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SAMMANFATTNING 
 
För att öka vår kunskap kring kritiska framgångsfaktorer vid genomförande av 
projekt, har vi identifierat vad vi tror är generella framgångsfaktorer och 
fallgropar. 
 
Genom att, utifrån den befintliga projektteorin, undersöka utförda projekt hos 
LFV Data har vi kommit fram till att bemanningen av projektgruppen är den idag 
mest förbättrings bara fallgropen för att genomföra projekt inom LFV Data, även 
om förankring av mål och vision för projekt också är av stor vikt. Bemanning av 
projektgruppen är den främsta generella framgångsfaktorn och vår idé är att 
kartlägga vilka kompetens områden som behövs för att matcha med befintlig 
personals kvalifikationer. Polärdiagram kan vara till hjälp vid denna matchning. 
 
Vi menar att bemanningen av projekt är det som blir fel, även om projektet sedan 
följer metodiken, har förankring hos ledningen, håller tidplanen, och når de 
ekonomiska målen, dvs gör allt som de ska. Utan det trots detta blir fel när 
projektet gör rätt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ordet projekt härstammar från det latinska verbet projicere som betyder ”kasta 
fram”1. I vår moderna värld så har det gärna haft innebörden av att kasta fram 
förslag till förändring. Projekt kan beskrivas som målrationell handling, som en 
form eller en fri förändringsprocess. De formuleras ofta som rationella 
handlingsplaner, samtidigt som utvärderingar visar att de inte följs.2  
 
Projekt är en arbetsform som länge använts i vissa branscher och som under 
senare år fått en allt större spridning inom alla möjliga organisationer, aktiviteter 
och samarbetsrelationer.3 Projekt anses både ge möjlighet till flexibilitet och lokal 
anpassning och vara en effektiv styrform. Det finns i princip tre olika sätt att 
definiera projekt och därmed att göra avgränsningar till ett konkret projekt. Det 
vanliga är att se projekt som en planerad, målinriktad handling mot tydligt 
artikulerade mål.4 Men de kan också, i efterhand, definieras med en faktisk 
förändringsprocess. 
 
Ett projekt är en samling aktiviteter som är avsedda att åstadkomma ett bestämt 
resultat av sådan vikt att det kan intressera ledningen.5 Projekt kan vara ett 
konstruktionsprojekt, produktion av en unik produkt av viss storlek, ombyggnad 
av en lokal, lansering av en ny produkt, konsultengagemang, revisioner och 
mycket annat. 
 
Projektet är nästan alltid formulerade och kalkylerade; de har en bestämd början, 
riktning och ett slut.6 De kan därför vara mer greppbara än den löpande 
verksamheten. Projekt utlovar kontroll och avgränsning, samtidigt som de 
förespeglar befrielse och gränsöverskridande. Ett projekt har vanligtvis ett enda 
mål, den löpande verksamheten har däremot flera mål. 
 
Huvudegenskapen för ett projekt är att när dess mål uppnåtts är projektet slutfört. 
En fortlöpande organisation är avsedd att fungera en obegränsad tid, medan en 
projektgrupp slutar att existera då dess produkt framställts. Byggandet av ett hus 
och renovering av ett hus är projekt, medan det löpande underhållet av en 
fastighet inte är ett projekt. Slutförandet av ett projekt kan däremot leda till 
löpande verksamhet, vilket är fallet i lyckosamma utvecklingsprojekt.7 
 
Ett projekt avgränsas, som tidigare sagts, från reguljär verksamhet organisatoriskt 
och ekonomiskt men framför allt genom på förhand planerade tidpunkter för 
igångsättande och avslutande. Om någon huvudfaktor ska väljas för att 

                                                 
1 Wisén, J, Lindblom, B (1987) 
2 Marttala, A, Karlsson, Å (1999) 
3 Sahlin, I (1996) 
4 Ibid. 
5 Andersen, E, Grude, K V, Haug T (1994) 
6 Sahlin, I (1996) 
7 Anthony, R N (1988) 
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karaktärisera projekt är det kanske just tidsplanen. Tidsavgränsningen är en 
integrerad del av såväl planeringen som utvärderingen av projektet. Det är också 
en konstruktionen av en ”före”-situation som motiverar planen, och som kan 
jämföras med den ”efter”-situation som utvärderas. 
 

1.2 Problem 

I ett projekt, där en speciellt utsedd grupp med tilldelade resurser inom en tidsram, 
arbetar för att uppnå ett förutbestämt mål kan så mycket hända på vägen. Företag 
och/eller dess omvärld förändras i en takt som gör att beställaren definierar målen 
utifrån ”gårdagens” förutsättningar istället för ”morgondagens”. Vi menar att i det 
är extra viktigt i dagens organisationer där förändring är ett honnörsord att i 
projekt beakta framgångsfaktorer för att uppnå önskat projektresultat. 
 
Genom att identifiera ”do´s and don´ts”, vi vill ringa in generella 
framgångsfaktorer som behöver vara uppfyllda för att genomföra ett ”lyckat” 
projekt. Med utgångspunkt från LFV Datas projektstyrningsmodell och 
dokumentation i form av projektdirektiv, projektplan samt progressrapport/ 
slutrapport i avslutade projekt likväl som pågående projekt identifiera projektens 
återkoppling i form av erfarenheter och lärdomar. 
 

1.3 Syfte 

Öka kunskapen kring kritiska framgångsfaktorer vid genomförande av projekt 
genom att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar. 
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2 METOD 

2.1 Angreppssätt 

Vår studie växte fram ur funderingen kring projekt och dess arbetsformer, som 
består av aktiviteter som syftar till förändring och ska uppnå ett förutbestämt 
resultat. Genom att studera projektstyrning i sin helhet för att leta efter smalare 
forskningsområde inom detta ämne. I ett tidigt skede fann vi det intressant att titta 
närmare på framgångsfaktorer och fallgropar för att uppnå målen för projektens 
genomförande. 
 
Företaget vi valde att genomföra en fallstudie på var LFV, som är ett statligt 
affärsdrivande verk. Vi ville i vår studie granska hur projektstyrning används i ett 
företag med 4000 anställda och då passade LFV väl in. Vår frågeställning tar 
utgångspunkt i den problematik det innebär att styra en tillfällig organisation som 
ska uppnå ett förutbestämt mål inom en viss tid. En förutsättning var att LFV hade 
en uttalad projektstyrningsmodell bestående av metoder och mallar riktat till alla 
inom koncernen som arbetar med ett projekt. 
 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Tillvägagångssättet för arbetet består av två huvud moment; först en 
litteraturstudie och därefter en fallstudie. 
 
Litteraturstudien genomförs innan fallstudien, och det för att ge oss en teoretisk 
grund att stå på inför fallstudien. Genom att skapa oss en mer teoretiskt grundad 
kunskap om ämnet kan vi se problemet ur olika vinklar och lämpliga angreppssätt 
inför fallstudien kan därigenom identifieras. Avsikten med litteraturstudien är inte 
att bilda egna teorier och det är inte heller några egna teorier som kommer att 
testas i fallstudien, utan avsikten är att redogöra för den befintliga teori som finns 
på området. Den generella teorin applicerar vi sedan på LFV projekt och de av oss 
identifierade framgångsfaktorer och fallgropar. 
 
Utförandet innebär att vi kommer att gå igenom projektdokumentation från 
projekt inom LFV Data för att undersöka hur redan utförda projekt har fungerat. 
På grund av studiens omfattning och djup har vi endast behandlat ett fåtal 
projektrapporter. Ur detta material kommer sedan slutsatser att dras. De tolkningar 
av slutrapporter som är gjorda är våra egna och att det varken är några sanningar 
eller säkerställda sanningar. Målet var att belysa ett antal projekt och behandla 
framgångsfaktorer kring dem. 
 

2.3 Datainsamling 

LFV har som affärsdrivande statligtverk mycket god kultur kring dokumentation 
och måste enligt lagar och förordningar registrera alla handlingar, även de rörande 
projekt. Detta gjorde oss nyfikna på om vi kunde hitta det vi behövde för vår 
undersökning enbart i projektdokumentationen. Vi fick fram samtliga 
projektdirektiv, projektplaner, protokoll och slutrapporter kring de projekt vi 
valde ut att undersöka. Innehållet i dokumentationen bedömde vi som gott och har 
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återgett innehållet per projekt under rubriken, ”Erfarenhetsåtervinning för 
projekt”. Därför bedömde vi att det inte var nödvändigt att genomföra några 
intervjuer. 
 

2.4 Teorianvändning 

En viktig del är förförståelsen för problemet. Med förförståelse menas att vi inte 
uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen8, utan den erfarenhet vi har 
kommer att påverka vår uppfattning av verkligheten. Vi gör alltså en egen 
personlig tolkning av verkligheten. Det är för att höja vår förförståelse för ämnet 
som en litteraturstudie görs innan analysen av dokumentationen. 
 
Metoden vi använder oss av vid vår analys är fallstudiebaserad forskning vilket 
anses vara mer teorigenererande medan kvantitativ är mer av en teoritestande 
forskning. Att genomföra en fallstudie innebär att ett eller flera fall används som 
empiriskt underlag för forskning. En fallstudiebaserad undersökning kan vara 
både kvalitativ och kvantitativ, men är överhängande kvalitativ. Det beror på att 
de oklarheter som råder vid en sådan studie inte kan uttryckas i klara ekvationer. 9 
 
En fallstudiebaserad forskning bygger på fem olika steg: 10 
 
1) Planering, uppläggning och analysering av teori 
2) Empirisk insamling av data 
3) Analys och tolkning av empiri samt koppla det till teori och slutsatser 
4) Säkring och bedömning för slutsatser 
5) Rapportsammanställning 
 
Att detta är en metod där undersökningsobjektet ofta inte kan beskrivas klart utan 
ofta är svårförutsägbart, tvetydiga och diffusa gör att det är en metod som 
applicerbar i vårat fall. Framgångsfaktorer faller inom denna ram då det är ett 
tvetydigt och diffust område. Vår fallstudiebaserade forskning är kvalitativ vilket 
innebär att vår analys har ett tydligt och välbeskrivet tillvägagångssätt där vi ska 
analysera insamlade data från en genomgång av projektdokumentation. 
 
Vi har som tidigare nämnt valt att göra en kvalitativ analys. En kvalitativ analys 
innebär att man försöker skapa en förståelse istället för ett bevis, vilket är vad en 
kvantitativ analys gör. Kännetecknande för det kvalitativa perspektivet är att man 
inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Detta kräver en 
följsamhet gentemot det man studerar. De kvalitativa metoderna kan alltså 
beskriva nya kvaliteter av verkligheten som inte var kända förut. Det vi vill 
studera handlar ofta om kvalitet och inte om antal, fördelning eller exakta värden. 
Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar hänsyn till 
helheten på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i en studie där man använder 
en kvantitativ metodik. Kvantitativa metoder har även den fördelar, till exempel 

                                                 
8 Thurén, T (2000) 
9 Gummesson, E (2004) 
10 Ibid. 
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får man ett objektivt mått på sannolikheten att de slutsatser som man kommit fram 
till är korrekta, vilket man inte får med en kvalitativ metodik.11 
 
I analysdelen av vår fallstudie görs komparationer mellan erfarenheter från LFV:s 
projektdokumentation och de faktorer vi identifierat som framgångsfaktorer och 
fallgropar. Analysen övergår till slutsatser och slutsatserna sammanfattas i vårt 
avsnitt ” Slutsats”. 
 

2.5 Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 

Vi har försökt att underlätta för läsaren så att denne enkelt kan följa 
forskningsprocessen och dra egna slutsatser. Genom att alla fakta kan härledas 
direkt till källan, slutsatserna har resonerats fram och redogörelse har lämnats för 
hur analysen och tolkningar gått till. All information som efterfrågats för studien 
har LFV gett full access till. Studien visar att framgångsfaktorerna kan spelas ut 
på grund av hur bemanningen av ett projekt går till, även om deltagarna i projekt 
lever upp till alla andra framgångsfaktorer. Detta ger att bemanningen är den mest 
centrala av samtliga framgångsfaktorer, och vi inte hittat någon tidigare forskning 
som visat på samma upptäckt. Studier har pekat på att bemanningen är viktig men 
vi tycker oss ha visat att den är viktigast. Denna upptäckt är säkert inte 
revolutionerande inom forskningssfären, men den är troligtvis mycket påtalande 
för flera företag som bemannar projekt utifrån ”vad man har”, och inte utefter 
”vad som behövs” för projektet. Under studien har det inte skett några större 
förändringar trots öppenhet för ny information och nya tolkningar, förutom under 
processen för inringade av forskningsfrågan. Under studien har det varit svårt att 
flexibelt följa med när forskningen tagit nya riktningar, även om engagemanget 
för forskningen varit stort. 
 

                                                 
11 Sverke, M (2004) 
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3 TEORI 

3.1 Vad är ett projekt? 

En sak som man bör vara medveten om vid studier av projekt och projektstyrning 
är att det finns nästan lika många definitioner av projekt som det finns forskare 
inom området. Exempel på definition av projekt är: 
 

”Ett projekt är en samling aktiviteter som är avsedda att åstadkomma 
ett bestämt slutresultat av sådan vikt att det kan intressera 
ledningen.”12 

 
”Projekt brukar definieras som en avgränsad, målinriktad och 
tidsbestämd verksamhet för att förändra en situation till något bättre, 
men om mål och medel byts ut och tidsgränser ändras kan projektet 
ändå beskrivas som samma projekt.”13 

 
”En unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda 
aktiviteter med start- och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål 
som uppfyller specifika krav, inklusive begränsningar i tid, 
kostnader och resurser” 14 

 
Något som de flesta definitionerna av projekt har gemensamt är att ett projekt; är 
en tidsbegränsad engångsuppgift som ska leda fram till ett bestämt resultat med 
olika typer av resurser. 15 
 
Ett stort skäl till att organisera en uppgift som ett projekt är just att den är en 
engångsuppgift. Om uppgiften ska utföras flera gånger är det bättre att lägga ut 
den i den löpande verksamheten. Ett problem med att projektet är en 
engångsuppgift är just det att den aldrig har utförts tidigare. Problemet leder till att 
man i början inte vet exakt vilka aktiviteter som måste genomföras och har 
följaktligen inte kunskap om hur man ska göra för att nå det önskade resultatet. 
Engångsproblematiken innebär att uppgiften är ny även för specialisterna, även 
om de har utfört liknande uppgifter tidigare. 
 
Ett projekt upprättas för att en bestämd uppgift ska utföras. Det är väldigt viktigt 
att komma ihåg att projektet ska nå fram till ett visst resultat. Eftersom uppgiften 
är en engångsuppgift kan uppgiften variera väldigt mycket från projekt till projekt. 
Det kan innebära alltifrån att ett nytt kassasystem tas i bruk till att en ny bro 
byggs. 
 
Ett projekt behöver sig tilldelat resurser i olika former så som personal, tid, 
pengar, utrustning och en typisk egenskap hos projekt är att det finns ett bestämt 
färdigdatum. Att en uppgift har vissa tidsaspekter är inget specifikt för just 
projekt, men fokuseringen på detta datum är mycket starkare vid projekt än 
                                                 
12 Anthony, Robert N (1988), s 116 
13 Sahlin, I (1996), s. 240 
14 Swedberg, L (2003), s 6 
15 Andersen, E S et al. (1994) 
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annars. Dessutom så värderas projektets framgång utifrån om detta datum hålls 
eller inte. 
 
Det är inte ovanligt att projekt blandas ihop med den löpande verksamheten men 
det finns ett flertal skillnader. Projekt har ett enda mål, medan den löpande 
verksamheten har flera. I projekt förekommer oftare kompromisser och 
projektplaner brukar skilja sig från planer för den löpande verksamheten. Projekt 
påverkas normalt mer av den yttre miljön än vad den löpande verksamheten gör.16 
 

3.2 Projektorganisation 

Projektorganisationen är en tillfällig organisation. Projektgruppen sätts samman 
för att genomföra ett projekt och när projektet är avslutat upplösas.17 Varje projekt 
har en organisation som definierar roll- och ansvarsfördelningen inom projektet. I 
ett projekt finns det generellt sett alltid vissa nivåer närvarande. Den högsta 
instansen är ägaren, som beställer projektet och ser till att projektet genomförs. 
Ägaren styr genom sin styrelse som i sin tur utser projektledaren. Denne är 
projektets nyckelfigur och skall planera, leda och koordinera projektarbetet. 
Projektledning är en kontinuerlig process eftersom projektledaren hela tiden måste 
hantera en mängd problem och nya situationer som vid olika tidpunkter påverkar 
projektets utveckling. Större projekt delas i sin tur upp i flera mindre delar där 
varje del leds av en delprojektledare. Delprojektledaren har ansvaret för sin del av 
projektet och styrs av projektledaren. Besluten inom projektet blir alltmer 
generella ju högre upp i projektets hierarki man kommer. Det slutliga ansvaret för 
att projektet lyckas ligger dock hos projektledaren som planerar hela projektet och 
som under projektets utförande ser till att alla planerade processer genomförs som 
planerat18.  
 

3.3 Projektets faser 

Alla projekt har sitt arbete indelat i olika faser för att ta sig fån start till mål. 
Vanligtvis har ett projekt följande fyra identifierbara faser förstudie, start, 
implementering och avslutande. 
 
Tillsammans bildar faserna och dess aktiviteter, ett flöde som projektet följer. 
Beslutspunkterna anger ofta slutet på en fas och därigenom övergång till nästa. 
 

3.3.1 Förstudie 

I förstudien till ett projekt tas information fram för att kunna avgöra om ett 
eventuellt projekt ska kunna genomföras och tillslut resultera i ett lyckat projekt. I 
förstudien görs en översiktlig kartläggning som kan vara av varierande karaktär 
beroende på omständigheterna. En förstudie är inte alltid nödvändig, vilket kan 
inträffa i projekt där det finns en helt klar uppfattning om vad som ska utredas 

                                                 
16 Anthony, R N (1988) 
17 Ibid. 
18 Globerson, Zwikael (2002) 
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eller om projektet är av en liten omfattning. I de fall där förstudie görs bör den ha 
minst samma bredd som projektet, men inte ha samma djup.19 
 

3.3.2 Startfas 

I starten av projektet bearbetas projektets mål och hur man ska nå dit. Denna fas 
är ofta den som anses som den viktigaste i ett projekt, ett projekt misslyckas inte i 
slutet utan i början20 Om inte projektet planeras ordentligt kommer det att få 
konsekvenser för resten av genomförandet av projektet. Vad startfasen innehåller 
varierar mellan olika författare men generellt anses att startfasen ska bearbeta vad 
projektets mål är och hur dessa ska nås. Projektet ska planeras och en 
ansvarsfördelning ska göras. Viktigast är målformuleringen. Med en klar 
målformulering som alla förstår blir det lättare för projektmedlemmarna att dra åt 
samma håll. 
 

3.3.3 Implementering 

I implementeringsfasen är den stora uppgiften att arbetet fortskrider för att nå 
målen, men även diskutera frågor såsom kontroll av budget, tid och mål. Under 
denna fas utförs de stora konkreta uppgifterna. Det är viktigt med god 
övervakning av hur arbetet fortskrider, eftersom en bristfällig övervakning kan 
medföra att projektet driver utanför planen och därigenom kan den slutliga 
produkten bli en annan än vad som planerats21, eller så blir projektet försenat. 
 

3.3.4 Avslutande 

När projektet närmar sig slutet så gäller det att sköta överlämnandet av resultatet 
till kunden på ett bra sätt. Projektet är formellt avslutat när projektrapporten är 
skriven och distribuerad. Rapporten innehåller en beskrivning av projektets 
historia och en sammanfattning av hela projektet. Vad denna rapport mer exakt 
innehåller beror oftast på företagets policy men det rekommenderas att rapporten 
innehåller följande:22 
• Projektets prestanda. Här jämförs och diskuteras uppsatta och utförda mål. 

Varför blev det som det blev och vad har man lärt sig. 
• Administrationsarbetet utvärderas. 
• Organisationsstrukturen utvärderas. 
• Projektmedlemmarnas samarbete diskuteras. 
• Projektledningstekniken i projektet utvärderas. 
• Vilka aktiviteter ger störst tidsvinst vid effektivisering? 
 
Dessa punkter visar att slutrapporten är av stor vikt för framtiden då man kan dra 
lärdom av det som hänt i projektet och senare göra en återkoppling till de 
erfarenheterna. 
 
                                                 
19 Wisén, J, Lindblom, B (1987) 
20 Marttala, A, Karlsson, Å (1999) 
21 Mantel, m. fl. (2001) 
22 Mantel, m fl (2001) 
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3.4 Vad är ett lyckat projekt? 

”Success means different things to different people. An architect 
may consider success in terms of aesthetic appearance, 
an engineer in terms of technical competence, an accountant 
in terms of dollars spent under budget, a human 
resources manager in terms of employee satisfaction. Chief 
executive officers rate their success in the stock market.23” 

 
Vad som är ett lyckat och ett misslyckat projekt är något som är väldigt svårt att 
bestämma. De olika individernas uppfattningar om hur projektet förlöpt ska 
utvärderas och är av stor vikt vid bedömningen. Därför används en BPO-cykel, 
”behaviour-performance-outcome”, för att se hur de olika individerna formulerar 
mål, evaluerar prestation och bedömer resultat.24 
 
 Utförsd 

prestation 

Utformande 
av mål 

Uppnått 
resultat 

Återkoppling

 
 
 
Cykeln börjar med att definiera och formulera projektets mål, därefter följer 
utförandet under projektets fortlevnad som ger en prestation samt tillsist uppnås 
det slutliga resultatet med återkoppling till de tidigare uppsatta målen.25 
 
Det amerikanska undersökningsföretaget The Standish Group har delat in de 
avslutade projekten i tre kategorier; succé, klarade av det samt avbrutna. Med ett 
projekt som gör succé menas att projektet har utförts inom rätt tid, inom budget 
samt att all funktionalitet som initialt specificerats finns med. Med ett projekt som 
betecknas som att det klarade av det menas ett projekt som antingen r försenat, har 
dragit över budget eller har färre funktioner än vad som initialt specificerats. Den 
tredje kategorin är de projekt som har avbrutits vid någon tidpunkt under 
projektets livscykel. 
 
Förhållandet mellan dessa tre kategorier finns i The Standish Group CHAOS 
report 200426 och förhåller sig så som: 
 
Succé 29% 
Klarade av det 53% 
Avbrutna 18% 
 
                                                 
23 M. Freeman and P. Beale, Measuring project success, Project 
Management Journal 1, 8–17 (1992). 
24 Liu, m fl (1997) 
25 Liu m fl (1998) 
26 Standish Group (2005) 
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Detta visar klart att de flesta projekt går i hamn men att de på någon punkt inte 
uppfyller de initialt ställda kraven. 
 
Genom att titta på äldre upplagor av CHAOS report kan man se att andelen 
avbrutna projekt har minskat genom åren och procentsatsen för antalet lyckade 
projekt har ökat.27 
 
 

3.5 Framgångsområden 

”Utan människor inget projekt – så enkelt kan det formuleras”, hittar vi de 
människor som lämpar sig allra bäst för vårt projekt har vi inte råd att behandla 
dem illa. Vid usel projektstyrning, brister i ledarskap och undermålig 
behandlingen av medarbetare kan det inte förväntas en kreativ miljö eller process 
som leder till utveckling och nytänkande. Klarhet, struktur, processmedvetenhet, 
disciplin och visioner är fem viktiga områden för att lyckas med ett projekt.28 
 

3.5.1 Klarhet 

Varje enskild individ behöver förstå varför projektet ska genomföras för att kunna 
motivera sig själv. Begreppet ”klarhet” innebär att medlemmarna i projektet har 
både mod och förmåga att identifiera och belysa obehagliga fakta för att undvika 
att de vid ett senare tillfälle orsakar stor skada. 
 

3.5.2 Struktur 

Projektet är beroende av materiella och immateriella strukturella förutsättningar. 
Projektmetodiken ska både stödja och styra processen i projektet med ett 
strukturerat arbetssätt. Genom att systematiskt återvinna erfarenheter ur projekt 
utvecklas projektmetodiken. Sen gäller det att anpassa projektmetodiken till de 
olika förutsättningarna som projekt med olika syften och mål, för att skapa en 
struktur som gör det möjligt för medlemmarna att utföra arbetet. 
 

3.5.3 Processmedvetenhet 

Om struktur står för ordning och reda står process för kreativitet. Om regler och 
förutsättningar ändras i projektet så påverkas medlemmarna ”känslomässigt” och 
därmed påverkas processen.29 En erfaren projektledare vet att ibland krävs 
stimulans för gruppen om de arbetat intensivt eller kört fast, i form av utbildning 
om de nått taket för sin kompetens, miljöombyte eller göra något helt annat för att 
komma igång igen. För mycket struktur (styrning) är hämmande, för mycket 
process (skapande) innebär att syftet och målet riskeras. En rak linje mellan 
struktur och process är bäst! Ett vanligt verktyg för att stödja processen i ett 
projekt kan vara brainstorming.30 

                                                 
27 Johnsson, m fl (2001) 
28 Marttala, A, Karlsson, Å (1999) 
29 Ibid. 
30 Nordqvist, S (2002) 
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3.5.4 Disciplin 

Disciplin krävs för att få något gjort genom att acceptera en viss arbetsordning, 
vid arbete med människor under stress och krav. För att uppnå disciplin krävs att 
alla projektmedlemmar har personlig kunskap om arbetsgången i projektet, förstå 
syftet med projektet och den egna uppgiften. För att genomföra en arbetsuppgift 
bra som inte är självvald eller upplevs som tråkig krävs disciplin. Det handlar om 
generell disciplin för att gruppen ska fungera och personlig disciplin för att 
individen ska fungera i gruppen, det krävs personlig mognad för att kunna följa 
gruppens spelregler. 
 

3.5.5 Visioner 

Moroten i alla projekt är att bli färdig, nå ”målet”, och då krävs inte bara en vision 
utan att hela gruppen delar samma vision och att den delas med andra kring 
projektet. Helst ska alla som berörs av ett projekt brinna för uppgiften att 
förverkliga visionen. Om det kommer nya deltagare till projektet måste de få ta 
del av visionen på ett sätt som skapar lust att förverkliga den. Projektledaren 
måste ha förmågan att få sina medarbetare att brinna för uppgiften. För en 
projektgrupp som förlorar visionen och som känner att det är omöjligt kommer 
projektet att haverera, ”misslyckas”. 
 

3.6 Framgångsfaktorer 

Pinto och Slevin tog 1987 empiriskt fram en modell för att värdera och bedöma ett 
projekt. Denna modell anses idag vara heltäckande vid analys av 
framgångsfaktorer och de tio kritiska faktorer som definierades är:31 
 
• Projektets mål, initialt klargörande av mål och generella direktiv. 
• Ledningens stöd, ledningens vilja att tillföra projektet nödvändiga resurser och 

ansvar. 
• Tidsplan, en detaljerad specifikation av de olika stegen för att implementera 

projektet. 
• Kundens delaktighet, kommunikation, konsultation och aktivt lyssnande 

gentemot kunden och andra potentiella användare av projektet. 
• Personal, dvs rekrytering, urval och utbildning av den för projektet 

nödvändiga personalen. 
• Teknologi, tillgängligheten av den nödvändiga teknologin och den tekniska 

expertisen. 
• Kundens godkännande, att sälja in det slutgiltiga projektet till kunden. 
• Bevakning och återkoppling, kontroll av kvalitet av varje steg i 

implementeringsfasen. 
• Kommunikation, att tillhandahålla ett fungerande nätvärk för kommunikation 

samt nödvändig data till alla användarna. 
• Felhantering, förmågan att hantera oväntade kriser. 
                                                 
31 Pinto & Prescott (2001) 
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Framgångsfaktorerna kan delas in i två kategorier, strategiska och taktiska.32 Den 
taktiska planeringen är en detaljerad planering för att kunna uppnå målet i de 
strategiska planerna.33 Att definiera mål, säkerställa ledningens stöd samt att ta 
fram en tidplan för projektet är strategiska beslut och tillhör projektplaneringen. 
De återstående sju faktorerna är således taktiska faktorer. 
 
 

3.7 Fallgropar 

Störningar och hinder som upptäcks tidigt är lättare att åtgärda. De kan komma 
smygande och vara kostnads krävande och hotar tidplanen. Det gäller att hela 
tiden ligga före tidplanen och söka risker och aktivt ta tag i frågorna gentemot 
leverantörer och andra för att minimera riskerna.34 Exempel på fallgropar gällande 
projektstyrning kan vara planering, organisering och uppföljning av projektet. 
Förutsättningar för projektet och arbetet i projektet kan exempelvis vara projektets 
fundament och det arbete som utförs i projektet. 35 
 
Det är viktigt att undvika förvirring, nedbrytande konflikter och osäkerhet 
eftersom de hotar effektiviteten för projektmedlemmarna i projektet och 
därigenom tidsplanen.36 För att uppnå projektmålen är det viktigt att förankra 
visionen hos medarbetarna i organisationen. I organisationer som misslyckats med 
att förmedla visionen brukar hävda att de har ”informerat” sin personal.37 
 
 

                                                 
32 Pinto & Prescott (2001) 
33 Steiner (1969) Ej i litt.list.!!!!! 
34 Nordqvist, S (2002) 
35 Andersen, E, et al. (1994) 
36 Marttala, A, Karlsson, Å (1999) 
37 Ibid. 
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4 EMPIRI 

4.1 LFV38 

LFV (Luftfartsverket) är ett affärsdrivande verk som från och med den 1 januari 
2005 har en renodlad produktionsroll i och med att myndighet- och 
sektorsansvarsrollerna Lustfartsinspektionen samt Luftfart & Samhälle bildat en 
egen myndighet i Luftfartsstyrelsen. 
LFV består av tre divisioner varav två är flygplatsdivisionerna Division 
Stockholm (två flygplatser) och Division Flygplatsgruppen (övriga flygplatser) 
och den tredje divisionen är Division ANS (flygtrafiktjänsten).  
 
LFV äger 15 flygplatser och driver den civila trafiken vid ytterligare fyra. 
27 559 620 resenärer trafikerade LFV:s flygplatser under 2004, en ökning med 
fem procent jämfört med år 2003, det är första gången sedan år 2000 som antalet 
passagerare ökar. Antalet landningar (linjefart+chartertrafik) ökade med fem 
procent till 233 315. Frakten minskade med nio procent till 169 226 ton och 
posten minskade med fem procent till 47 972 ton. 
 

 
Källa: LFV:s officiella hemsida www.lfv.se (2005-03-02) 

 
De tre divisionerna samt övriga organisatoriska enheter inom LFV är kunder till 
LFV Data och omnämns i den här studien som verksamheten (kunden). 
 

4.1.1 LFV Data 

LFV Data bildades 1/1 2003 och är en intern serviceenhet till främst de två 
flygplatsdivisionerna samt övriga interna serviceenheter inom LFV för leverans 
av IT-stöd. LFV Data skall äga all IT-infrastruktur samt IT-system och leverera 
funktion till verksamheten för att få kontroll på koncernens IT-kostnader. LFV 
Data är en av Flygplatsernas största leverantörer eftersom de inte får lova att köpa 
in IT-stöd själva utan måste ta hjälp av LFV Data. Av LFV Datas 90 medarbetare 
finns en egen projektledarenhet bestående av projektledare och konsulter agerar 
som projektledare för LFV Datas räkning. LFV Datas mål är att bli en strategisk 
affärspartner till verksamheten, det vill säga LFV:s tre divisioner samt 
serviceenheter. 
                                                 
38 LFV:s officiella hemsida (2005) 
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4.2 Projektets faser i LFV 

LFV:s projektstyrningsmodell beskriver generellt hur LFV leder och styr projekt 
för att uppnå ”rätt” kvalitet och ett gemensamt arbetssätt. Tydliga roller, ansvar 
och processer finns väl dokumenterade i projekthandboken. LFVs olika projekt 
faser ser vi stämmer väl överrens med teorins. 
 
 

 
Processbilden ovan utgör en sammanfattning av den generella processen39 
 
 

4.3 Erfarenhetsåtervinning för projekt 

I detta kapitel har vi, med en kort sammanfattning, objektivt återgett projekten 
utifrån dess projektdokumentation. 
 
Projektdokumentationen har bestått av följande dokument; projektdirektiv, 
projektplan, progressrapport och slutrapport. Projektdirektivet är det 
grundläggande dokument som beskriver projektets mål, eventuella risker, 
organisation, styrgruppens ansvar och befogenheter, tidsramar och ekonomiska 
ramar. Projektdirektivet utgör uppdragsgivarens uppdragsspecifikation till 
                                                 
39 Swedberg, L (2003) 
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projektet. Projektplanen beskriver hur genomförandet planeras, för att förväntat 
resultat ska åstadkommas. Progressrapporten och slutrapporten ska belysa det 
viktigaste i projektet inklusive en kort sammanfattning.40 
 

4.3.1 XP steg 241 

Projektets syfte var att säkerställa att alla LFV´s PC, kan installeras med modern 
och kostnadseffektiv plattform och att LFV efter projektavslut skulle kunna ta 
fram en plan för installationer som är testade och verifierade. 
 
Projektet startade i april 2004 med planerat slutdatum den 31 maj 2004. Projektet 
blev klara 1 månad försenat, på grund av att de egna testerna drog ut på tiden, 
samt att testerna hos leverantör tog längre tid än planerat. Projektbudgeten var på 
1 700tkr, med ett utfall som slutade på 1 722tkr. 
 
Vid tester har det ofta uppstått diskussioner kring hur den tekniska lösningen 
utformats snarare än att den fungerar, detta på grund av bristande kravställning 
från förstudiefasen och förändrade förutsättningar för projektet. 
 
Leverantörens deltagande var lite håglöst från början och uppdraget prioriterades 
inte. Leverantören utnyttjade inte sina LFV konsulter med kunskap om LFV:s 
lösningar vilket ledde till ökad börda på LFV deltagarna som fick ”lära upp” 
leverantörens konsulter. 
 
Projektgruppen bestod enbart av personer med teknisk bakgrund. I 
projektutvärderingen, som samtliga projektmedlemmar deltog i, framgår att 
projektet borde ha haft med slutanvändare för att testa versioner och ge feedback 
till projektet. 
 

4.3.2 Bagagesystem LFV Data42 

Syftet med projektet var att förbereda för överlämning av IT-delarna i Arlanda 
Flygplats bagageanläggning från projektet till förvaltningsorganisationen. Genom 
att säkerställa att avtal tecknas, personal utbildas, tillgång till reservdelar och 
interna rutiner prövas. 
 
Projektet startade den 1 januari 2003 med planerat slutdatum den 29 februari 
2004. Projektet påverkades av huvudprojektets förseningar och avslutades i förtid, 
verkligt slutdatum februari 2004. Projektbudgeten var på 3 000tkr, med ett utfall 
som slutade på 2 700tkr, det vill säga 300tkr lägre än budget. 
 
Projektstarten blev mycket stökig pg a projektledarskifte och omorganisation som 
berörde flertalet av projektmedlemmarna. Den slutliga projektledaren har inte 

                                                 
40 Swedberg, L (2003) 
41 Skillborg, H (2004) 
42 Ljung, N (2003) 



19 
 

tidigare varit involverad i IT-projekt. Nya förutsättningar tillkom för projektet och 
arbetsbelastningen för vissa projektmedlemmar har varit hög. 
 

4.3.3 Ramavtal för displayer43 

Projektets syfte var att sänka kostnader och standardisera inköp av monitorer för 
ankomst- och avgångsinformation till LFV:s flygplatser. Detta genom att 
upphandling av ett ramavtal för monitorer. 
 
Projektet startade sommaren 2004 med planerat slut under kvartal 3, 2004. 
Projektet avslutades i december 2004, det vill säga ett kvartal försenat. 
Projektbudgeten var på 559tkr, med ett utfall som slutade 100tkr lägre än budget. 
 
Upphandlingen tog längre tid än beräknat och mycket tid ägnades i projektet åt att 
identifiera personer med ”rätt kompetens”. 
 

4.3.4 Livstidsförlängning FIDS GG44 

Syftet med projektet var att tillse att displaysystemet för Landvetter flygplats 
fungerar tillförlitligt framtill årsskiftet 2006/2007, som är måldatum för 
driftsättning av nytt displaysystem. 
 
Startades den 15 september 2004 med planerat projektslut december 2004, vilket 
också blev det verkliga projektslutet. Projektbudgeten var på 1670tkr med ett 
utfall på 860tkr lägre än budget. 
 
Projektmedlemmar från både verksamhet (kunder) och LFV Data medverkade i 
projektet. En betydande del av arbetet utgick, men budgeten värderads inte om. 
Projektledaren gavs inte utrymme att tycka till om projektets omfattning och 
ekonomiska ingångsvärden innan projektet drogs igång. Rent allmänt behövs en 
bättre definition om vad som ingår i projektet från början. Projektet belyser vikten 
av rätt kompetens vid bemanning av projektet samt att medlemmarna är 
engagerade. 
 

4.3.5 Konsolidering av BAS IT (KBIT)45 

Syftet med projektet var att förnya och kostnadseffektivisera LFV:s servermiljö 
och anpassa den för framtida behov. 
 
Projektet startades årsskiftet 2002/2003 med planerad slutleverans till den 1 juli 
2003, men verklig slutleverans blev först november 2004. En betydande del av det 
planerade arbetet lyftes ut ur projektet i samband med styrgruppsbyte 23/4-04, 
men budgeten värderades inte om. Projektbudgeten var från början 17 460tkr med 
utfallet 15 545tkr. 
 
                                                 
43 Wallén, A (2004b) 
44 Wallén, A (2004a) 
45 Junehammar, A (2004) 
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Vid uppstarten borde alla i projektgruppen fått information kring 
projektaktiviteterna och därmed ha fått djupare förståelse kring omfattning och 
tidplan. Då tekniken som projektet skulle använda inte var beprövad på 
marknaden, hade det troligtvis varit värt att vänta tills tillräcklig kunskap har 
etableras. Testfas och driftsättning gick bra, tack vare bra checklistor att följa, 
vilka togs fram genom brainstormning och diskussion. 
 
Avsaknaden av att första styrgruppen agerade och värnade om kvaliteten för 
kunden (kundroll saknades). Projektet saknade varierad kompetens, så som 
analytisk, verksamhetskunskap, realister. 
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5 ANALYS 

Vid analysen som följer appliceras den teori som lagts fram i kapitel 3 på empirin 
i kapitel 4. 
 
Genom att sammanställa de olika projektrapporterna kan en del slutsatser dras om 
projekt och projektmetodik inom LFV Data.  
 

5.1 Klarhet 

Teorins klarhet innebär att varje projektmedlem behöver förstå varför projektet 
ska genomföras. Detta för att projektmedlemmen ska motiveras och för att få 
modet och förmågan att säga ifrån samt att upptäcka problem i ett tidigt skede. 
 
I flera fall har vi sett att projektgruppen har upplevt stor oklarhet kring vad som 
ingått i uppdraget. I slutrapporterna har det framkommit att trots att en stor del av 
uppdraget förändrats har inte budgeten reviderats. Detta tycks besynnerligt då 
LFV har en, enligt vår uppfattning, tydlig projektmodell. Projektmodellen består 
av rutiner för beställning av projekt, projektdirektiv och verifiering av 
beställningen och projektplan. Vi anser att om direktivet förändras över tiden bör 
också projektbudgeten vara i harmoni med direktivet. Vi har valt att ta upp detta 
problem under klarhet eftersom det inte verkar som om någon har satt ner foten 
och sagt, stopp! 
 
I projektet Bagagesystem LFV Data, ändrades förutsättningarna för projektet när 
mottagarna inom LFV blev två parter. Resultat av de ändrade förutsättningarna 
blev att projektet avslutades i förtid. Detta är ett tecken på att det fanns klarhet i 
projektet. 
 
I projektet Ramavtal för displayer ses tecken på att otydlighet och missförstånd 
kan skapa stor förvirring både för projektgruppen, och i det här fallet även för 
leverantörer. En utländsk leverantör som svarade på ramavtalsupphandlingen 
trodde att de fått en verklig order, när det egentligen ”bara” var ett avtal om 
möjlighet för LFV att avropa detta ramavtal. 
 
Styrgruppsbyte i projektet Konsolidering av BAS IT (KBIT) tyder på klarhet 
eftersom det är någon som sagt ifrån, kanske lite sent men ändå. Av 
projektdokumentationen förstås också att projektgruppen har litat till fullo på 
leverantören då de trott på löften om att nästa version löser alla problem. Projektet 
behövde tydligare mål och det togs förgivet att avgränsningar inte kunde ställa till 
problem för projekt och dess mål, vilket medför otydlighet och skapar oklarhet. 
 

5.2 Struktur 

Teorins struktur innebär att projektmetodiken både ska stödja och styra processen 
i projektet med ett strukturerat arbetssätt. Projektmetodiken utvecklas genom att 
systematiskt återvinna erfarenheter ur projekt. Erfarenheterna anpassas till projekt 
med olika syften och mål, vilket skapar en struktur för att utföra projektarbetet. 
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Vår bedömning är att LFV har en god struktur för projektarbete. De har en tydlig 
modell för hur projekt ska genomföras med en tydlig generell process med olika 
beslutspunkter. Detta till trots har vi noterat undermåliga förstudier. Vilket i sin 
tur har medfört osäkerhet och oklarhet senare i projektet, tidplaner som varit 
föremål för undermålig planering eller ett annat resultat än vad som beskrevs i 
projektdirektivet. Eventuellt kan problemen bero på avsaknad inom något av de 
andra framgångsområdena, exempelvis disciplin, eller om problemen är 
identifierade men ej signalerade eller vid otydlighet av beställningen. En mer 
heterogen projektgrupp anser vi hade kunnat undvika flera av projektens 
fallgropar. En alltför homogen projektgrupp har svårare att identifiera olika 
problem och därmed undvika problemen även om de har en bra förankring av 
projektets mål och syfte. 
 

5.3 Processmedvetenhet 

Teorins processmedvetenhet står för kreativitet, ibland krävs stimulans för att 
komma vidare i projektet. Brainstorming har använts i BAS IT-projektet för att ta 
fram testprotokoll vilket tyder på att processmedvetenhet finns för att klara 
uppgiften. BAS IT gav sig också in på ett område med obeprövad teknik vilket det 
saknades acceptans för i projektgruppen. Vi menar att det fanns en hög grad av 
processmedvetenhet i gruppen och detta i kombination med det brinnande intresse 
för teknik som fanns borde ha givit ett bra resultat. Problemen som uppstod tyder 
på otydliga och oförankrade mål i projektet.   
 
Om en grupp individer ska lösa ett problem finns det en risk att en homogent 
sammansatt projektgrupp har färre angreppssätt på problemet än vad en mer 
heterogent sammansatt grupp skulle ha. Personer med samma bakgrund och 
utbildning tenderar enligt vår åsikt även att ha ungefär samma angreppssätt på 
problemen. Även på det här området tror vi alltså att om projektet haft en mer 
heterogen bemanning hade flera fallgropar kunnat undvikas. 
 

5.4 Disciplin 

Disciplin innebär, enligt teorin, acceptans för en viss arbetsordning genom att alla 
projektmedlemmar förstår och känner till syftet med projektet och den egna 
uppgiften. 
 
Vi har noterat ett antal kommentarer från projekten rörande; ”lite håglöst” 
deltagande från leverantörer, osäkerhet kring vad som gällde när projektledaren 
ersattes, leveranser som blev något annat än det som beställts eller avsaknaden av 
reviderade budgetar efter nytt innehåll i leveransen. Dessa kommentarer tyder på 
bristande disciplin, och detta trots att det finns en tydlig struktur med väl 
definierade roller och ansvar. Att en leverantör deltar ”lite håglöst” och kan styras 
bättre tror vi kan lösas genom förankring av visionen, så att mål och syfte med 
projektet blir tydligare. Trots att vi anser att det saknas disciplin, kan avsaknad av 
kompetens för att efterleva strukturen, göra att disciplinen inte följs. En mer 
genomtänkt rutin för bemanning av projektet kan ha varit avgörande. Vi menar 



23 
 

alltså att disciplinen kanske hade upplevts bättre om projektgruppen inte haft en 
ensidighet ur kompetens och personlighetsavseende. 
 

5.5 Visionen 

Med teorins vision menas att projektgruppen och andra kring projektet delar 
samma vision och arbetar entusiastiskt för att uppnå den. 
 
För att motverka det som av en person som det ”lite håglösa” deltagandet från en 
leverantör eller för att skärpa engagemanget från en annan leverantör kunde en väl 
förankrad vision ha hjälpt till. En väl förankrad vision stärker även acceptansen i 
projektgruppen, vilket i sin tur underlättar styrning av eventuella leverantörer. 
 
 

5.6 Bemanning av projektgrupp 

Vid bemanning av en projektgrupp görs ett val och därmed sorteras personer bort 
som påverkar gruppen negativt, är aggressiva, inte kan samarbeta med 
omgivningen på ett accepterat sätt, är självcentrerade och personer som förkväver 
sin omgivning. 
 
Vid bemanning av ett projekt görs ett urval och två exempel på värderingsgrunder 
nämns, personens formella kompetens och personens personlighet. Den totala 
kompetensen är summan av formella kompetensen och individens personlighet 
och kan brytas ned i delar, värderas och vägas samman till en helhet. Med 
intellektuell kompetens menas förmågan att lösa problem genom att sätta ihop 
delar från olika kunskapsområden, se nya lösningar, dra slutsatser och lösa 
problem. Teoretisk kompetens innebär just teoriutbildning medan social 
kompetens innebär personens beteende, känsloliv, begrepp och värderingar. 
Praktisk kompetens är när en person genomför idéer trots brister i utbildning eller 
erfarenhet. 
 
Med en värdering som grund kan man göra medvetna val, eftersom ett personligt 
engagemang och ställningstagande krävs för att uppnå ökad kompetens och 
sammansättning av personligheter i gruppen. 
 
Det är viktigt med mångfald för den kreativa processen i ett projekt samt att välja 
den personlighet som krävs i projektets olika faser. Men de oliktänkande är ändå 
oumbärliga vid frågeställningar som ska leda till nya infallsvinklar och 
betraktelser av problemet. Det finns en uppsättning med olika personlighetstyper 
som man ska ta i beaktande vid sammansättning av en projektgrupp. 
 
• Diplomaten vill förhandla och skapa beslut som alla ställer sig bakom. 
• Den Verkställande vill komma till beslut och sätter gränser, manar på andra. 
• Idésprutan genererar idéer men behöver hjälp att sätta gränser för sig själv. 
• Clownen tillför gruppen stämning och lyfta hela gruppen när det känns svårt, 

vilket ofta är underskattat. 
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• Realisten säger stopp och belägg, uppfattas ofta som tråkig, fantasilös och 
bakåtstävande. 

• Analytikern ser helheten och kan sätta in delarna i ett större sammanhang. 
 
Medvetna val vid sammansättningen av en projektgrupp kan göras med en 
värdering som grund för att uppnå rätt kompetens och sammansättning av 
personligheter i gruppen. Det är viktigt med mångfald för den kreativa processen i 
ett projekt samt att välja den personlighet som krävs i projektets olika faser. 
 
Av projektdokumentationen framgår vikten av att ha rätt bemanning i projekten 
samtidigt som vi har noterat projektens bemanning med ensidig kompetens 
bestående av ”bara tekniker”. Vi har inte hittat någonting i LFV:s 
projektdokumentation eller projektmodell kring hur bemanning av projekt går till. 
Vi drar därför slutsatsen att rutin för bemanning av projekt saknas inom LFV 
Data, vilket kan förklara att projektgrupperna oftast varit mycket ensidigt 
bemannade. 
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6 SLUTSATS 

Tecken på klarhet hos LFV, är snarare symptom på ett problem och vi menar 
snarare att en väl sammansatt projektgrupp kunnat undvika de flesta fallgropar 
som vi identifierat hos LFV. 
 
Kännetecknen för bristande struktur kan bero på avsaknad av någon av de andra 
framgångsfaktorerna exempelvis disciplin, eller klarhet. LFV har en god struktur 
och modell för projektarbete, därför uttyder vi att en heterogenare projektgrupp 
löst problemen på ett bättre sätt. 
 
Viljan till processmedvetenhet i kombination med en homogen projektgrupp 
medför bara ett gemensamt angreppssätt på problemen. 
 
Signalerna på bristande disciplin kan lösas genom en tydligare vision och 
målformulering. Det finns en tydlig struktur med väl definierade roller och ansvar, 
därför menar vi att felaktig sammansättning av kompetens gör det svårt att 
efterleva strukturen. 
 
En väl förankrad vision stärker även acceptansen i projektgruppen, vilket i sin tur 
underlättar styrning av både projektmedlemmar och eventuella leverantörer. 
 
Vår slutsats är att bemanningen av projektgruppen är den idag mest 
förbättringsbara fallgropen för att genomföra projekt inom LFV Data, men även 
förankring av mål och vision för projekt är av stor vikt. Därför tror vi att den 
främsta generella framgångsfaktorn är bemanning av projektgruppen. Vår idé är 
att kartlägga vilka kompetens områden som behövs för att matcha med befintlig 
personals kvalifikationer. Polärdiagram kan vara till hjälp vid denna matchning. 
 
Vid användandet av polärdiagram kan det vid en projektsammansättning gå till 
enligt följande. 46 
 
Först kartläggs kompetens behoven för att nå projektets planerade mål samt vilka 
krav på kompetens finns i ett längre perspektiv Parallellt med det här arbetet 
inventeras vilken kompetens som finns och får fram hur kompetensprofiler ser ut 
och hur kompetensförsärjningen ser ut på kort och lång sikt. 
 
När ovanstående är klart så sker en analys genom att analyseras kompetenskraven 
från behoven jämförs med den faktiska situationen. Analysen brukar svara på om 
det finns brist eller överkapacitet på kompetens. 
 
Nästa steg är att ta fram en plan för kompetensutveckling/bemanning i projektet 
innehållande vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån analysens resultat. Planen 
innehåller vad, hur, när olika aktiviteter ska göras samt vilka nya 
möjligheter/åtgärder finns att pröva. I arbetet med planen tas hänsyn till vad 

                                                 
46 www.imhresurs.se/PED/kompana.htm 
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utvecklingssamtalen säger, planens kostnad, tydlighet och nivå på realism, 
uppföljning och hur ev överkapacitet kan tillvaratas. 
 
Här följer ett exempel på hur polärdiagrammet kan se ut. 
 
Kartlagda kompetens-
områden: 

Önskad nivå på 
kvalifikationer (1-6) 

Verklig nivå på 
kvalifikationer (1-6) 

Verksamhet 5 2 
Teknik 2 4 
Analyserande 4 4 
Avslutande 4 4 
Strukturell 4 4 
Ekonomi 2 2 
 

Kompetensområden efterfrågas i projektet

0
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Ekonomi

Önskad nivå
Verklig nivå

 
 
Exemplet innehåller önskad och verklig nivå för olika kompetensområden. Om 
LFV Data arbetar så här vid tillsättande av projektgrupp kommer inte 
slutrapporternas utvärderingsdel innehålla kommentarer om ensidig kompetens 
eller brist på kompetens i den utsträckning som de gör idag. Vi menar att 
bemanningen av projekt är det som blir fel, även om projektet sedan följer 
metodiken, har förankring hos ledningen, håller tidplanen, och når de ekonomiska 
målen, dvs gör allt som de ska. Utan det trots detta blir fel när projektet gör rätt.
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