varit korrekt vid svarstillfället.  



Enkätredovisning 
 

Fråga 1. Vilken befattning har du? 

Frågetyp: Fritextfråga 

 

Denna fråga var obligatorisk att besvara eftersom arbetsuppgifter och roller är knutna till en 

befattning. 

 

Svar: 

Dessa besvarade frågan och deltog därmed i enkätundersökningen 

 

 IT-säkerhetssamordnare 

 Sektionschef, Telefoni 

 IT-administratör 

 Infomaster 

 Sektionschef, IT-drift 

 4 st IT-tekniker. 

 

 

Fråga 2. Beskriv kortfattat vad dina arbetsuppgifter omfattar (ex: roller, 

ansvarsområden, arbetsmoment) 

 

Frågetyp: Fritextfråga 

 

Eftersom denna fråga var en fritextfråga, var det upp till besvararen att tolka frågan och 

därefter välja vad han/hon tyckte var viktigt att ta med. Vilka arbetsuppgifter man har, är 

relevant eftersom resterande frågor i enkäten, relaterar till dessa. Även denna fråga var 

obligatorisk att besvara. 

 

Svar: 

 

Befattning Arbetsuppgifter (enligt fritextsvar) 

IT-säkerhetssamordnare 

 

ledamot i säkerhetsgruppen, medlem i IT-

beredningsgruppen, säkerhetsombud, arbetar med 

framtagande av styrdokument, säkerhetsanalyser 

av IT-system, jobbar rådgivande mot övriga 

kommunen, tar fram rutiner, jobbar med e-

legitimation 

Sektionschef, Telefoni 

 

Systemansvarig för telefonin och kontaktperson 

gentemot Telia.  

Ansvarar för telefonisupport 

Arbetsledare för växeln med budgetansvar  

Arbeta med overflow 

Delta i utvecklingen av nya funktioner 

Support till användare beträffande olika 

funktioner, såsom kodning av telefon, 

röstbrevlådor, schemasättning, nattkoppling, 

talstyrning, köhantering m m 

IT-administratör 

 

Bland mycket annat: daglig hantering av ink o 

utg post, diarieföring, fakturor, datorleasing, 

telefoni, utdebiteringar, externfakturering 



Infomaster 

 

Systemansvarig för SiteVision (verktyg för 

hemsida och intranät). Utbildar i Outlook och 

Office 2007. 

Sektionschef, IT-drift 

 

Arbetsledare för teknikergruppen. Budet och 

personalansvar 

Tekniker IT-service 

 

IT-tekniker. (1) System/Applikationer: nyinförande, 

versionshantering, paketering, distribution 

Databashantering 

Systemövervakning 

Generell plattformsdrift 

 

IT-tekniker. (2) Licenser för programvaror leasingdatorer  

kundsupport 

IT-tekniker. (3) Kundtjänst, Support 

     

 

 

Fråga 3. Har du vid ett eller flera tillfällen deltagit i arbete som bedrivs i projektform? 

Frågetyp: Ja/Nej-fråga. 

 

Svar: 

9 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Ja 

Sektionschef, Telefoni Nej 

IT-administratör Ja 

Infomaster Ja 

Sektionschef, IT-drift Ja 

Tekniker  Nej 

IT-tekniker. (1) Ja 

IT-tekniker. (2) Ja 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

Fråga 4. Om du svarat Ja på fråga 3: I vilken eller vilka ”faser” har du deltagit? 

Frågetyp: Flervalsfråga 

 

Svar: 

8 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

5 st har deltagit i Förstudie 

6 st har deltagit i Införande (ex: av IT-system) 

4 st har deltagit i Förvaltning och drift 

3 st har deltagit i Uppgradering av IT-system 

1 st har deltagit i Avveckling (ex: av IT-system) 

 

Befattning Förstudie Införande Förvaltning 

& Drift 

Uppgradering 

av IT-system 

Avveckling 

IT- - X X - - 



säkerhetssamordnare 

Sektionschef, 

Telefoni 

     

IT-administratör X - - - - 

Infomaster X X X - - 

Sektionschef, IT-

drift 

X X - X - 

Tekniker  - - - - - 

IT-tekniker. (1) - X X X - 

IT-tekniker. (2) X X  - - 

IT-tekniker. (3) X X X X X 

 

 

 

Fråga 5. Om du svarat Ja på fråga 3: Har du haft en eller flera uttalade roller i 

projektet? 

Frågetyp: Ja/Nej-fråga 

 

Svar: 

7 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Ja 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör Nej 

Infomaster Ja 

Sektionschef, IT-drift Ja 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) Nej 

IT-tekniker. (2) Nej 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

 

Fråga 6. Om du svarat Ja på fråga 5: Vilken/vilka roller har du haft? 

Frågetyp: Fritextfråga 

 

Svar: 

5 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Delprojektledare 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör - 

Infomaster Projektledare/ delprojektledare 

Sektionschef, IT-drift Projektledare eller delprojektledare 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) - 

IT-tekniker. (2) - 

IT-tekniker. (3) Projektledare, Teknikansvarig 

 

 



Fråga 7. Om du svarat Ja på fråga 5: Anser du att det arbete du utfört, motsvarat din/ 

dina roll/roller i projektet? 

Frågetyp: Fritextfråga 

 

 

Svar: 

3 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar  

IT-säkerhetssamordnare Nej 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör - 

Infomaster Ja 

Sektionschef, IT-drift - 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) - 

IT-tekniker. (2) - 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

 

Fråga 8. Om du svarat Ja på fråga 5: Anser du att din roll/dina roller stämt överens 

med dina ordinarie arbetsuppgifter?  

Frågetyp: Fritextfråga 

 

Svar: 

5 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Nej 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör - 

Infomaster Ja 

Sektionschef, IT-drift Ja 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) - 

IT-tekniker. (2) - 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

 

Fråga 9. Om du svarat Ja på fråga 5: Anser du att du någon gång tilldelats en roll som 

inneburit arbetsuppgifter och ansvar som legat utanför ditt kompetensområde?  

Frågetyp: Fritextfråga 

 

Svar: 

5 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Nej 

Sektionschef, Telefoni - 



IT-administratör - 

Infomaster Nej 

Sektionschef, IT-drift Nej 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) - 

IT-tekniker. (2) Nej 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

Fråga 10. Om du svarat Ja på fråga 5: Anser du att du någon gång borde ha tilldelats en 

eller flera andra roller än de du haft? 

Frågetyp: Ja/Nej-fråga 

 

Svar: 

5 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Ja 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör - 

Infomaster Nej 

Sektionschef, IT-drift Nej 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) - 

IT-tekniker. (2) - 

IT-tekniker. (3) Nej 

 

 

Fråga 11. Om du svarat Ja på fråga 3: Har du vid ett eller flera tillfällen ingått i en/flera 

projektgrupp/grupper? 

Frågetyp: Ja/Nej-fråga 

 

Svar: 

5 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Ja 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör Nej 

Infomaster Ja 

Sektionschef, IT-drift Ja 

Tekniker  - 

IT-tekniker. (1) Ja 

IT-tekniker. (2) Ja 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

 

 

Fråga 12. Om du svarat Ja på fråga 11: Anser du att du vid något tillfälle borde ha 

deltagit i en projektgrupp du inte varit med i? 

Frågetyp: Ja/Nej-fråga 



 

Svar: 

6 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

Befattning Svar 

IT-säkerhetssamordnare Ja 

Sektionschef, Telefoni - 

IT-administratör - 

Infomaster Nej 

Sektionschef, IT-drift Nej 

Tekniker   

IT-tekniker. (1) Nej 

IT-tekniker. (2) Ja 

IT-tekniker. (3) Ja 

 

Fråga 12. Övrigt att tillägga: 

Frågetyp: fritextfråga 

 

Svar: 

2 av 9 st besvarade frågan, enligt följande: 

 

- Du har gjort fel i enkäten. Om man svarar nej på fråga 3 så ska man inte behöva svara 

på resten av frågorna förutom fråga 13 som är frivillig. 

- Är ju som administratör inblandad i de flesta projekt inom IT-enheten med 

administration, dokumenthantering, fakturahantering etc. 







Bilaga 3d  

Intervju/Samtal med Annika Fridlund 2010-04-14 
 

Efter att ha gått igenom dokumentation av varierande slag, konstaterade jag att olika begrepp 

och termer används för att beskriva samma sak/saker. (Ex: central plattform, IT-plattform, 

plattform. Dessa tre begrepp har samma betydelse) 

Det finns ingen framtagen begreppslista el dyl. När man pratar med varandra internt så 

upplevs inte detta som ett problem eftersom personalen ändå vet vad som menas,  

Vad gäller förstudien, så sker den oftast ute på förvaltningarna. Gäller projektet IT-enheten 

själva så utförs denna oftast av leverantören. 

De andra faserna följs enl den dokumentation vi tittade på. Däremot, vad gäller 

avvecklingsfasen så stämde det inte enl. Annika. 

Vi pratade även om att det inte är meningsfullt att ”ta fram” en projektmodell. Eftersom det 

finns så många framtagna redan. Det är bättre att jag tittar på ett par modeller och väljer ut en 

eller två som kan passa verksamheten på IT-enheten.  

Vad gäller syftet, så tänkte jag att jag kunde göra intervjuer/undersökningar på ett antal 

Kommunala IT-enheter runt om i landet och se hur situationen ser ut där, vad gäller arbete 

som bedrivs i projektform.  

Fick kontouppgifter så jag kan logga in. Det var ok att sitta i lilla utb.salen om jag behöver.  

 

 

 



Bilaga 3e 

Intervju/Samtal m Magnus Nordblad 2010-05-12 
 

Vi har diskuterat projektarbete generellt och Magnus har givit sin syn på styrkor och 

svagheter i samband med projektarbete. 

Han upplever att det finns olika definitioner på vad ett projekt är. 

Det har inte varit utbildning i projektledning eller projektarbete bland personalen. 

Vanligt att projekt spricker, främst tidsplan och budget. (här är mer faktorer än 

projekthantering som ligger bakom). 

Det har tidigare varit orealistiska krav på genomförandetid. 

Dokumentationen är bristfällig. I riktigt stora projekt följer man vissa rutiner, men i mindre 

projekt varierar det.  

Avsaknad av versionshantering, flera versioner av samma dokument. Om någon har öppnat 

ett dok. Och jobbar i det så skapar man ett nytt.. inga standarder för namngivning tex. 

Problem att kunna koppla dokumentation med aktiviteter i planen.  

 



Bilaga 3c 

Intervju med Monica Lundin Andersson, 2010-05-07 

Jag bad henne att berätta hur man driver projekt i dagsläget samt besvara de frågor jag skickat 

henne i förväg. Frågorna är i fetstil. Svaren är inskrivna efter respektive fråga. 

Vad ses som startpunkten i ett projekt?  

 Ett behov (ex: trådlöst). 

Blankett från förvaltningar.  Förvaltningar har ett behov. (konsult gör projektering). 

 Förstudie av förutsättningar, översiktlig kartläggning, utredning budget. (internt) 

 Förfrågan eller olika delar i strategin som genererar projekt (5 årig strategi). 

 

När projektet väl startat: 

vilka projektgrupper (kan tänkas) existera under projektets gång? 

I vilka aktiviteter är dessa grupper involverade? Vilka aktörer är inblandade i de olika 

aktiviteterna? Vad har de olika aktörerna för roller, befogenheter, mandat? 

IT-beredningsgruppen: har mandat att besluta, i ett tidigt stadium. De avgör om projektet 

skall tillsättas eller ej. (leds av kommunchefen, tre förvaltningschefer, skola, vård o oms. 

Ansvarig Teknikgrupp, Ek. Chef, IT-chef. Informationssäkerhetssäkerhet.  

Projektledare: ekonomiskt mandat, genomförande mandat. Mandat att förbruka pengar om 

det finns beslut. Leda projekt. 

Deltagare: mandat att genomföra sin uppgift. 

Styrgrupp: säga bu eller bä. Styra gruppen. 

Referensgrupp: stämmer av, bidrar med kompetens. En övergripande referensgrupp. Kommer 

med förslag inför projektet när dessa löper över flera år. För att få frågor belysta. 

 

När anses ett projekt vara färdigt? 

Beror på vad, om det är en upphandling; Installation, testa. Avtalsklausul: leveransgodkänt. 

 

Hur avslutas projektet? 

Vid överlämnande till drift och förvaltning. Därefter övergår det till förvaltningsfas. 

Vad dokumenteras? 

Kartläggningar, Projektering, Driftdokument, Dokumentation av system, Processer, Rutiner, 

Regelverk. Det finns strukturer för hur dessa skall se ut. 

 



Vilka styrkor/svagheter upplever du att det har funnits genom att ni arbetet med 

projekt på detta sätt? 

Tidigare var det inte strukturerat. Att få styrning på projektet. Innan dess var det inte klart 

vilka delar som behövs i ett projekt, mandat för styrgrupp och vilken dokumentation som 

behövs. Hur man följer upp och återkopplar aktiviteter. Det har blivit striktare under årens 

lopp. 

Senaste femårsperioden har arbetet pågått.  

Det nuvarande arbetssättet innebär ett synsätt där projektet startar i och med att behovet 

uppstår.  

 

I följande del samtalade vi om hur ett projekt kan genomföras. Fick svar enligt följande 

Projektstart 

Behov 

 

Ett projekt inleds med att ett behov uppstår eller det sker en förfrågan. Det kan även vara 

olika delar i strategin som genererar projekt. 

 Om behovet uppstår ute hos förvaltningarna inkommer en blankett. ( Ofta har man 

redan tagit ett beslut ute på förvaltningen om t.ex.: vilket system man vill införa.) 

 

 Därefter tar IT-enheten kontakt med förvaltningen i fråga. 

 

 Om IT-enheten själva ser behov av något görs en förstudie som omfattar en 

översiktlig kartläggning, förutsättningar för genomförande, utredning om vad som är 

genomförbart och en budget. 

 

Tillhörande dokumentation: 

 Några frågor inför nya projekt/förändringar i IT-miljön (2008-09-06)  

 

 Används som stöd vid inledande samtal mellan IT-enheten och förvaltningen: 

Checklista vid möte om förändringar i IT-miljön (2009-01-08) 

 



Godkännande 

 
för att starta projektet krävs ett startgodkännande. 

IT-beredningsgruppen: skall bl.a. hantera och utreda IT-frågor och förbereda dessa för 

beslut. De har mandat att avgöra (besluta) om projektet skall tillsättas eller ej. Godkännandet 

sker muntligt, inget speciellt dokument att skriva under. 

Medlemmar: 

 Kommunchef (ordf) 

 IT-chef (mötesledare) 

 IT-säkerhetssamordnare 

 Ekonomichef 

 Förvaltningschef för social- och utbildningsförvaltningen 

 Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 

 Företrädare för de tekniska förvaltningarna 

Pågående projekt: 

Styrgrupp, projektägare och huvudprojektledare finns alltid med. 

Styrgrupp:  

Aktörer: Leverantör, beställare i verksamheten samt IT-chef/sektionschef 

Uppgift: säga bu eller bä, styra gruppen. 

Projektägare:  

Aktör: IT-chef 

Huvudprojektledaren: 

Aktör: IT-chefen 

Mandat: har ekonomiskt mandat, dvs mandat att förbruka de pengar som beslutats om. Fatta 

de beslut som krävs för att leda och genomföra projektet. 

Referensgrupp: stämmer av. Bidrar med kompetens, en övergripande referensgrupp som 

kommer med förslag inför projektet. När projekt löper över flera år. Få frågor belysta. 

Om det är en upphandling skall installation och test genomföras och avtalsklausulen 

”leveransgodkänt” skall godkännas, därefter är projektet avslutat 

Generellt kan sägas att projektet avslutas vid överlämnande till drift- och förvaltning. 

Dokumentation under projektet: 

 Kartläggningar 

 Projektering 

 Driftdokument 

 Dokumentation av system 



 Processer, rutiner 

 Regelverk 

Den senaste femårsperioden har arbetet med att få styrning på projektet. Innan dess var det 

inte klart vilka delar som behövs i ett projekt, vilka mandat styrgruppen skall ha och vilken 

dokumentation som behövs eller hur man följer upp och återkopplar aktiviteter. 

Projektroller (aktörer) för styrgruppen: 

 Leverantör 

 beställare i verksamheten 

 IT-chef och/eller sektionschefen  

Projektägare: IT-chefen 

Huvudprojektledare: IT-chef 



 

Bilaga 2 Grafer och listor till FA/SIMM 
 

I denna bilaga återfinns de grafer och listor jag tagit fram som arbetsunderlag i samband med den 

förändringsanalys jag genomfört på hos Ludvika kommuns IT-enhet. 

 

Hänvisningar till motsvarande delar i rapporten finns till varje graf/lista för att du snabbt skall 

kunna få mer information. 

 

Handlingsgraf 

Problemlista 

Problemgraf 

Målgraf 

Styrkelista 

Styrkegraf 

Behovslista 

Åtgärdslista 



 

Handlingsgraf 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.4 tillvägagångssätt vid 

projektarbete. 

 

 

 

 SLUT

 enl. dokumentation görs 

 FÖRSTUDIEN

 EFTER projektbeskrivningen, 

 men efter vad som framkommit vid 

 analys av primärdata, görs en 

 eventuell förstudie FÖRE 

 projektbeskrivningen

 ta fram kravspecifikation

 . [IT-enheten , förvaltning]

 godkänna projektgenomgång

 . [IT-chef]

 urvalsprocess

 . [inköpsenheten , förvaltning]

 upphandling

 . [inköpsenheten , förvaltning]

 ELLER
 ELLER

 överlämning/ avslut

 . [IT-enheten -> förvaltning]

 test 

 genomförande av projekt  ev. delprojekt

 enl. Aktivitets- och detaljplanering 

 ta fram projektbeskrivning

 . [IT-enheten <-> förvaltning]

 förändringsbehov 

 som utgår fr. 

 e-strategin

 förändringsbehov, 

 IT-enheten

 genomg. av projektet m. stöd av checklista

 . [Sektionschef, IT-drift <-> förvaltning]

 förvaltn. skicka in formulär 

 ang. förändr.behov

 . [förvaltning -> IT-enheten]

 förändringsbehov, 

 förvaltningarna

 
Bild 1: Översiktlig handlingsgraf över viktiga steg i tillvägagångssättet vid projektarbete 



 

Problemområdesavgränsning 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.5.1 

Problemområdesavgränsning. 

 

 

 

 

  

 

 

Utförare  Datum  Version Ref. kod Sida 

JAL  2010-05-12  1.0 PG, PL 1(2) 

 

Avser: Ludvika kommun, IT-enheten. Avsaknad av projektmodell och projektmetoder 

 

 

 

Avgränsat problemområde 

 

- bristande kunskap om projektarbete i allmänhet 

- ingen gemensam terminologi 

- bristande dokumenthantering 

- genomförda projekt kan inte utvärderas 

 

Utanför problemområde 

- Konsulternas egen hantering av projekt utförda på IT-enheten 

- projektarbete som sker ute på andra förvaltningar, men som relaterar till IT-enheten. 

 

Problemområde 



 

Problemlista 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.5 Problemanalys. 

 

På nästa sida följer ett antal problem i listform. Dessa ligger till grund för den problemgraf som 

presenteras på nästa sida. Enligt metoden, behöver dock inte alla punkter som angivits i listan 

finnas med i grafen, därför skiljer sig antalet problem åt mellan de olika dokumenten. Detta 

gäller för alla listor i FA/SIMM. 



 

 

 

 

Utförare  Datum  Version Ref. kod Sida 

JAL  2010-05-12  1.0 PL 1(2) 

 

Avser: Ludvika kommun, IT-enheten. Avsaknad av projektmodell och projektmetoder 

 

 

 
1 oklara tidsplaner i projektbeskrivningen 

2 ej enhetlig dokumentation 

3 ingen projektmodell 

4 inga tydliga riktlinjer för förstudien 

5 otydliga hänvisningar i projektbeskrivningen 

6 ingen ordlista för verksamheten 

7 projektarbetssättet inte tillräckligt strukturerat 

8 inget verktyg, utformat för projekthantering 

9 delade uppfattningar om när förstudier görs 

10 delade uppfattningar om begreppet förstudie 

11 olika termer/begrepp används för samma saker 

12 projektbeskrivningar är inte enhetliga 

13 de arbetsmetoder man har, är inte tillräckliga 

14 olika syn på vad ett projekt är 

15 ingen utbildning relaterad till projektutbildning 

16 ibland orealistiska krav på genomförandetid 

17 projektet spricker tidsmässigt 

18 projektet spricker budgetmässigt 

19 bristfällig dokumentation 

20 i mindre projekt följs inte de rutiner som finns 

21 ingen versionshantering av dokument 

22 flera olika versioner av samma dokument 

23 om någon jobbar med ett dokument så skapar man en kopia och jobbar i det 

24 ingen namngivningsstandard för dokumentation 

25 går ej att koppla dokumentation till aktiviteter i aktivitetsplan 

26 inga metoder för IT-projekt 

27 lite kunskap om hur projektarbete går till 

28 tidskrävande arbete 

29 resurskrävande arbete 

30 kostnadsineffektivt arbete 

31 icke optimalt projektarbete 

32 projekt går inte att utvärdera ordentligt 

33 bristfälliga projektrutiner 

34 inga regler för dokumenthantering 

35 alla projektmål uppfylls ej 

36 ej god kvalitet på projektarbetet 

37 osäkerhet ang vilket dok. som gäller  

38 tidskrävande att ta reda på vilket dok- som gäller 

39 förutsättningar för ett lyckat projekt minskar 

40 ingen ordlista för projektet 

41 svårt att följa upp ett projekt 

42 svårt att utvärdera ett projekt  

Problemlista 



 

Problemgraf 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.5 Problemanalys. 

 

 

 40. ingen ordlista 

 för projektet

 39. förutsättningar för ett

 lyckat projekt minskar

 38. tidskrävande att 

 ta reda på vilket 

 dok- som gäller

 37. osäkerhet 

 ang vilket 

 dok. som 

 gäller

 36. ej god kvalitet

 på projektarbetet

 35. alla projektmål 

 uppfylls ej

 34. inga regler för 

 dokument

 hantering

 33. bristfälliga projektrutiner

 32. projekt går inte 

 att utvärdera 

 ordentligt

 27. lite kunskap om 

 hur projektarbete

 går till

 26. inga metoder 

 för IT-projekt

 24. ingen namn-

 givningsstandard 

 för dokumentation

 22. flera olika 

 versioner 

 av samma 

 dokument

 21. ingen 

 versionshantering 

 av dokument

 20. i mindre 

 projekt 

 följs inte 

 rutinerna

 19. bristfällig 

 dokumentation

 18. projektet 

 spricker 

 budgetmässigt

 17. projektet spricker 

 tidsmässigt

 16. ibland orealistiska 

 krav på 

 genomförandetid

 15. ingen utbildning relaterad 

 till projektutbildning

 14. olika syn på 

 vad ett 

 projekt är

 11. olika termer/

 begrepp 

 används för

 samma saker

 10. delade uppfattningar 

 om begreppet förstudie

 9. delade 

 uppfattningar 

 om när för-

 studier görs

 8. inget verktyg, 

 utformat för 

 projekthantering

 4. inga tydliga 

 riktlinjer för 

 förstudien

 3. ingen 

 projektmodell

 2. ej enhetlig 

 dokumentation 

 1. oklara tidsplaner

 i projekt-

 beskrivningen

 6. ingen ordlista

 för verksam-

 heten

 
 

Bild 2: Problemgraf som visar problem relaterade till projektarbete,  
där problemen ses som förutsättningar eller effekter av varandra. 



 

Målgraf 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.6 Målanalys. 

 

 

 9. god projekt-

 utvärdering

 17. tydlig krav-

 specifikation

 15. följa framtagna 

 rutiner för projektarbete

 16. gemensamt 

 projektspråk

 14. god kännedom 

 om projektarbete

 12. god 

 dokumenthantering

 13. gemensamt 

 verksamhetsspråk

 11. uppfylld kravspec/ åtagande

 10. utbildad personal

 i projektarbete

 8. metodiskt arb.sätt

 för projektarbete

 7. införda 

 verktyg

 6. införd 

 metod/ metoder
 5. införd 

 projektmodell

 4. väl genomförda projekt

 3. hålla kvalitetskrav 2. hålla tidsramar  1. hålla budget

 
Bild 3: Målgraf som visar mål relaterade till projektarbete, Ju mer verksamhetsnära mål, desto längre ner i grafen. Omvänt kan 

sägas att det mest övergripande målet för hela verksamheten återfinns högst upp. 



 

Styrkelista 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.7 Styrkeanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförare  Datum  Version Ref. kod Sida 

JAL  2010-05-12  1.0 SL 1(2) 

 

Avser: Ludvika kommun, IT-enheten. Avsaknad av projektmodell och projektmetoder 

 

 
1. personalen känner varandra väl  

2. vana att arbeta i hop  

3. personalen har god kompetens inom teknikområdet  

4. personalen har god kompetens inom verksamhetsområdet  

5. personalen är medveten om problemen m. projekthantering  

6. personalen vill införa en projektmodell (m metoder/verktyg)  

7. nya IT-chefen har goda kunskaper inom området  

8. bra förutsättningar för att genomföra lyckade IT-projekt  

9. låg personalomsättning  

10. man utför vad som utlovats i kravspecifikationen  

 

Styrkelista 



 

Styrkegraf 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.7 Styrkeanalys. 

 

 

 

 10. man utför vad som 

 utlovats i kravspecifikationen

 9. Låg personalomsättning

 8. bra förutsättningar för att

 genomföra lyckade 

 IT-projekt

 7. nya IT-chefen har goda 

 kunskaper inom området

 6. personalen vill införa 

 en projektmodell 

 (m metoder/ verktyg)

 5. personalen är medveten om

 problemen m. projekthantering

 3. perosnalen har god 

 kompetens inom 

 teknikområdet

 4. peronalen har god 

 kompetens inom

 verksamhetsområdet

 1. personalen känner 

 varandra väl

 2. vana att arbeta i hop

 



 

Behovslista 
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.8 Behovsanalys. 

 

 

 

 

  

 

 

Utförare  Datum  Version Ref. kod Sida 

JAL  2010-05-17  1.0  MG, PG

 1(2) 

Avser: Ludvika kommun, IT-enheten. 

 

 

Förändringsbehov Problem 

 

Mål 

 

B1 Utbilda personal i projektarbete  

 

 

 

B2 Införa ett metodiskt arbetssätt 

 

 

 

 

 

B3 Införa en projektmodell 

 

 

B4 Införa metod/metoder för IT-projekt 

 

 

B5 Införa verktyg för projekthantering 

 

 

B6 Införa regler för dokumenthantering 

 

 

 

 

 

 

B7 Införa gemensamt verksamhetsspråk 

 

 

B8 Införa gemensamma projektspråk 

 

 

B9 Få alla projektdeltagare att följa rutiner för 

projektarbete 

 

P15, P27, (P14, 

P10, P9) 

 

 

P33, (P4, P34, P24, 

P2, P19, P21, P22, 

P37, P38, P6, P40, 

P11) 

 

 

P3 

 

 

P26 

 

 

P8 

 

 

P34, P2, P19, P21, 

P22, P38, P37, 

P24, P32 

 

 

 

 

P11, P6 

 

 

P40, P11, (P6) 

 

 

P20 

 

 

M10, M14 

 

 

 

M8, (M12, M13, 

M16) 

 

 

 

 

M5 

 

 

M6 

 

 

M7 

 

 

M12 

 

 

 

 

 

 

M13 

 

 

M16 

 

 

M15 

 

Behovslista 



 

 

 

B10 Undvika att tidsramar spricker 

 

 

B11 Undvika att budgeten spricker 

 

 

B12 Utforma kravspecifikationen noggrant 

 

 

B13 Uppfylla kravspec/åtaganden 

 

 

B14 Uppfylla kvalitetskrav 

 

 

B15 Genomföra goda projekt 

 

 

B16 Förbättra projektutvärdering 

 

 

P17, P16 

 

 

P18 

 

 

P36, P1 

 

 

P35, (P36) 

 

 

P36 (P35) 

 

 

P36, P39, (P35, 

P17, P18,) 

 

P32 

 

 

M2 

 

 

M1 

 

 

M17 

 

 

M11 

 

 

M3 

 

 

M4, M11 

 

 

M9, (M12) 

 



 

Åtgärdslista  
Hänvisningar: kap 2.4.1 Arbetssätt och notationsformer samt kap 6.9 Åtgärdsförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Utförare  Datum  Version Sida Ref.kod 

JAL  2010-05-18  1.0 1(2) BL_IT 

Avser: Ludvika kommun, IT-enheten 

 

 

Åtgärd Behov 

 

 

Å1 Inventera kunskapsläge 

 

 

Å2 Utbilda personal i projektarbete 

 

 

 

Å3 Införa en specifik projektmodell för IT-projekt 

 

 

Å4 Införa en specifik metod/metoder för IT-projekt  

 

 

Å5 Införa ett specifikt verktyg för IT-projekt 

 

 

Å6 Skapa gemensam ordlista för verksamheten 

 

 

Å7 Skapa gemensam ordlista för projekten 

 

 

Å8 Få personalen/projektdeltagarna att inse vikten av att alla följer 

framtagna rutiner. 

 

Å9 Noggrant genomförd förstudie 

 

 

 

 

Å10 Noggrant utförd kravspecifikation 

 

 

Å11 Noggrant genomförd planeringsfas 

 

 

B1 

 

 

B1, B12, B9, B13, 

B15 

 

 

B2, B3, B6, B13, 

B15 

 

B2, B4, B6, B13, 

B15 

 

B2, B5, B6, B13, 

B15 

 

B7, B15, (B3, B4, 

B5) 

 

B8, B13, B15, (B3, 

B4, B5) 

 

B9, B1, B13, B15 

 

 

B10, B11, B13, B14, 

B15 

 

 

 

B12, B10, B11, B13, 

B14, B15 

  

B10, B11, B13, B14, 

B15 

Åtgärdslista 



 

 

 

Å12 Löpande avstämning under genomförandefasen 

 

 

 

Å14 Se till att ha fullständig dokumentation för genomfört projekt 

 

 

Å15 Införa ett metodiskt arbetssätt för projektutvärdering 

 

 

 

B10, B11, B13, B14, 

B15 

 

 

B16, B1, B15 

 

 

B16, B1, B15 

 

 

 
 



Bilaga 3f 

Lista över dokumentation från IT-enheten 
 

Dessa dokument är i huvudsak av intern karaktär och därför kan jag inte bifoga 

dokumentationen till mitt arbete, utan jag har valt att göra en lista på de dokument jag använt 

mig av, därefter kan den som är intresserad av ett visst dokument, själv göra en förfrågan till 

IT-enheten om att få ta del av handlingen. 

Ansvarsfördelning inom IT-enheten  

IT- och telefonipolicy 

Kommunikationspolicy 

Regler för inköp inom Ludvika kommun 

Instruktion för införande, förvaltning och avveckling av IT-system  

IT-enhetens verksamhet 

Projektarbete och organisation 

Prissättning av IT-enhetens tjänster 

Överenskommelse om IT-service (SLA) – bilaga 1 

Avtal IT- och telefonitjänster 

E-strategi för Ludvika kommun 2010-2015 

Informationssäkerhetsriktlinjer för förvaltning av IT- och telefonisystem 

Beskrivning av tjänster från IT-enheten from 2010-01-01 

Några frågor inför nya projekt/förändringar i IT-miljön 

Checklista vid möte om förändringar i IT-miljön 

Checklista för personal på IT-enheten 

Projektbeskrivning - bilaga 1(specifikt fall) 

Projektbeskrivning – utkast (specifikt fall) 

Projektbeskrivning (specifikt fall 2) 

Projektdagbok (specifikt fall 2) 



Detaljplan 2010 



Bilaga 4a 

Expertutlåtande via E-postfrågor till Karin Lundberg 

2010-05-17 
 

Mina uppgifter som kan anges i rapporten: 
Karin Lundberg, Projektledare, Know IT Dalarna  

 

Min bakgrund: 
Programmerare/Systemutvecklare 1991-97 

Projektledare 1998- mer eller mindre konstant tills nu 

Typ av projektledningsuppdrag har varierat men här kommer några axplock: 

 

- Införande av Windows NT på en statlig myndighet på ca 4000 klienter (från 

Windows 3.11 med manuella installationer på samtliga kontor och samordning 

med samtidig utbildning.) 

 

- Förvaltningsledning – flera samtidiga utvecklingsuppdrag med järnvägsnära 

applikationer såsom besiktningssystem med handhållna datorer och 

kommunikation med PC, administrativa ”register” med stöd för verksamheten 

mm. Enbart Client Server applikationer. Ca 500 h/år. 

 

- Utveckling av simuleringssystem för beräkning av frakt med överskjutande 

last i ett fastpris-uppdrag på ca 1200 h. 

 

- Mindre utbildningsuppdrag, samordning mer än projekt. 

 

- Utredningsuppdrag och uppbyggande av supportorganisation för ett 

fakturahanteringssystem med användare i Tyskland, Finland och Sverige. 

Samordning av hanteringen av dessa tre installationer var målet med projektet. 

Senare skulle man slå ihop installationerna till en enda men man valde istället att 

avveckla fakturahanteringssystemet och ersätta det med ett annat och i samband 

med det avvecklades vår supportorganisation. 

 

- Transitionsprojekt på ca 1000 h då min projektgrupp tog över en befintlig 

plattform och support av en större SharePoint-plattform under 3 månader. Det 

handlade om att samla ihop kod och information i stor mängd, samordna med 

två olika driftleverantörer och bygga upp en supportgrupp med kompetens att 

sköta support mot en stor mängd människor i många länder, i princip enbart på 

engelska. 

 

- Webbutveckling – intranät och externa hemsidor. Detta är min nuvarande 

arbetsuppgift men jag har bara varit på företaget i 2,5 månad så jag har inte 

drivit något projekt i mål som jag kan beskriva ännu. Däremot leder jag ett av 

varje just nu. 

  



Jag har, i projektform, tittat på olika projektledningsmetoder och projektet valde Sogeti’s 

Perform att utgå ifrån. Jag ingick i referensgruppen som arbetade fram de dokument som 

kändes viktiga för vår verksamhet så att det inte skulle bli för tungjobbat eller saknas något. 

Huvuddokument var projektplan, statusrapport och slutrapport. Jag har också gått en kortare 

internutbildning i Logicas modeller, Ratten och Pilen, samt en snabbgenomgång av PROPS. 

Min bedömning är att modellen inte är det viktiga utan att man har något ramverk att hålla sig 

i. 

  

Jag har också tittat på agil systemutveckling för ca 6-7 år sedan men organisationen var inte 

redo för det sättet att arbeta just då. 

  

Innan jag ledde projekt ingick jag i projekt som deltagare och det har jag även gjort efter det 

under alla mina yrkesverksamma år. Jag har ofta agerat mellanhand mellan utvecklare och 

användare/beställare eftersom dom två typerna av roller sällan kan prata med varandra på ett 

språk som båda förstår. Jag har översatt och tolkat mellan dom för att alla ska vara överens 

om vad man beslutat. 

  

Vanliga problem och fallgropar vid start, genomförande och avslut av projekt: 

  

- Start utan ”kick-off” eller liknande. Det känns som att man allt för ofta drar igång projekt 

utan att ge alla deltagare en bas att stå på. Det är viktigt att den som tecknat affären, eller tagit 

emot beställningen, går igenom uppdraget med de som ska genomföra arbetsuppgiften, och 

gärna tillsammans med kunden och övriga projektmedlemmar. Om alla vet vad som förväntas 

av en från början så går projektet mycket bättre. 

 

- Att genomföra systemutvecklingsprojekt allt för länge utan att ha kontakt med den 

kommande driftsavdelningen blir sällan eller aldrig bra. Man måste diskutera plattformen för 

den nya eller förändrade applikationen och inte utgå från att allt det är klart när man kommer 

med sin kod och vill ha den driftsatt. 

 

- Kunskap om, och ett tydligt avtal. Vet man inte säkert vad som är överenskommet med 

kunden så är det dömt att bli slitningar längre fram. Att man använt ett begrepp i avtalet som 

kan tolkas på olika sätt kan ge stora problem när fakturan väl kommer och de visar sig bli 

dyrare än man tänkt. Dessutom när det inte ens är skrivet på papper utan två personer anser 

sig vara överens men sen är det en tredje som ska göra arbetsuppgiften och den har inte 

förstått ramarna. 

 

- Överlämningar (det var jag egentligen inne på i förra svaret). När förväntningar är otydliga 

är det dömt att misslyckas. Sådant kan med fördel tas upp i samband med kick-off för 

tydlighetens skull. 

 

- Delade resurser, dvs man har fått en resurs på 50% eller liknande. Ska det funka att dela en 

resurs på flera uppdrag så bör man som projektledare leda båda projekt personen jobbar i så 

att man själv styr vilket projekt som är högst prioriterat. Annars hamnar man i ett läge där den 

resurs du tror dig ha jobbar med något annat för att en annan projektledare har prioriterat upp 

sitt projekt utan att meddela dig…. 

 

- En icke-engagerad beställare och/eller styrgrupp. De som beställer jobbet måste engagera sig 

och ta sitt ansvar i projektet annars blir det inte bra. 

  



Dokumentation: 

En utvecklare sa en gång till mig att den enda sanna dokumentationen är koden. Det ligger 

kanske något i det men dokumentation är ändå fortfarande viktigt. Men för att försöka peka på 

de viktigaste delarna då: 

 

- Projektplan, som är godkänd i styrgrupp eller åtminstone av beställare. 

Godkännandet kan ligga i ett mail men är ändå en del av dokumentationen. 

 

- Mötesprotokoll/Minnesanteckningar. Varje möte mellan kund och leverantör 

bör dokumenteras med beslutspunkter och ”att-göra-lista”. Den som inte motsatt 

sig det som skrivits har godkänt det. 

 

- Statusrapporter, enkla men som ändå täcker status/läget just nu, åtgångna 

timmar/kronor och en prognos framåt. 

 

- Slutrapport, där man faktiskt tar sig tid att sammanfatta hur projektet har gått, 

bra saker likväl som dåliga. Förslag på hur man kan göra nästa gång för att 

undvika det som uppstått den här gången. 

 

- Projektledarkontrakt har jag aldrig sett i verkligheten men däremot läst om och 

frågan är om inte det borde finnas. Där ska det stå vilka resurser man har och i 

vilken omfattning, hur man ska agera om man stöter på problem och vilka 

ansvariga finns för olika delar. Där bör driftpersonal redan finnas med och 

beskrivna. Man bör också ha gjort någon typ av bedömning av vad som är 

viktigast av tid, kvalitet eller kostnad så att man kan styra projektet åt rätt håll. 

  

Ja, det var vad jag kunde komma på just nu. Är det något som är konstigt eller som du vill att 

jag utvecklar vidare? Hör av dig i sånt fall! 

  

Mvh, Karin 

 



Bilaga 4b 

Expertutlåtande via E-postfrågor till Ola Westberg 

2010-05-19 
 

 En kort beskrivning av dina erfarenhet inom projektarbete/projektledning (för att visa 

läsaren att det finns förankring i det du säger)  

Se bifogad CV. Du får plocka det du vill. Jag har jobbat både med 

utvecklingsprojekt (RUP) och även rena implementationsprojekt av produkt både 

som leverantör men också på kundens sida. 

 

 

 vilka problem och fallgropar har du varit med om när ett projekt: startas, genomförs, 

avslutas och följs upp.  

Alla tänkbara.  

Det största problemet är nog att involverade parter inte har klart för sig omfattning 

och komplexitet i projektet 

Dåliga specifikationer 

Olika uppfattning om vad som skall/skulle ha levererats 

I utvecklingsprojekt är det svårt att få realistiska uppskattningar vad som återstår på 

en aktivitet. Förbrukad tid kan inte göra något åt. Det gäller hela tiden att fokusera 

på det som återstår att genomföra och se till att göra detta på bästa sätt. Nästan klart 

får man höra till leda. 

 

 

 vilken dokumentation anser du är absolut viktigast och varför? 

  

- Projekt plan. Ett tydligt dokument som alla parter (beställare och 

leverantör) förstår och som beskriver vad som skall levereras av projektet, till vilken 

tid och vilken kostnad.  

- En detaljerad specifikation av det som skall levereras i projektet. 

- Noteringar till alla projekt- och arbetsmöten 

- Tydlig dokumentation av ändringar// ändringshantering 

- Riskhantering, riskanalys 

 

 

 Eventuella andra saker du kommer på, som relaterar till IT-projekt och styrning och 

hantering av dessa. 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 Projektmodeller och metoder  

Här presenterar jag några modeller, metoder och verktyg som lämpar sig för IT-projektarbete, 

med fokus på styrning av projekt. Syftet är främst att ge en teoretisk bild av hur modeller och 

metoder kan se ut och vad de kan innehålla. 

 

Jag har haft Ludvika kommuns IT-enhet med dess behov och önskemål i åtanke. Viktigt att 

komma ihåg är dock att jag på intet sätt utvärderat dessa modellers lämplighet för just IT-enheten 

utan mer sett till deras generella behov och hur de arbetat hittills. 

 

Modellerna och metoderna i detta kapitel syftar utöver detta även till att ge en teoretisk bild av 

hur modeller och metoder kan se ut, med dess olika faser. 

Modeller lämpade för IT-projekt 

En projektmodell beskriver arbetsflödet i ett projekt och ger ett gemensamt språk för 

projektverksamheten
1
. Den utgör de samlade regler och hjälpmedel, som används för att bedriva 

ett projekt
2
. 

 

De generella aktiviteterna som utförs i projektarbete är snarlika och alla modeller har ett antal 

faser som aktiviteterna utförs i. Skillnaden mellan modellerna ligger i hur man kopplar 

aktiviteterna till faserna och hur många faser man har
3
. 

 

På SEMCONs webbplats anser man att en projektmodell ska ge struktur, fokus på 

affärsmässigheten, ett gemensamt språk och tydliga roller och processer. En bra projektmodell 

ska också ge stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj
4
.  

ITOP (Informationsteknik organisation och personalutveckling)  

Modellen är framtagen av Lars-Göran Skårbratt och omfattar planering, start, genomförande, 

avslut och utvärdering av ett projekt. IT i ITOP står för Informationsteknik, men modellen passar 

de flesta typer av projekt (Skårbratt, 2009).   

 

Modellen består av fyra faser: 

 

 Förstudiefasen 

 Planeringsfasen 

 Genomförandefasen 

 Avslutsfasen 

 

Varje fas omfattas av ett antal steg, eller på annat sätt definierade arbetsmoment, som skall ses 

som förslag på sådant som är lämpligt att utföra. 

 

                                                 
1
 Lindstorms webbplats (http://www.lindstorm.se/projektledning/32-vad-aer-projektmodeller-och-varfoer-infoers-

de-pa-foeretag.html ). (2010). 
2
 Linköpings Universitet (http://www.liu.se/cul/resurser/lips/linjefoljaresida?l=sv ). (2010). 

3
 Skårbratt. (2009). 

4
 SEMCONs webbplats (http://www.semcon.se/spm/props/model_se.asp?cust= ). (2010) 

http://www.lindstorm.se/projektledning/32-vad-aer-projektmodeller-och-varfoer-infoers-de-pa-foeretag.html
http://www.lindstorm.se/projektledning/32-vad-aer-projektmodeller-och-varfoer-infoers-de-pa-foeretag.html
http://www.liu.se/cul/resurser/lips/linjefoljaresida?l=sv
http://www.semcon.se/spm/props/model_se.asp?cust=


 

Efter avslutningsfasen följer drift och förvaltning, som alltså ligger utanför projektets ramar. 

Modellen. Modellen fokuserar i hög grad på effektmål.  

 

Mellan faserna finns en beslutspunkt, där man avgör om man skall gå vidare med projektet eller 

avbryta. Mellan genomförandefasen och avslutandefasen faller det sig naturligt att arbetet går 

mot avslut så att säga. 

 

 
 

Figur 1: Översiktsbild över ITOP-projektmodellens olika faser. (efter Skårbratt (2009). ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förstudiefasen 

Omfattar sex steg: 

 

 Steg 1: Beställaren skriver bakgrund till projektet. 

 

 Steg 2: Projektgruppen gör en version av målformuleringen, som består av projektmål 

och effektmål. Gruppen gör även en lönsamhetsanalys och en riskanalys. 

 

 Steg 3: Skriva frågor, skicka ut enkäter till intressenter, ev. workshop, intervjuer, ser över 

samband med andra projekt, förvaltningsförutsättningar och tar reda på hur 

projektkulturen ser ut. 

 

 Steg 4: Summera steg 1-3. Skapa nya versioner av målformulering, lönsamhetsanalys 

och riskanalys utifrån den nya kunskap man förvärvat. Denna process kan behöva 

upprepas ytterligare. 

 

 Steg 5: Eventuell avgränsning av projektmål. Ge förslag på en projektorganisation samt 

övergripande tidplan. 

 

 Steg 6: Utvärdera förstudien. Ge rekommendationer till beställaren. Ex: förslag på olika 

alternativ, kanske är projektet för stort för att drivas som ett enda och bör utgöras av flera 

projekt. Eller rekommendation att avbryta projektet. 

 

Syftet med förstudiefasen är att testa projektidén. Att skapa och förankra effektmål och 

projektmål. Att ta fram ett beslutsunderlag i form av en förstudierapport. 

  

Se över förvaltningsförutsättningar redan i förstudien. Vilka förutsättningar behövs för att kunna 

gå direkt från avslut till drift? Planera för drift redan i förstudien, kanske behövs en ny tjänst, ny 

kunskap eller ny teknisk utrustning för att nå effektmålen. Förutsättningarna måste finnas på 

plats innan projektet av slutas och går in i drift. Ökade kostnader för förvaltning ska tas med i 

lönsamhetsanalysen. 

 

 

Planeringsfasen 

Omfattar sex steg: 

 

 Steg 1: Beställaren bemannar projektet (i samråd med projektledare och berörda chefer) 

 

 Steg 2: Projektgruppen gör en validering av förstudien 

 

 Steg 3: Projektgruppen gör en nulägesanalys och en kravspecifikation  

(utgår ifrån projektmål och effektmål) 

 

 Steg 4: Skapa tidplan, som omfattas av milstolpar, aktiviteter, kommunikationsaktiviteter 

och resurser. 

 

 Steg 5: Projektgruppen gör en riskanalys, tar fram rutiner för ändringar, administration 

och stängning av projektet. Ger förslag på ev. ombemanning av projektgruppen samt 

skriver resurskontrakt med berörda chefer. 

 

 Steg 6: Utvärdering av planeringsfasen. Rekommendationer för fortsatt arbete eller 

eventuellt att avbryta projektet. 

 



 

Syftet med planeringsfasen är att validera förstudiefasen och att göra eventuella 

fördjupningar/kompletteringar från förstudiefasen. Att skapa en projektbeskrivning. Den skall 

sedan jämföras med slutrapporten.  

 

 

Genomförandefasen 

Omfattar fyra steg (som visar på sådana aktiviteter som kan vara gemensamma): 

 

 Steg 1: Komplettering av kompetens för att klara av att uppfylla projektmål och/eller att 

hinna avsluta projektet i tid. 

 

 Steg 2: Kick-off, med beställare, styrgrupp, projektledare projektgrupp/grupper och andra 

viktiga intressenter. 

 

 Steg 3: Arbetet utförs enligt projektbeskrivning och tidsplan. Kontinuerlig 

projektuppföljning med dokumenterade möten. Löpande ut värderingar, 

ändringshantering och detaljplanering. 

 

 Steg 4: Överlämnande av produkt/tjänst/dokumentation som överenskommits i 

projektbeskrivningen. Styrgruppen skall även godkänna ”leveransen”. 

 

Syftet med genomförandefasen är att leverera målet för projektet med avtalade resurser och inom 

fastställd tid. 

 

Avslutsfasen 

Omfattar fyra steg: 

 

 Steg 1: Förslag på utvärdering: En utomstående, alternativt projektledaren, gör en 

utvärdering av projektet, i form av frågor till beställare/styrgrupp och ev. andra 

intressenter. Svaren (bör kunna vara anonyma) sammanställs i slutrapporten. 

 

 Steg 2: Projektledaren (vanligtvis) skriver slutrapporten. Hela projektgruppen bör tycka 

till om innehållet. 

  

 Steg 3: Stäng projektet enligt stängningsrutin. 

 

 Steg 4: Kick-out med alla eller vissa intressenter. Ibland även separat kick-out med 

projektgruppen. 

 

Syftet med avslutsfasen är att utvärdera och dra lärdomar av projektet. Att stänga projektet och 

planera för framtiden, speciellt hur effektmålen skall uppnås.  

 

I avslutsfasen bestämmer man även när utvärdering av effektmål skall ske. Detta kan variera 

beroende på vilken typ av projekt det är. Ibland behövs det flera utvärderingar, tex efter ett 

respektive tre år. 

 

 

Tieto PPS (PraktiskProjektStyrning) 

Framtagen av Tieto – modellen sätter människan i centrum. 

Enligt information hämtad från deras webbplats (2010-05-18) bygger PPS-modellen på mer än 

25 års praktiska erfarenheter och harmonierar med befintliga standarder från PMI 

(Project Management Institute) och IPMA. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt 

och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer. 



 

Projektmetoder 

Begreppet metod kommer av grekiska méthodos (av meta: efter och ho´dos: 

väg) längs en väg. En metod anger alltså steg längs en väg, Metod handlar således om det 

sätt man går tillväga på när man gör något  (Åsberg, 2001). 

 

På webbplatsen wikipedia.org beskrivs termen metod på följande sätt: 

 

 ”Metod är tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från en punkt till en 

annan.”  

Målinriktad projektstyrning (i form av PSO-projekt) 

PSO är en förkortning av Person-, System- och Organisationsutveckling. PSO är både en metod 

och en filosofi, genom att det innebär ett förhållningssätt till projektarbete och projektledning 

som innebär följande: 

 

Mål skall uppfyllas för alla tre men skall även ses som en helhet. Detta påstående grundas, enligt 

författarna, på otaliga erfarenheter från installation av datasystem. De menar att ett lyckat 

införande kräver ett intresse för mer än den tekniska utvecklingen av datasystemet. Införandet 

måste alltid åtföljas av en planerad utveckling av såväl berörd personal som ansvar och 

befogenheter i den organisation där det nya systemet skall användas. 

  

Projektmodellen PSO bygger på detta tankesätt. Det är annars lätt att fokusera för mycket på 

själva projektmålet att man glömmer effektmål så tillvida att det som projektet resulterar i, skall 

användas av människor, som kan behöva motiveras och utbildas. S-et som ingår i PSO har dock 

en vid tolkning i projektsammanhanget, det representerar det tekniska, fysiska. Dvs. det som går 

att ”ta på”. 

 

Det som kännetecknar ett PSOprojekt är att det omfattar både processorienterade och 

komplicerade tekniska moment. Det är således ett projekt som ofta har djupgående konsekvenser 

för verksamheten och de människor som utgör en del av den. 

 

Den överordnade organiseringen återfinns i milstolpeplanen, projektansvarskortet och 

principansvarskortet. De två sista klargör och beskriver de olika instansernas roller i viktiga delar 

i projektet. Denna dokumentation utgör de centrala hjälpmedlen. Stor vikt läggs även vid 

uppföljning.  

 

Ansvarskorten är dokumentation som utformas i matrisliknande former. I skärningspunkterna 

markerar man med olika symboler vilken typ av ansvar en viss roll/befattning innebär 

(Andersen, Grude & Haug, 1994).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milstolpeplanen 

 

Milstolpar är kontrollstationer i ett projekt. Andersen, Grude och Haug beskriver begreppet 

milstolpe i boken ”Målinriktad projektstyrning” på följande sätt: ”En beskrivning av ett tillstånd 

som projektet bör befinna sig i under ett visst skede av projektarbetet”. 

 

 

Principansvarskortet anger vem som ska vara med och skapa milstolpeplanen och 

projektansvarskortet. Det visar vad som är en förnuftig arbets- och ansvarsfördelning för de 

centrala planeringsuppgifterna, när projektarbetet är integrerat i linjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Uppgift 

  
Nivå                

Projekt- 
planering 

Projekt- 
organisering 

Projekt- 
uppföljning 

Överordnad nivå 
(projektnivå) 

 
Syftesstruktur 

 
Projektmandat 

 
Milstolpeplan 

 

 
Principansvarskort 

 
Projektansvarskort 

 
Milstolperapport 

Detaljnivå 
(aktivitetsnivå) 

 
Aktivitetsansvarskort 

 
Aktivitetsansvarskort 

med rapport 

 
 

Figur 2: Översikt över de centrala delarna i Målinriktad projektstyrning med PSOprojekt. 
 (efter bild från Andersen, Grude och Haug (1994). ) 

                Instanser 

  
Förhållande                 

VD Chef Linje 
ledare 

Utförande Projekt 
ledare 

Berörd 
medarb. 

Förtroende 
vald 

principansvarskort B R R  U/a I R 

        

        

        

        
 

Figur 3: Exempel på hur ett principansvarskort kan se ut. (efter bild från Andersen, Grude och Haug (1994). ) Förkortningarnas 
betydelse finns beskrivna i Figur 4. 



 

Projektansvarskortet reglerar och stämmer av så att milstolpeplanen följs.  

 

 

 

På detaljnivå används aktivitetsansvarskortet. Det klargör och beskriver bestämda personers 

roller i projektets konkreta aktiviteter. 

 

Jag har valt att ta med denna metod eftersom den tillför ett synsätt som stämmer väl överens med 

den typ av projekt som IT-enheten har genomfört. Exempelvis är införande av ett nytt IT-system 

är ett mycket bra exempel på ett lämpligt PSOprojekt.   

Verktyg för projektarbete 

Bra verktyg, lämpade för projektarbeten underlättar bla. dokumenthantering och överblick av 

hela projektet. Jag går inte in djupare på detta område än att ge några exempel på projektverktyg. 

Enligt föreläsningsmaterial från kursen ”System- och verksamhetsutveckling” vid Högskolan 

Dalarna, HT-09 kan det vara t.ex. vara mallar och formulär. Is vissa fall finns dessa i så kallade 

onlineverktyg som t.ex. projectplace.se och pps online. Microsoft Project är ytterligare ett 

exempel på projektverktyg. 

Modeller, metoder och verktyg i samverkan 

Jag har tidigare i detta kapitel beskrivit projektmodeller, metoder och verktyg som lämpar sig för 

IT-projektarbete. Detta kapitel avslutas med en översiktsbild som visar relationerna mellan de tre 

begreppen.  

 

Bilden illustrerar hur synsätt (som grundar sig i den förförståelse man har) ligger till grund för 

val av modell och metod/metoder för tillvägagångssätt.  

 

Metoder består av arbetssätt, notation och begrepp som används i samverkan och med hjälp av 

någon form av verktyg.  

 

PROJEKTANSVARSKORT Personer/ instanser 
 
U: utför beslutet 
B: fattar huvudbeslut 
b: fattar delbeslut 
a: ansvarar för arbetets utformande 
A :kompetensöverföring 
R: skall rådfrågas 
I: ska informeras 
r: kan rådfrågas 
 

B
e
fa

ttn
in

g
 (e

x
. V

D
) 

      

Godkänt den, av: 
 

Nr Principer/Milstolpar/Aktiviteter 1 2 3 4 5 6 7 

1 Syftesstruktur B/U       

         

         
 

Figur 4: Exempel på hur ett projektansvarskort kan se ut. (efter bild från Andersen, Grude och Haug (1994). ) 



 

 
 

Figur 5: Här framgår relationen mellan modell, metod/metoder och de verktyg som används. (Fritt efter bild från 
föreläsningsmaterial i kursen ”Förändringsanalys” vid Högskolan Dalarna, VT-10) 



Bilaga 6 
Utvärdering i offentlig verksamhet 
 

 

I sin bok Utvärdering i politik och förvaltning (1998) definierar Vedung begreppet 

utvärdering i den offentliga sektorn på följande sätt: 

 

”noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i 

offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer.”  

 

Jag vill komplettera denna definition med tillägget att efterhandsbedömningen ska ske enligt 

regler som garanterar kvalitet. Detta tar Vedung själv upp men det ingår inte i hans definition 

av begreppet utvärdering. 

 

En annan viktig aspekt är att utvärderingens resultat är en färskvara, då syftet är att den ska 

fungerar som styrmedel
 
(Lundin, har inte funnit något årtal). 

 

Utvärdering skall avses spela en roll i praktiska beslutssituationer, men utvärderingens fokus 

kan variera. Resultatstyrning och målstyrning är exempel på detta. Resultatstyrning lägger 

tonvikten vid utfall och slutprestationer medan målstyrning lägger tonvikten på mål riktade 

mot utfall och slutprestationer (Vedung. 1998), en nyansiell men viktig skillnad.  

 

Med offentlig verksamhet menar jag sådan verksamhet som omfattas av- och ingår i det som 

utgör stat, kommun och landsting. Det kan även röra sig om offentligt ägda bolag. 

Utvärderingsmodeller för offentlig verksamhet 

Offentliga insatser kan utvärderas på olika sätt. Vedung gör en hierarkisk indelning av de 

modeller han beskriver som ser ut på följande sätt:  

 



 
 

Figur 1: Utvärderingsmodeller (Efter Vedung. (1998).) De modeller jag valt att beskriva markeras med tjockare streck, i bilden. 

 

Jag ämnar inte beskriva alla modeller här, utan har valt att fokusera på substansmodellerna för 

mål och resultat eftersom det är bland dessa modeller syftet och målet med mitt 

examensarbete återfinns.  

Måluppfyllelsemodellen 

Vid måluppfyllelseutvärdering undersöks om de resultat som insatsen producerat motsvarar 

de institutionaliserade insatsmålen.  

 

Måluppfyllelseanalysen har två grundfrågor: 

 Stämmer resultaten (utfallen, slutprestationerna) överens med de beslutade 

insatsmålen? 

 Beror detta i så fall på insatsen? 

Det finns tre starka skäl för måluppfyllelsemodellen: demokrati-, forsknings- och 

enkelhetsargumentet. Här följer en kortfattad redogörelse för dem. 

 

Demokratiargumentet 

ser utvärderingen ur ett demokratiskt perspektiv. I korthet kan det beskrivas med att målen är 

institutionaliserade och offentligt fastlagda av en demokratiskt, folkvald vald församling. 

Måluppfyllelseutvärdering är också viktig i ett medborgerligt demokratiskt perspektiv. 

 

Forskningsargumentet 

Det här argumentet baseras på att utvärdering ses som en normativ verksamhet, som 

förutsätter värdekriterier utifrån vilka interventionerna, som kan fastställas empiriskt, kan 

betygsättas. 

 

Enkelhetsargumentet 

Eftersom modellen bara ställer två frågor, är den lätt att minas och att tillämpa. 



Vad gäller svagheter med modellen går följande att konstatera: 

 Modellen tar ingen hänsyn till kostnader 

 

 Insatsmålen är inte tydliga och därför otjänliga som värderingsgrunder 

 

 Om utvärderingen koncentreras på ursprungliga mål, kommer den inte ta hänsyn till 

eller ens upptäcka oförutsedda bieffekter. 

Bieffektsmodellen 

Bieffektsmodellen är en fristående modell men kan även ses som en utvidgning av 

Måluppfyllelsemodellen eftersom bieffektsmodellen bibehåller målfokus som organiserande 

princip men dessutom omfattar uttalade insatser som skall identifiera eller bedöma 

sidoeffekter.  

Den underliggande idén är att offentliga ingrepp kan åstadkomma annat än enbart avsedda 

resultat dvs effekter av olika slag.  

 

En utvärderare kan kartlägga huvudeffekten och förutsedda bieffekter. En utmaning för 

bieffektsutvärderaren är vilka värdekriterier som skall användas vid bedömningen. 

Ett exempel på fall där modellen kan komma väl till pass är ett projekt med svag 

måluppfyllelse. Ett sådant projekt kan efter en värdering av dess effekter genomföras i alla 

fall, då de kan medföra fördelar i form av bieffekter. 

 

Mållös utvärdering 

Vedung (1998) ställer sig frågan ”Hur värderar man om det inte finns mål att värdera mot?” 

Man utgår från att resultatet utgör principen, oavsett om det är planerade eller oplanerade 

resultat. Genom att negligera verksamhetsmål kan utvärderaren koncentrera sig på de totala 

verkningarna. En mållös utvärderare riktar hela sin uppmärksamhet mot insatsens alla 

tänkbara effekter. Det är inte interventionsmål utan resultaten, såväl de planerade som 

oplanerade, som man bör fokusera på, enligt Vedung. 

 

Mållös utvärdering placeras under deskriptiva värderingskriterier eftersom den endast ska 

leverera fakta. Därefter överlämnas till den potentielle mottagaren att bruka vilka 

värdegrunder han finner bäst (Vedung, 1998). 

 

Enligt den mållösa utvärderingsmodellen får inte utvärderaren ta reda på insatsmål, finns det 

ingen anledning att skilja mellan avsedda och oavsedda bieffekter. En mållös utvärderare 

fastställer således enbart effekter. Just genom att undvika distinktioner på effektsidan, antas 

modellen kunna stödja utvärderaren att spåra utfall som annars skulle ha förbisetts. 

Vedung funderar själv om resultatutvärdering vore ett bättre namn på modellen eftersom den 

är besläktad med resultatstyrning, då den fokuserar på resultat och inte målet. 

 

En svaghet med modellen är att den kan ses som konturlös. Den anvisar inte heller någon 

värdegrund, från vilka effekterna kan bedömas. Slutligen tar inte den mållösa 

utvärderingsmodellen hänsyn till kostnader, detta är dock en egenskap den delar med 

måluppfyllelsemodellen och bieffektsmodellen. 
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