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Sammanfattning 
 

Att arbeta i projekt anses som en engångsuppgift som används för att t.ex. uppnå ett eller flera 

prestationsmått. Denna arbetsform har blivit vanligare över tiden och används av olika 

organisationer och företag för att nå optimal vinst. Då projekt som arbetsform har blivit mer 

vanligt undgår den inte från problem. Ett vanligt hinder i arbete med projektform är då företag 

har multiprojekt, problemet ligger främst att kunna prioritera vilket projekt som skall bedrivas 

före ett annat. De flesta företag hanterar detta genom att samla alla projekt i en projektportfölj. 

Tieto är ett etablerat konsultföretag som har utvecklat en egen projektstyrningsmodell, 

Praktisk Projekt Styrning (PPS). Modellen används utav flera företag som grund för 

projektstyrning. 

 

Studien är riktad inom hur företag som använder sig utav PPS hanterar sin projektportfölj. 

Inom portföljhanteringens svåraste del innefattar prioriteringen utav projekt. För att underlätta 

denna prioritering skall en nytto- och riskanalys göras. I dessa analyseras alla nyttor och risker 

ett projekt kan stöta på, de används som underlag för prioriteringen. En fallstudie gjordes vid 

fyra olika organisationer som använder sig utav PPS för att analysera hur de arbetar med sin 

portföljhantering samt om de utför nytto- och riskanalyser. Denna information skall även 

jämföras med vad teorin har att säga om portföljhantering. Resultatet av studien är att 

portföljhanteringen är svår för att problemet ligger i prioriteringen. Grunden till detta enligt 

respondenterna är att förstudier samt nytto- och riskanalyser inte utfördes eller slarvades, detta 

överensstämde med teorin. En lösning kan vara att visualisera portföljen och göra den 

tillgänglig för samtliga. Man kan även införa krav på att en noggrann genomförd förstudie och 

dokumentation under projektet skall göras. 



 

 

Abstract 
 

Working in projects is considered a one-time task used in order to achieve one or more 

objectives. This work has become more common over time and used by various organizations 

and companies to achieve maximum profits. Although group work has become more 

common, problems still may arise during the execution of the project work. One of the most 

common barriers confronted when conducting project work is when companies assign multi-

projects, which then leads to prioritizing tasks to accomplish the objective. Most companies 

handle this by creating a project portfolio and diversifying resources. Tieto is an established 

consultancy that has developed its own project management model, Practical Project 

Management (PPS). The model is used sold and procured by several companies as a basis for 

controlling and managing their projects.  

 

The study is focused on how companies using PPS manage their project portfolio. Within 

portfolio management’s most challenging parts is how to prioritize tasks and steps. To 

facilitate this priority it is best to conduct a risk versus return ratio or a risk versus reward 

ratio. This analysis includes all the benefits and risks a project may confront, they are used as 

a basis for prioritization. A case study was made on four different organizations to analyze 

how they work with their portfolio management, as well as on how they perform their benefits 

and risk analysis. (The four organizations are not divulged but an explanation of their 

respective industries are due to confidentiality terms). This information is also studied with 

what theory has to say about portfolio management. The results of this study are that portfolio 

management is difficult because the problem lies in the prioritization. According to 

respondents, the difficulty in prioritizing lies mainly in the fact that feasibility studies, the 

benefit and risk analysis were not performed correctly.
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1. Inledning 

För att skapa en förståelse av vad studien behandlar och vad det går ut på har det 

nedan beskrivits en bakgrund, syfte och problemformulering.  

 

1.1 Bakgrund 
Projekt som arbetsform har blivit vanligare under senare tid. Människor strävar efter 

vinst och ändrar arbetsformer för att nå detta (Johansson, 2000). Alla företag tillämpar 

olika projektstyrningsmetoder för att lyckas inom sin bransch och växa till ett större 

företag. Vissa företag utvecklar sina egna modeller medans andra köper in färdiga 

projektstyrningsmodeller för att hantera projekt. Tieto är ett etablerat konsultföretag 

som har utvecklat projektstyrningsmodellen Praktisk Projektstyrning (PPS).  PPS 

används av många företag runt om i Sverige såsom Skanska, DeLaval, Cognimatics AB 

m.fl. I PPS delas de olika skedena in i tre processer: förberedelsefasen, genomförandet 

och projektavvecklingen. Inom dessa beslutprocesser finns det åtta beslutpunkter som 

följs upp då man följer modellen. I helhet beskriver PPS hur man förbereder och 

planerar projekt. Portföljhanteringen är en styrmodell som just ansvarar för hur 

prioritering av projekthantering går till. Vilka projekt som skall gå vidare och vad man 

skall fokusera på under projektets gång är vanliga delar i portföljhanteringen.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera portföljhanteringen inom Praktisk Projektstyrning. 

Inom portföljhanteringen skall nytto- och riskanalys undersökas som går ut på att skapa 

en bättre förståelse om vilken och hur stor nytta ett projekt skapar. Via nyttoanalysen 

och riskanalysen kan ett företag hantera prioriteringen av sina projekt.  

 
1.3 Problemformulering 
Inom portföljhantering är det viktigt att prioritera för att fel projekt inte skall bedrivas. 

Man vill följa projekt som tillför mest till nytta för verksamheten och detta uppnås 

genom att starta samt följa strategiska mål. Det är viktigt att man använder sig av 

nyttoanalys för att klartlägga projektets nyttobidrag för att ett projekt skall lyckas.  

Frågeställningen lyder:  

Hur stor vikt har nytto- och riskanalyser för prioritering av projekt inom 

portföljhanteringen i Praktisk Projektstyrning (PPS)?   
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2. Metod 
I detta kapitel har det förklarats hur tillvägagångssättet har varit för arbetet. Det börjas 

med en litteraturstudie följt av en undersökningsansats och intervjumall.  

 
2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att få en ingångspunkt kring ämnet och lättare kunna 

förstå vad det finns för möjligheter samt svårigheter inom PPS.  Sökningen 

genomfördes via databaser och bibliotekskataloger. Databaser som användes var 

ScienceDirect, Emerald och Business Source Elite (Ebsco). Dessa hittades genom 

sökning i KTHB databas katalog. De olika bibliotekskataloger som information togs ur 

var SSE Bibilotekskatalog (Handelshögskolans Bibliotek), SSBs katalog (Stockholms 

stadsbiblioteks katalog) samt Libris. Sökord som har använts är: Portföljhantering, 

Praktisk projekt styrning, projekt, project managment, projektledning, projektstyrning, 

Portfolio Managment. För att finna relevant fakta kombinerades dem olika sökorden. 

Hithörande artiklar och skrifter plockades ut genom läsning av abstract för att uppfatta 

ifall de var viktiga. Litteratur har även erhållits via handböcker som är kurslitteratur för 

Tietos utbildningar. Denna litteratur har vi tilldelats av Börje Törnblom, Leif Larsson 

och Anders Ulenius från Tieto. De har även varit kontaktpersoner då de är specificerade 

inom Praktisk Projektstyrning.  

 

2.2 Undersökningsansats 
För att studera problemet på en djupare nivå och mer precist kan man använda sig av 

olika tillvägagångssätt. Dessa metoder är beroende på hur djupgående information som 

undersöks inom det valda ämnet och i vilken utsträckning.  Intervjuer och fallstudier är 

exempel på sätt att inhämta empiriskt material på, det kan även innefatta 

enkätundersökningar eller finna relevanta dokument för problemet. 

Enkätundersökningar är en snabb och enkel metod men den ger inte lika detaljerad 

information som intervjuer, då de kan visualisera och utveckla frågorna under mötet 

(Tjäder, 1998). 

  

I denna studie studeras fyra ledande företag inom olika branscher med hjälp av 

intervjuer för att erhålla en mer utförlig kunskap om frågeställningen. Fallstudien 

fokuserar på tre, allmänt om projekt, portföljhantering samt nyttor och risker, 

undersökningsenheter som bedrivs empiriskt i organisationerna. (De fyra 

organisationerna nämns inte utan en förklaring på den bransch de arbetar inom nämns 

pga. tystnadsplikt). 

  

2.3 Intervjumall 
Till intervjumallen krävdes en förståelse kring ämnet för att tolka och kunna välja ut 

relevanta frågor att ställa. Efter att ha studerat teori kring portföljhantering och PPS 

kunde en intervjumall struktureras fram. Till en början valdes den intervjuade personen 

att tala fritt kring vad dem arbetar inom och historia om företaget. Vidare följdes det 

upp övergripande frågor kring PPS slutligen framfördes frågor om portföljhantering och 

nyttor samt risker kring denna. Detta arbetssätt är en kvalitativ arbetsmetod, 

anledningen till att denna metod är lämplig är för att teorin från sätta grund för att 

utforska hur det används i praktiken (Burell, 2003). Det sammanfaller även med att det 

är en empirisk studie som skall undersökas.  
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3. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen har det förklarats vad teorin säger om arbete i projekt, 

Praktisk Projektstyrning PPS, Portföljhantering samt Nyttor och risker.  

 

3.1 Arbeta i projekt 
Att arbeta i projekt anses som en engångsuppgift, att uppnå ett eller flera prestationsmått 

och att behandla ett antal komplexa och ömsesidigt beroende aktiviteter (Tjäder, 1998). 

I projekt är det centrala att lösa en uppgift. Uppgiften har betydelse för behovet att styra 

mot mål till ett önskat resultat. Tillvägagångssättet är klart för att kunna åstadkomma 

förändring med ett tydligt mål, avgränsning från verksamheten samt begränsat med 

resurser.  

 

Projekt behandlar tre huvudmoment som är startfasen, utförandefasen och 

avslutningsfasen (Tjäder, 1998). I startfasen handlar det om att förbereda projektarbetet. 

Det sker genom analys, organisering, detaljplanering för att förankra projektarbetet i 

organisationen. Det är det viktigaste momentet i ett projektarbete eftersom den tiden 

som läggs ner på denna fas tjänas in flera gånger längre fram i projektet.  

 

3.2 Praktisk Projektstyrning PPS 
Praktisk projektstyrning är en projektstyrningsmodell framtagen av Tieto. Det är en av 

Sveriges mest framgångsrika modeller för projektstyrning. PPS utgår från flera utförda 

projekt för att hitta det lämpligaste sätt att effektivt organisera och styra projekt. 

Avsikten med denna metod är att under projektets gång kontrollera och utföra 

statusrapporter för att uppnå de satta målen och tillfredställa alla intressenter. Till hjälp 

har projektgruppen mallar och checklistor som arbetas igenom och hjälper en att få 

struktur och ordning på projektet. Grundtankarna för PPS är att alla har samma synsätt 

gällande projektet enligt metoden MÅNS: 

 Människosyn (medarbetarnas möjligheter) 

 Åtagandekultur (synen på överenskommelser) 

 Nytta (att förstå varför man utför projektet) 

 Samförstånd (samarbete mellan uppdragsgivare och uppdragstagare) 

Uppnås dessa grundtankar blir det enklare för alla involverade att hantera svårigheter 

som möts och det medför även att alla involverade ”talar samma språk”.  

 

Att börja ett projekt enligt PPS startar med att projektägaren tar fram ett projektdirektiv 

som projektledaren granskar och använder som underlag för att starta sitt 

förberedelsearbete. Vidare skriver projektledaren en projektplan som används vid start 

och korrigeras efter behov. Under ett pågående projekt stäms 8 beslutspunkter (går att 

anpassa till färre beslutspunkter) av för att underlätta styrgruppens arbete samt att 

oavsett resultat få projekt att ha en likformig beslutsmall för samtliga projekt. Alla 

beslut som fattas dokumenteras även i t.ex. styrgruppsprotokoll för att enkelt gå tillbaka 

och undersöka information. Vid multiprojekthantering tar man hjälp utav 

portföljhantering för att underlätta och ha en överblick av vilka projekt som är igång, 

vilka som är under uppstart och vilka som är nedlagda. (PPS OnLine 12)   
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Figur 1. PPS ger stöd för styrning på olika nivåer (Bild lånad ur PPS Online 12, 2010). 

 

 

3.3 Portföljhantering  
För att en organisation skall lyckas med sin projektverksamhet måste man kunna se 

värdet från organisationens projekt och att prioritera rätt för att nå organisationens 

strategier och mål. Enligt Krohwinkel-Karlsson (2009) måste man prioritera rätt, starta 

vid lämplig tidpunkt och säkerställa att nyttoeffekterna realiseras så att man med 

bestämda resurser inom avsedd tid når operativa mål. Enligt Brian Tracy, 2006 är 

portföljhanteringen en enkel och effektiv metod för att skapa olika sammanställningar 

över projektens och programmens tidsläge, resursbehov, vilken verksamhetsnytta de 

bidrar till och hur mycket de bidrar med. Metoden har använts framgångsrikt inom en 

rad olika branscher.  

 

Enligt PPS OnLine 12 bidrar portföljhanteringen till att hjälpa organisationer med att 

prioritera de projekt som kan: 

maximera nyttan 

analysera, följa upp och optimera hela projektverksamheten ur ett strategiskt 

perspektiv 

underlättar styrning av projekt för att nå långsiktig konkurrenskraft 

bevakning av projekt för planerade nyttor, budget och projektplan för att sedan 

sammanställa och utvärdera dessa.  

 

Implementering av portföljhanteringen är enkelt i teorin dock svårare i praktiken. 

Portföljhanteringen inom PPS består av två delar, prioritera och bevaka. Prioriteringen 

börjar med att verksamhetsmålen formuleras och jämförs sedan. När målen är 

definierade i antalet ingående projekt värderar man bidraget till de strategiska målen, då 

vägs även risker, kalendertid, resursinsats och aktuella status in. Efter att projekt har 

listas och rangordnats i prioriteringen fattas besluten. Slutligen sprids de fattade 

besluten i organisationen. Då ändringar sker i projekt i form av förändring av strategiska 

mål eller inriktning skall detta rapporteras och ändras i dokument. Konsekvenser av 

detta skall även dokumenteras för att användas som underlag till beslut. Kontinuerligt 

under denna process skall statusrapportering ske för samtliga projekt. (PPS OnLine 12) 
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3.4 Nyttor och risker 
Enligt Brian Tracy, 2006 är det viktigt för organisationen att ha den förmågan att leda 

projekt av olika storlekar. Den stora faran är känslan av att vi redan vet allt vi behöver 

om problemet där det har ägnats för lite arbete på förstudien. Detta leder till att 

nyttoanalysen och riskanalysen inte har några utförliga beslutsunderlag som beskriver 

de långsiktiga nyttorna vilket organisationen behöver för att leva upp till de strategiska 

målen. Vidare anser Lechler/Cohen, 2009 att planering är nyckeln till att värdera 

nyttoanalyser. Alla måste förstå projektgruppens möjliga prestanda samt värde och vad 

de tillför organisationen. Det är även viktigt att ha bra planering då flera enheter måste 

konkurrera om gemensamma resurser och förutsättningen för att ha en välstrukturerad 

nytto- och riskanalys stiger. En annan viktig del i både portföljhanteringen och nytto- 

och riskanalysen är att det skall vara definierat vem som har ansvaret för vad. En 

styrgrupp borde finnas på plats för att fatta beslut och hantera eventuella hinder 

projektet stöter på(Chen, T.  Mabu S. & Hirasawa K, 2010).  Vid analys av nyttor och 

risker anser Lecher/Cohen, 2009 att andra nyttor än bara de som kan uttryckas i kronor 

skall tas till hänsyn. För att de påverkar slutresultatet av det levererade samt att tiden 

kan påverkas då t.ex. människors välmående ändras. 
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4. Empirisk studie  
Den empiriska studien behandlar först en företagsbeskrivning följt utav hur arbete i 

projekt bedrivs. Avslutningsvis förklaras det vad respondenterna ansåg om 

Portföljhantering samt Nyttor och risker. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Tieto grundades i Finland 1968 under namnet Tietotehdas Oy där IT-system 

utvecklades och var till för att hjälpa Union Bank of Finland och några få 

skogsindustriföretag. IT-system var centralt för verksamheten där det senare förstärktes 

inom process- och nätverkstjänster såväl inom offentlig administration, detalj och 

grosshandel, transport- och kommunikationstjänster. Under 90-talet gick företaget 

samman med Unic Oy och företagets namn ändrades till Tieto 1998 och gick samman 

med Enator 1999.  

Enator grundades 1995 och där genomfördes IT-verksamheten i tre separata 

undergrupper inom Celsius Industries som är ett svenskt börsnoterat företag. senare kom 

Enator att teckna ett samarbetsavtal med Sonera om en outsourcing av ett 

riksomfattande nätverk. Sammanslagningen av Tieto och Enator förstärkte Tietos 

expertis ytterligare inom utvalda branscher som förärv och outsourcingavtal.  

De företagen som besöktes för fallstudier var alla inom olika branscher som: 

  Organisation 1: arbetar inom Energi- och teknikbranschen 

  Organisation 2: arbetar inom Industri- och transportbranschen.  

 Organisation 3: arbetar inom Arbetsmarknadsbranschen.  

  Organisation 4: arbetar inom IT-, Media- och Elektronikbranschen.  

 

4.2 Arbeta i projekt 
Respondenterna anser att projekt blir allt mer vanligare idag och det är en bra 

arbetsform generellt. Ibland är projekt det enda möjliga tillvägagångssättet för 

genomförande av förändringar. Ett stort fokus läggs på arbetsuppgiften som behöver 

genomföras och föredelen med detta är att arbetsinsatsen ökar i och med att ett projekt 

sammanför olika intressenter. En annan fördel påpekar ett par av respondenterna är att 

man tar lärdomar av varandra och man sätter ihop varandras styrkor. Samtliga 

respondenter angav inga nackdelar gällande arbetsformen. Dock angav en av 

respondenterna att det var relativt svårt att införa projekt då detta arbetssätt är nytt för 

denna organisation.   

  

Respondenterna påpekade att projektarbete är framförallt den tidsmässiga 

avgränsningen samt att projektarbeten är temporära jämfört med andra tillvägagångssätt. 

Ett projektarbete kräver planering, struktur, kontinuerlig dokumentation samt att fördela 

nödvändiga resurser rätt vilket många av respondenterna ansåg var svårt.  

 

4.3 Portföljhantering 
Användarna av PPS anser att styrningsmetoden fungerar lättfattlig då all dokumentation 

och checklistor anpassas efter organisationen. Detta medverkar i att kommunikationen 

gynnsammas och intressenterna begriper innehållet i projektet. Det finns oftast ett 

projektkontor som utarbetar diverse beslutsunderlag för att hitta tillgängliga resurser 

som ska kunna utnyttjas på bästa sätt för att nå strategiska och verksamhetsmål. 

Projektkontoret för även sammanställningar över projektens och programmens tidläge, 

resursbehov, vilken verksamhetsnytta de bidrar till och hur mycket de bidrar till.  Vidare 
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anser respondenterna att det är viktigt att stödgrupper och forum finns för feedback samt 

hjälp då hinder uppkommer. För att underlätta styrgruppens arbete är det väsentligt att 

ha en noggrant utförd förstudie. Respondenterna ansåg att utvärderingar och 

statusrapporter är viktiga för att underlätta prioriteringen av nyttorna i projektet. Det för 

att följa upp ifall nyttorna realiseras vilket underlättar prioriteringen. 

 

Negativt med portföljhanteringen enligt respondenterna är framförallt att målen och 

nyttorna är svåra att värdera. Prioriteringen följer inget speciellt mönster då den kan 

falla olika ur olika individers vyer, med hänsyn till att intressenterna har olika bakgrund 

och erfarenheter. Respondenterna var även eniga om att svårigheterna låg kring att 

dokumentationen oftast inte fanns eller var otillräcklig. Det omfattar att inga underlag 

finns till att ta beslut om. Gemensamt för de intervjuade var även att det var brist på 

resurser till projekten. Finns det inga resurser blir der svårt att utföra projektet då tid och 

budget behöver överskridas. Inom den Energi- och teknikbranschen och 

Arbetsmarknadsbranschen är det oftast tvingade projekt som kräver snabba resurser 

men där nyttovärderingen är låg för att projektet skall prioriteras.  Till skillnad från 

industriföretag och IT-, Media- och Elektronikbranschen där det är väldigt viktigt med 

att avgränsa och klassa projekt för att sedan gruppera projekten mot nyttor och se över 

att utnyttja resurserna på bästa sätt för att nå operativa mål.  

 

Framtida lösningar som respondenterna ansåg kan fullgöra portföljhanteringens 

nyttoanalys är att ta ut en metod eller en mall för prioriteringen. En välfungerande 

metod som två av respondenterna använde sig utav och var nöjda med är 

traffikljusmetoden. Portföljen sammanfattas i en överblick över alla projekt i grön 

(fullföljda), gula (pågående) och röd (hinder uppstår) färger. Det gör det enklare för 

styrgrupper att ha en överblick och samtidigt överskådligt kunna besluta på ett ungefär 

vilka beslut som skall tas.   

 

  Organisation #1 Organisation #2 Organisation #3 Organisation #4 

Projektstyrningsmetod PPS 
    

Fallgrop inom portföljen Dålig klassning på projekt Prioritering  Förstudier Förstudier 

Prioriteringsmodell 
    

Styrgrupp 
    

Forum för återkoppling och feedback 
    

Nytto och riskanalys 
    

Uppföljning av nytto och riskanalys 
    

 

         Utförs ej 

             
 

   

 

         Under uppbyggnad 

 
 

   

 

         Utförs 

             
 

   Figur 2. Traffikljussystem för hur de olika organisationerna bedriver samtliga punkter. 
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4.4 Nyttor och risker 
Organisationen inom arbetsmarknad följde en struktur där projektkontoret hanterar små 

hinder men presenterar dem till utvecklingsledningen för större problem. 

Utvecklingsledningen är en del av deras projektportfölj och har funnits i ca ett år. Man 

följer ingen speciell prioriteringsmodell för att se över nyttor och risker. Dock ansåg 

dem att förarbetet borde förbättras, vilket inte är så utvecklat nu pga. tidsbrist. 

Organisationen för inget Business Case men nytto och kostnadsuppskattningar finns. 

Nytto och kostnadsuppskattningar görs endast på icke tvingade projekt ty denna 

organisation har väldigt många tvingade projekt. Det är även viktigt att se översiktligt 

över effektmålen och vad de bidrar till organisationen. Kortare projekt går bättre för 

denna organisation, då man har bättre översikt och kan se alla beroenden till projektet.  

Men man lägger sällan ner projekt, det är vanligare att de blir frysta. Huvudorsaken till 

att man fryser projekt är antingen att ett tvingande projekt har dykt upp eller att de ej 

bidrar med nytta till effektmålen eller organisationen. Det saknas ett 

projekthanteringsverktyg men alla projekt finns lagrade elektroniskt men önskan om en 

enklare och tydligare projektkatalog finns. Mallen som följs för prioritering av projekt 

för tillfället är följande: 

 

 

 
 

Figur 3. Organisations #3 mall för prioritering av projekt.  

 

Företaget inom IT-, Media- och Elektronikbranschen hade en projektportfölj där alla 

projekt var samlade och tydlig status för varje projekt kunde skådas. Projektportföljen är 

samlad elektroniskt och varje projekt kan endast startas och erhållas i portföljen om en 

tydlig projektplan finns angiven. Detta företag använder sig av egna nytto- och 

riskanalyser och riskerna tas upp i projektplanen. Dock ändras denna projektplan 

kontinuerligt och nya risker sammanställs. Viktigaste faktorn för att utse nyttor och 

risker var ekonomin, det uttrycks sällan andra nyttor och risker än de i kronor. Alla 

projekt går via projektkontoret för att få starta och det är även via projektkontoret 
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feedback och hjälp finns att hämta. Problem som de stötte på var att förstudien inte var 

tillräcklig för att kunna utse vilka nyttor och risker som kom att påverka under lång sikt.  

 

Inom Energi- och teknikbranschen är det väldigt liten uppmärksamhet lagd vid 

bedömningen av ett projekts planerade nyttor på grund av de tvingade projekten. Där 

identifieras nyttorna efter samhällsnytta och inte kronor. Denna organisation använder 

sig inte av nytto- och riskanalys på ett utförligt sätt eftersom de tvingade projekten 

prioriteras föra alla andra projekt och därmed ägnas ingen tid åt att beräkna nyttan eller 

riskerna för det tvingande projektet, istället görs denna analys muntligt under 

projektstarten.   

 

För riskanalysen krävs det att riskerna och hoten tydliggörs, prioriteras och åtgärdas 

innan de inträffar, samt att tidigt hitta möjligheter till förbättringar. Inom Industri- och 

transportbranschen är det projektledarens ansvar att belysa problemen som uppstår 

omedelbart till styrgruppen för att minska riskerna till att problemen växer och blir mer 

komplexa att lösa vilket leder till att ett projekt läggs ner. Det är viktigt att man arbetar 

kontinuerligt med denna riskanalys för att identifiera problemen i ett tidigt skede.  

Denna feedback sker i form av visualiserade möten, där man följer traffikljussystemet. 

 
5. Analys 
I detta kapitel har det jämförts mellan den empiriska studien och det teoretiska 

materialet. Det påbörjas med en analys om arbete i projekt för att sedan följas av med 

Praktisk Projektstyrning, Portföljhantering samt Nyttor och risker. 

 

5.1 Arbete i projekt 
Projekt fokuserar på förändring av gammalt och skapande av något nytt. 

 Respondenterna ansåg att projektarbeten är temporära, att det har en specifik uppgift 

samt att den är tidsmässig avgränsad vilket överensstämmer med Tjäder, 1998 som 

beskrev att projekt har en begränsad tid, unik uppgift, grupparbete och förändring.  Ett 

projekt är dessutom ofta sammansatt av olika typer av kompetens, och det är olikheterna 

i erfarenhet som fokuseras. Genom att tillsätta en projektgrupp, där deltagarna har olika 

erfarenheter, skapas förutsättningar för innovativa processer, som i sin tur ger möjlighet 

att skapa den förändring eller lösning man vill åstadkomma. Detta överensstämmer med 

respondenterna som ansåg att ett projekt sammanför olika intressenter och med det ökar 

arbetsinsatsen samt att man sätter ihop varandras styrkor och tar lärdom av varandra.  
  

Respondenterna anser att struktur, kommunikation samt att fördela nödvändiga resurser 

rätt är viktiga faktorer för ett lyckat projekt. Enligt Tjäder, 1998 är det viktigt med 

analysering, organisering och detaljplanering för att förankra projektarbetet i 

organisationen eftersom denna detta gynnar projektet långsiktigt och att hantera 

förändringar av planer.  

  

Vad gäller nackdelarna ansåg en av respondenterna att det var relativt svårt att införa 

projekt som det enda tillvägagångssättet i organisationen där man måste förändra 

deltagarnas arbetssätt för ett lyckat projekt.  
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5.2 Praktisk Projektstyrning 
Enligt PPS OnLine 12 fungerar PPS optimalt om ett projekt har välformulerade mål och 

struktur. Detta ansåg respondenterna även vara viktigt och det säkerställs genom att alla 

förstår innebörden och meningen med projektet. Med det eftersträvar alla samma mål 

vilket medför att man förstår varandra. Gemensamt för alla respondenter är att de 

utförde statusrapporter för att hålla alla intressenter uppdaterade. Dock ansåg 

respondenterna att dokumenteringen och checklistorna inte utförs i tid eller alls.  

 

5.3 Portföljhantering 
Enligt PPS OnLine 12 kan portföljhanteringen användas i alla typer av projekt samt i 

alla miljöer för att skapa ordning och reda i multiprojektmiljö. Detta stämmer överens 

med vad respondenterna anser. Där anses att styrningsmetoden är lättfattlig då all 

dokumentation och checklistor kan anpassas och justeras efter organisationen för att få 

det lämpligaste materialet anpassat efter sina önskemål. Dock kan komplikationer i 

uppstart och inte tillräckligt med noggrannhet bidra till att projektet blir svåra att ta sig 

igenom och tidsplaneringen förskjuts. Enligt respondenterna beror detta mycket på 

tvingande projekt, ej noggrant utförd förstudie samt att det slarvas med dokumentation. 

För att skapa en effektiv portföljhantering har de flesta organisationerna ett 

projektkontor som utarbetade diverse beslutsunderlag. Detta för att på bästa sätt nå de 

strategiska målen och verksamhetsmålen.     

 

Respondenterna anser att det är viktigt att stödgrupper och forum finns för feedback 

samt hjälp då hinder uppkommer. Det är projektkontorets uppgift även att föra 

sammanställningar över projektens och programmens tidläge, resursbehov och 

verksamhetsnyttan. Detta stämmer med Brian Tracy, 2006 resonemang förutom att det 

är enkelt i teorin men svårare i praktiken.  För att underlätta styrgruppens arbete är det 

väsentligt att ha en noggrant utförd förstudie enligt respondenterna.  

 

Att prioritera och bevaka är grunden för portföljhanteringen inom PPS. Det är viktigt att 

välja rätt projekt, prioritera rätt och att starta vid lämplig tidpunkt enligt Krohwinkel-

Karlsson (2009). 

Respondenterna ansåg att utvärderingar och statusrapporter är viktiga för att underlätta 

prioriteringen av nyttorna i projektet. Det för att följa upp ifall nyttorna realiseras vilket 

underlättar prioriteringen. Trots detta var det svårt att värdera målen och nyttorna. Detta 

för att prioriteringen inte följer något speciellt mönster då den kan falla olika ur olika 

individers vyer, med hänsyn till att intressenterna har olika bakgrund och erfarenheter. 

Respondenterna var även eniga om att svårigheterna låg kring att dokumentationen 

oftast inte fanns eller var otillräcklig. Det omfattar att inga underlag finns till att ta 

beslut om. Respondenterna anser även att när ändringar sker i projekt i form av 

förändring av strategiska mål eller inriktning skall detta rapporteras och ändras i 

dokument. Konsekvenser av detta skall även dokumenteras för att användas som 

underlag till beslut.  

 

Gemensamt för de intervjuade var det även brist på resurser till projekten. Finns det 

inga resurser blir der svårt att utföra projektet då tid och budget behöver överskridas. 

Inom vissa branscher förekommer det oftast tvingade projekt som kräver snabba 

resurser men där nyttovärderingen är låg för att projektet skall prioriteras. Till skillnad 

till andra branscher där det inte förekommer är det väldigt viktigt med att avgränsa och 
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klassa projekt för att sedan gruppera projekten mot nyttor och se över att utnyttja 

resurserna på bästa sätt för att nå operativa mål. Styrgrupperna behöver då fatta sina 

beslut på andra sätt då prioriteringarna omvärderas.           

 

5.4 Nyttor och risker 
Ingen av företagen som intervjuades hade en tydlig prioriteringsmodell som följdes, det 

fanns inte heller tydliga nytto och riskanalys mallar. Dock erhöll alla företag 

styrgrupper som förde beslut och fanns där för att hantera problem. Detta stämmer 

överens med vad Lecher/Cohen, 2009 ansåg med att en styrgrupp måste finnas där som 

en stöttande pelare.  Artikeln påpekade även att förstudie för att hantera eventuella 

risker är ett måste för att ett projekt skall lyckas, detta ansåg även respondenterna var 

viktigt. Respondenterna anmärkte att problem i nytto och riskanalyser uppstod främst 

för att förstudien inte har gjorts utförligt. Organisationen inom arbetsmarknad tryckte 

även på att målen måste vara klargjorda för alla inblandade i projektet, detta erhölls 

även via förstudien. Det är även en del av varför Lecher/Cohen, 2009 ansåg att 

planeringen innan projektstart var viktigt. Detta tryckte företaget för Industri- och 

transportbranschen hårt på, förstudien var väldigt viktig ur deras synvinkel och är ett 

måste för projektstart. Det är även i förstudien där riskerna belyses.  

 

Företaget inom Energi- och teknikbranschen betraktar även förmågan att kunna leda 

stora såväl som små projekt som en styrka. Detta faller i vad Tracy, 2006 tycker om 

förmågan att leda projekt i olika storlekar. Det resulterar även i att nytta kan tas till 

nästa projektstart, oavsett storlek på projekt. Denna organisation har många tvingande 

projekt från regeringen vilket resulterade i att de ansåg att nyttoanalyser inte var så 

väsentligt för deras projekt. Istället för detta synsätt kan man satsa på prioritering i t.ex. 

resursbedömningar för att bli starkare inom detta område.  

 

Organisationen inom IT-, Media- och Elektronikbranschen utförde deras nytto och 

riskanalys tvärt emot vad Lecher/Cohen, 2009 ansåg. Företaget tog endast hänsyn till 

nyttor som kunde uttryckas i kronor och prioriterade sina projekt direkt efter detta. 

Medans Lecher/Cohen 2009, ansåg att nyttor utöver de som uttrycks i kronor kan stärka 

projektet genom att man får synvinklar från olika perspektiv 
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6. Slutdiskussion  
Detta kapitel rundar av hela rapporten med analys, empiri och egna värderingar kring 

Praktisk Projektstyrning, Portföljhantering samt Nyttor och risker. Det är även i detta 

kapitel där frågeställningen finns besvarad.  

 

Portföljhantering är ett nytt område för styrning av projekt, men en viktig del att 

granska. Organisationer runt om i världen börjar expandera sin marknad och därav 

följer fler projekt. Projekt som arbetsform har blivit mer vanligt för att kunna stärka 

arbetsinsatsen genom att kombinera olika individers kompetens och egenskaper. Då 

projektformen i organisationer utbredds krävs det metoder för att kunna skåda dessa 

projekt översiktligt, därav har portföljhanteringen utvecklats. Detta bidrar till ökad 

förståelse över multiprojekt och deras status. Det blir även enklare att lägga ner och 

starta projekt. Bristen ligger dock i prioriteringen av projekt. Vilka projekt skall behållas 

och vilka ska avslutas? Vilka projekt av de resterande skall man satsa på? Det är frågor 

som är besvärliga att besvara och man behöver underlag för att de skall verkställas. 

Detta medför att en nytto- och riskanalys är väldigt väsentlig för prioritering utav 

projekt.    

 

Prioriteringen är svår främst för att ingen värdering av direkta nyttor görs. Det är även 

vanligt att dokumentation och förarbete inte utförs i organisationerna. I de fall då de 

utförs så görs dem otydligt och slarvigt. Prioriteringen av projekt behöver en mall eller 

ett visst arbetssätt för att fungera. Struktureringen utav mallen kan innefatta att alla 

projekt skall utföra en värdering av direkta nyttor, ha välfungerande regelbunden 

dokumentation och ha strukturerat förarbete. Denna mall ska vara följa samma 

uppbyggnad för alla projekt i ett företag för att senare kunna underlätta arbetet för 

styrgruppen. Då mallen ser lika ut för alla och allt är ifyllt blir det lättare att fatta ett 

beslut om vilket projekt som skall bedrivas. 

 

Inom portföljhanteringen är värdering av nyttor väldigt betydelsefullt för att rätt projekt 

skall bedrivas och lyckas. En nyttoanalys är därför viktig för att ha kontroll på att nyttan 

överstiger kostnaden för det enskilda projektet samt att skapa underlag för 

portföljhanteringen för att kunna prioritera mellan olika projektförslag. Inom vissa 

organisationer förekommer det både tvingade och otvingade projekt. Organisationer 

med tvingade projekt utnyttjar inte nyttoanalysen detta på grund av tidsbrist och även 

om projektet inte utgör någon större verksamhetsnytta så måste det ändå bedrivas. Det 

gör det svårt att prioritera mellan olika projektförslag och värdera nyttorna då tvingande 

projekt inte får lågprioriteras. Tvingade projekt kräver även oftast snabba resurser och 

därmed blir andra projekt drabbade eftersom resurserna sätts in direkt i det tvingade 

projektet. För att projektkontoret skall kunna föra sammanställningar över resursbehov 

är det lönsamt för organisationen med en nyttoanalys för tvingade projekt. Detta för att 

underlätta för projektkontoret att göra en mer långsiktig resursbedömning samt att få 

resurserna att räcka till andra projekt än bara de tvingade. För otvingade projekt är det 

väldigt viktigt med att kunna värdera nyttorna rätt. Dels för att rätt projekt skall bedrivas 

och för att få maximal verksamhetsnytta. Det är enklare i teorin än i praktiken. Det 

beror på att det finns för dåliga beslutunderlag för att planera nyttorna och riskerna. För 

multiprojekt är det ännu svårare att värdera dessa då projekten pågår under flera år.   
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Dokumentationen är viktigt för att kunna ha all information samlad och bevarad för 

senare bruk. Dock är dokumentationen något som utförs väldigt dåligt i företag, om inte 

alls i vissa. Dokumentationen kan hjälpa alla i ett projekt att känna sig delaktiga i 

samtliga delar, då all information finns samlad och tillgänglig för alla. Detta är en del 

som även kan uppdateras kontinuerligt under projektets gång och följas upp. Man kan i 

ett företag införa ett krav på att det viktigaste i projektet skall dokumenteras. 

Dokumentationen kan följa ett visst mönster där alla skriver i samma program och ha 

liknande upplägg. Detta underlättar för alla i företaget då man skapar ett visst arbetssätt 

att dokumentera på som så småningom blir självklart för samtliga. Det blir även enklare 

för projektdeltagarna att dokumentera då de får ett visst mönster att följa.  

 

Ett projekt behöver en strukturerad förstudie för att säkerställa att rätt projekt går vidare. 

Det underlättar även för styrgruppen att planera nyttorna och riskerna i ett projekt och 

därför borde en förstudie införas obligatoriskt inför varje projekt. Enligt en respondent 

utfördes det inga förarbeten till projekten, istället valdes det projekt som var först 

inkommet till styrgruppen. Detta leder till frysta projekt som i sin tur leder till ökade 

kostnader för verksamheten och verksamhetsnyttor som inte uppfylls. 

 

Det är viktigt för portföljhanteringen och allmänt för arbete i projektform att ha 

uppföljning och bevakning av projekt. I denna uppföljning och bevakning kan man 

säkerställa och se över ifall målen för projektet har uppnåtts. Detta kan även vara till för 

att se över ifall de planerade nyttorna har realiserats. Uppföljningen kan ske i samband 

med att man har forum för återkoppling av ett projekt. Man kan se över vilka misstag 

som gjordes, för att lära av sina misstag. För att detta skall fungera bra är det viktigt om 

man inför regelbundna möten för att se över att saker och ting har utförts. Man kan även 

ha möten med styrgrupp och beställare för att kontrollera ifall projektet levererar och 

hantera felsteg. Dessa möten kan hjälpa till både under projektets gång och för att lära 

sig till nästa projekt.  

 

För att en organisation skall maximera sin verksamhetsnytta och minska riskerna krävs 

det en del åtgärder att vidta. Detta kan göras genom att visualisera arbetet för alla 

inblandade. Alla inblandade skall ha tillgång till dokumentation, mallar och checklistor 

för att lätt uppdatera sig och för att viktig information inte slarvas bort. Det är även 

viktigt att diskutera och analysera risker och nyttor i grupp än att det endast 

dokumenteras av en person. Detta gör arbetet mer praktiskt och enkelt och det är precis 

vad PPS står för. Ett exempel som två av respondenterna var nöjda med var 

traffikljusmetoden, det är ett enkelt och praktiskt sätt att visualisera portföljen på.  För 

att uppnå detta är det lönsamt för organisationen med obligatoriska möten, som är 

strukturerade och tar hänsyn till samtliga åsikter. Detta tillvägagångssätt motiverar 

projektledaren som i sin tur motiverar gruppen för ökad effektivitet och kommunikation 

för att undvika missuppfattningar. Detta gör det synligt för alla inblandade att uppfatta 

projektets status och näst kommande steg. Inom vissa organisationer bedrivs det väldigt 

många projekt samtidigt som är svårare att visualisera. Som lösning på detta kan man 

dela in projekten i sektioner och underportföljer för att strukturera projekten och göra 

det enkelt att blicka över.    
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Frågor till företag: XXX 

 

 Övergripande frågor: 

- Inom vilket område jobbar du? 

- Hur många anställda är det i erat företag och vad har ni för ungefärlig 

omsättning? 

- Hur länge har ni arbetat inom PPS? 

- Tror du att projekt är/kommer bli mer vanligt? 

- Vad/vilka är de viktigaste faktorerna för ett projekt att lyckas/misslyckas? 

- Anser ni att det är viktigt att utvärdera projekt? Varför? 

 

 Frågor kring PPS: 

- Hur många projekt genomförs i detta företag per år? 

- Följer de flesta projekt PPS? 

- Är du nöjd med PPS? 

- Vad är viktigast i projekt när man jobbar inom PPS? 

- Använder ni er av PPS mallar? Vilken? 

- Rekommenderar du PPS till andra företag? Vilka? Varför? 

- Vem har huvudansvaret och tar åtgärder åt problem som uppstår inom 

projekt? 

- Hur och när planerar ni era projekt? 

- Hur utser ni olika ansvarige för era projekt? 

 

 Frågor inom Portföljhantering? 

- Var brukar fallgroparna inom portföljhanteringen ligga och vad beror det på? 

- Behöver portföljhanteringen fler modeller eller underlag för att kunna 

förutse och hantera risker? 

- Blir portföljhanteringen svag i något område när man inför förändringar av 

projektets förutsättningar och krav? 

- Används beslutsmatrisen för att ge stöd vid prioriteringen mellan olika 

projekt? Behöver den underlättas för att fatta rätt beslut?  

- Finns det tydliga underlag med nytto- och kostnadsuppskattningar som 

underlag för beslut att starta ett projekt? För ni Business case? 

- Efter vilka kriterier/regler väljer ni ut dem projekt som får starta? 

- Sker det en tydlig prioritering av vilka projekt som ska starta? 

- De projekt som prioriteras, går de bra? 

- Vet ni vilken åtgärd som skall tas då projekt läggs ner för att de ej längre 

anses skapa tillräcklig nytta i förhållande till vad de kostar? 
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- Följs projektkatalogen för sammanställning över en portföljs alla projekt 

samt nyckelinformation om projekten?  

- Behövs det enklare/tydligare projektkatalog? 

- Är det tydligt med uppstart av projekt? (med avseende på projektdirektiv och 

beställare/projektägare)  

- Finns det samsyn och tydlighet i genomförandet i vad ni ska leverera?  

- Finns det en tydlig översikt över pågående projekt och deras status?  

 

- Är det tydligt när projekt startas, hur godkännandet ska gå till, samt vem som 

tar över ansvaret för resultaten? 

- Har ni en styrgrupp som har kontroll över projekt och fattar de beslut 

projektet behöver? 

- Har ni ett forum för återkoppling av projekt och feedback? 

-  Hur fungerar det med mallar, rutiner och dokument som stöd?  

 

 Nyttor och risker: 

- Har verksamheten ansvaret för att den planerade nyttan realiseras? 

- Vilken avdelning har ansvaret för att den planerade nyttan realiseras? 

- Görs en bedömning av ett projekts planerade nyttor innan projektstart? 

- Använder ni er av PPS mall för bedömning av nyttor? Om inte, vad beror det 

på och vad används istället? 

- Prioriterar ni projektet efter nyttor? 

- Mäter ni att de prioriterade nyttorna realiseras? 

- Identifierar ni även andra nyttor än de som kan uttryckas i kronor? 

- Har ni en välfungerande rutin för att realisera de planerade nyttorna under 

och efter projektets genomförande? 

- Sker uppföljning av nyttorealisering inom ramen för er ordinarie 

verksamhetsuppföljning? 

 

 

 

 

 


