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Sammanfattning  
I dagens industrisamhälle anses projekt vara den arbetsform som lämpar sig bäst för 
utvecklingsarbete. Det flesta företag står inför stora beslut som kan hjälpa eller stjälpa 
dem. Det är då viktigt att organisationerna har en lämplig metod för beslutsfattaren att 
följa när det gäller att välja vilka projekt som skall genomföras.  

Denna studie strävar efter att ge småföretagarna en ny insyn på hur projekt-prioritering 
kan ske effektivare och med mindre risktagande för att hjälpa företagen nå en 
gynnsammare tillväxt.  

Studien är riktad till småföretagare inom IT-branschen då det under en förstudie 
framkommit att de arbetar enligt gamla modeller.  

En analys av lämpliga modeller för projekt-prioritering har genomförts efter en 
omfattande litteraturstudie samt intervjuer av en systemutvecklare vid ett etablerat, 
mindre IT-företag.  

Många småföretagares problem är kopplade till resurstillgångarna. Företagen saknar de 
resurser som krävs för att arbeta med alla projekt som är tillgängliga och måste därför 
välja bland dessa. Detta slutar ofta med enkla lösningar som exempelvis turordning 
istället för att fokusera på de projekt som gynnar företaget och dess övergripliga mål. 
Genom att tillämpa en systematiskt väl genomförd projekt-prioriteringsplan så kan 
företagen nå en effektivare användning av resurserna.  

Slutligen nås slutsatser som syftar till att förenkla användningen av resurserna så att de 
kan fokusera på de viktigaste projekten. Följande slutsatser gäller för mindre företag 
inom IT-branschen:  

• När det finns många projekt att välja emellan ska man se till att de som väljs 
uppfyller företagets organisatoriska mål och policy  

• När man står inför en ekonomisk instabilitet så är det mer lämpligt att använda 
sig av en ekonomisk prioriteringsmodell för att överleva situationen  

• Att inte tillämpa alltför avancerade modeller då hantering av dessa kräver 
mycket tid och resurser  



 
 

Abstract  
In today's industrialized society projects are considered to be the best workform suited 
for development. Most companies are faced with major decisions that can help them or 
destroy them. It is therefore important that organizations have a specific method to 
follow in terms of projects to be implemented. 

This study aims to give small businesses a new insight on how project prioritization can 
be done more efficiently and with less risk-taking to help companies achieve a favorable 
growth. 

The study is targeted to small businesses in the IT industry where the pilot study gave 
the conclusion that they work with old models. An analysis of appropriate models for 
project prioritization has been implemented after a comprehensive literature review and 
interviews with a system developer at a smaller established IT-company. 

Many small businesses problems are related to resource assets. The companies do not 
have the resources needed to work on all projects that are available and must therefore 
choose among these. It often ends with simple solutions such as rotation instead of 
focusing on projects beneficial to the company and the overall goals.  The company can 
achieve a more efficient use of resources by applying a well-conducted systematic 
project prioritization plan. 

Finally, the conclusions that are reached, aim to simplify the use of the resources so that 
the company can focus on the most important projects. The following conclusions are 
applied to smaller companies in the IT-industry: 

• When there are many projects to choose from, make sure that the company's 
organizational objectives and policies are fulfilled by the projects selected 

• When faced with economic instability, it is more appropriate to use an economic 
priority model to overcome the situation with a lower risk of financial loss. 

• Not to apply too advanced models as they require too much time and resources. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
Om man blickar tillbaka ett sekel och tittar på produkter som hade börjat etablera sig på 
marknaden som exempelvis kylskåpet och bilen, så ser man att dessa tillverkades för att 
uppfylla enkla behov som människan hade. Kylskåpet hade den enkla funktionen att 
kunna förvara livsmedel och bilen skulle låta en eller flera personer färdas en viss 
sträcka. Med tiden så fick företagen konkurrens och för att hålla sig kvar på marknaden 
handlade det om att övertyga kunderna om varför man skulle välja just deras produkt. 
Det fanns olika sätt att övertyga kunderna till att välja deras produkter och det var 
genom att antingen pressa priserna för att fler människor skulle ha råd eller att kunna 
erbjuda fler funktioner i samma produkt. Om man tar Ford Modell T som exempel, 
vilket var den första massproducerade bilen, så ser man en kombination av både lågt 
pris och även en valmöjlighet, vilket var vilken färg bilen skulle ha.  

Ser man sedan till dagens bilar så ser man en markant tillväxt när det gäller 
valmöjligheter som kunden har. Det finns nämligen en uppsjö av olika tillverkare som i 
sin tur tillverkar ett stort antal bilmodeller. Efter valet av bilmodell kan man sedan välja 
färg, olika typer av inredning, motor, säkerhetssystem med flera. Dessa exempel kan 
jämföras med funktionerna bland verktygen som säljs av IT-företagen. Här handlar det 
också om att prioritera de funktioner som anses lämpliga för kunderna och tillför 
mervärde för programmen. Det handlar alltså om att erbjuda kunderna stora 
valmöjligheter för att kunna attrahera en så bred kundkrets som möjligt. Men hur ser det 
egentligen ut bakom alla dessa produkter? Bakom varje produkt och dess funktioner 
måste finnas massvis med idéer men hur vet företagen vilket projekt som skall 
genomföras? Vilka metoder använder företagen för att satsa på de projekt som kommer 
visa sig vara lönsamma och samtidigt försöka undvika att gå i förlust?  

Dessa frågor har lett till ett stort utbud av metoder som företag kan använda för att 
analysera sina projekt. Några av dessa metoder är Decision Support Systems, DSS. 
Dessa program är uppbyggda av komplexa modeller som behandlas med hjälp av 
datorer vilket kan vara till hjälp för företag vid större beslutprocesser.  

1.2 Syfte  
Det övergripande målet med denna studie är att ge småföretagare en insyn i alternativa 
metoder att prioritera bland potentiella projekt. Utgångspunkt för detta är att prioritering 
av dessa projekt skall ske med strukturerade modeller för att minska de ekonomiska 
riskerna som uppkommer i följd av felaktiga beslut samt att hjälpa företagen nå en 
möjlig tillväxt. Detta skall göras med en genomgående litteraturstudie om befintliga 
metoder samt en fallstudie vid ett mindre IT-företag. Med detta som grund ställs frågan:  

• Hur kan företagen lyfta fram de projekt som kommer visa sig vara lönsamma? 

För att kunna besvara denna övergripliga fråga behöver följande punkter undersökas:  

• Vilka modeller finns tillhanda för företaget?  
• Analysera företaget för att kunna ta reda på vilka metoder som uppfyller deras 

behov 
• Vilka verktyg finns tillgängliga för att effektivisera användning av dessa 

modeller?  
• Hur arbetar dagens IT-företag med dessa problem?  
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1.3 Avgränsning  
Studien är avgränsad till modeller, främst datorprogram, som stöder beslutsprocesserna 
för företag samt hur dessa program kan kompletteras för effektivare beslutstagning.  
Därefter avgränsades sökningen till DSS systemen då dessa anses lämpligare att 
tillämpa vid IT-företag där de flesta medarbetare innehar en förståelse för IT-verktyg. 
Fokus vid denna studie ligger på mindre företag som arbetar inom IT-branschen och hur 
dessa kan utnyttja programmen för att nå företagsmålen och etablera sig.  

2. Metod  
För att kunna framföra en lämplig metod så behöver man veta vad det finns för behov. 
Med hjälp av intervjuer och undersökningar av projekten, projektdeltagarna men även 
med hjälp av publicerade artiklar så kan man få en bättre bild av vilka behov och brister 
som finns.  

2.1 Litteraturstudie  
Vid litteraturstudien genomfördes en omfattande litteratursökning på Kungliga Tekniska 
Högskolans bibliotek. Där användes sökmotorn Emerald för att söka upp tidigare studier 
och forskning kring området. Dessutom används Google Scholar för att söka på tidigare 
examensarbeten som berör projekt. Vid litteraturstudien söktes det bland artiklar vilka 
berör ord som Decision Support System, projekt-prioritering och project-prioritizing. 
Målet vid dessa studier var att identifiera de olika metoder som finns vid projekt 
prioritering och analysera vilka som är lämpliga att tillämpa för småföretag inom IT-
branschen.  

2.2 Empirisk studie  
Två metoder har valts för den empiriska studien. En fallstudie utfördes vid ett mindre IT 
bolag som arbetar med bland annat systemutveckling och webbdesign. Denna studie 
innefattar kontinuerlig kontakt med företagets systemutvecklare samt ett par intervjuer 
med honom. Intervjuerna skedde utanför arbetsplatsen för att skapa en tryggare miljö 
för respondenten utan kollegornas insyn och därför nämns varken företaget eller 
personen i detta arbete. Här fick vi ta del av företagets syn på vilka metoder de använder 
sig av och varför. Utöver detta har två program studerats från marknadens ledande 
företag för att finna metoder att effektivisera projekt-prioritering systemet inom dessa.  
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3. Projekt prioritering  
Små företag kommer nästan alltid att ha fler projekt förfrågningar än organisationens 
resurser klarar av att utföra och därför behöver de en systematisk process för att kunna 
välja projekt för att sedan fördela de tillgängliga resurserna på ett optimalt sätt. 
Fördelarna med en sådan systematisk process är (Sifri, 2003):  

• Effektivare planering av företagets resurser  

• Effektivare användning av företagets resurser  

• En portfölj av projekt som balanseras av möjligheter och risker med hänsyn till 
de tillgängliga resurserna.  

• Att företagets risktagare behåller fokusen på de viktigaste projekten  

• Anskaffning av samstämmighet till de projekten med högst prioritering  

När man försöker implementera en sådan projekt selektion och prioritering system i ett 
företag så är det vanligt att man bemöter stort motstånd. Vanlig respons hos företaget är 
exempelvis (ibid.):  

• Att man redan vet vilka projekt som är viktigast  

• Att alla deras projekt är viktiga  

• Att deras bransch förändras dagligen och ett prioritering system begränsar deras 
flexibilitet.    

Idag finns många olika varianter av program med denna uppbyggnad och de har fått 
samlingsnamnet Decision Support Systems, DSS. Här har studier utförda av Bel G. 
Raggad (1997) visat att det inte är lönsamt att endast använda sig av DSS system. Det 
anses istället lämpligare att överlåta mindre beslut till beslutsfattaren som kan tillämpa 
enklare och tidseffektivare metoder.  

3.1 Decision support system, DSS  
Efter vidare undersökningar upptäcktes det att de flesta etablerade program idag baseras 
på de första datorstödda program som utvecklades på MIT under 1960-talet. Man 
utvecklade ett system som var uppbyggt av tre pelare, nämligen databasen, 
företagsmodellen och användargränssnitten (Wikipedia, 2010).  

Tidigare studier inom området visar brister vad gäller användning av DSS vid olika 
nivåer inom ett företag. De första programmen som utvecklades var anpassade efter en 
specifik nivå och idag har man svårt att utveckla program som är flexibla nog att de kan 
användas på individuell-, grupp- och organisationsnivå.  

Enligt Rajeev Kaula, som studerat området under 1994 då DSS programmen var i 
utvecklingsstadiet, uppstod ett antal problem kring hur de tidigare systemen var 
uppbyggda. Dessa problem omfattar effektiviteten och lagringen av information kring 
modellerna och kriterierna. För att de program vi har idag skall vara tidseffektiva krävs 
en omstrukturering av dessa program så att metoderna och kriterierna skall kunna 
användas på de olika nivåerna, individ-, grupp- och organisationsnivå, parallellt.  

Användning av ett DSS program kommer att fördröja beslutprocessen och kosta 
företaget stora kostnader vid införande av systemet. Samtidigt som det nya systemet inte 
garanterar en ekonomisk lönsamhet. Om programmet genererar samma beslut som 
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beslutsfattaren kan förutspå kommer inte införandet av nya systemet vara ekonomiskt 
eller tidsmässigt lönsamt. Det föreslås en implikation av en kunskapsbaserad subrutin i 
programmet som beslutar om det är lämpligt att använda sig av DSS algoritmen innan 
den tillkallar denna algoritm för att annars sända ett meddelande att beslutsfattaren bör 
ta beslutet på egen hand (Bel G. Raggad, 1997).   

3.2 Matrismetoden  
En kravbaserad matrismetod är en snabb och enkel metod. Det går ut på att man ställer 
upp ett antal krav man har på produkten och för varje krav fastställer en viktfaktor 
bestående av en siffra. Andra steget är att man värderar, även här med en siffra, hur väl 
de olika projekten uppfyller det kravet för att sedan multiplicera värderingen med 
viktfaktorn. Summan av alla kravresultat sammanställs sedan till ett slutresultat som kan 
jämföras med de andra projekten där högst summa innebär lämpligare projekt och alltså 
högre prioritering. Ett exempel illustreras nedan (Jain, Ankur):  

 
Figur 1. Matrismetoden och hur den kan se ut i praktiken 

3.3 Credit Union Return on Technology-modellen  
Den här modellen sammanställer kostnader, risker och returvärdet på varje projekt med 
ett numeriskt värde som sedan används för att prioritera olika projekt där högre värde 
innebär högre prioritering (Denbo and Guthrie, 2003). Projekt som returnerar högre 
CURT-värden än andra projekt anses ge en högre utdelning för företaget och bör därför 
prioriteras högre. Modellen framställdes då de flesta IT-företag förbiser sina 
övergripliga organisatoriska prioriteringar vid beslut kring projekt prioritering. En mer 
ingående genomgång av hur denna metod fungerar finns i bilaga 1.  
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4. Företagsstudie  
4.1 Företagsbeskrivning  
Det företag som legat som grund för denna studie är ett mindre bolag som agerar inom 
IT branschen. De arbetar med CRM, Customer relationship Management, vilket är 
deras huvudprodukt som omfattar styrning, organisering och administration av kunder i 
ett företag. CRM-produkten har en färdigutvecklad kärna med väldigt stor flexibilitet 
och kan därför kundanpassas till varje kund. De hjälper även till med konsultation och 
webbimplementering av produkten till kunderna. Organisationen har idag nio anställda 
och är uppdelad i utveckling, försäljning, support, utbildning och marknadsföring där 
varje område är tillsatt två personer utom utvecklingen. Företaget får trots 
ekonomikrisens verkan fler uppdrag nu än tidigare vilket motiverat de att utöka sin 
verksamhet med fler anställda för att klara av mängden projekt.  

4.2 Projekt prioritering  
Idag har företaget ingen etablerad metod för projektprioritering utan tar sig an projekt i 
turordning. Detta görs för att det är en liten organisation och de måste ta vara på alla 
kunder för att kunna ha en fortsatt stadig tillväxt. Dock finns det tillfällen då de lägger 
turordningen vid sidan för att prioritera ett enstaka projekt pga en ny kund som behöver 
komma igång med CRM-produkten. Detta leder till att företaget blir tvungen att 
kontakta kunderna vars projekt redan är igång för att komma överens om en ny 
deadline. För att inte gå miste om kundens förtroende erbjuder de kunderna i dessa fall 
en viss reducering på kostnaden.  Företaget har trots ekonomikrisen en stor mängd 
projekt tillgängliga och tack vare deras stadiga tillväxt behöver de inte prioritera 
projekten efter lönsamhet utan fortsätter som tidigare med turordningen för att inte 
riskera den stabila tillväxten. Företaget har en stark policy när det gäller nekande av 
projekt, vid frågan om de någonsin nekar, alternativt skjuter upp, projekt på grund av 
resursbrister fås svaret "Just nu sker det väldigt ofta, fast vi nekar inte, vi säger den tid 
då vi hoppas kunna ta emot projektet och låter sedan kunden bestämma om han vill 
vänta eller inte. Alternativt så kan vi sänka priset lite för att kunden ska förbli nöjd". 
Detta är anledningen till deras stabila tillväxt och att de förblir konkurrenskraftiga.  

När det gäller lönsamhet anser de att det finns tre typer av lönsamhet:  

• Ekonomisk lönsamhet, försäljning av en lösning till en specifik kund 

• Produktiv lönsamhet, när en lösning tas fram till en kund och man märker att 
man kan använda samma eller delar av lösningen till fler kunder  

• Marknadsföring, "Dummy-projekt"  

Den ekonomiska lönsamheten, vilket är den vanligast förekommande, innebär att man 
kundanpassar produkten till kunden och tar sedan betalt för tiden och utvecklingen av 
produkten. Ibland förekommer det under projektets gång att man finner smarta lösningar 
som man anser att man kan använda för att sälja vidare till andra kunder. Med 
godkännande av kunden kommer man överens om att använda lösningen i framtida 
projekt och som kompensering erbjuder man kunden en prisreducering. Marknadsföring 
är en tredje lönsamhet som sker genom de s.k. "Dummy-projekt". Det är de projekt som 
man tar sig an från nya kunder som inte ger någon vinst utan i vissa fall även ger en 
förlust.  
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4.3 DSS  
Vid andra intervjutillfället framkom det att DSS programmen inte är lämpliga för denna 
bransch. Då företagen har få anställda och begränsade resurser skulle det i praktiken 
vara olönsamt att tillämpa ett DSS program som kräver stora resurser.  

5. Mjukvarustudie  
Vid testningen av Office Project 2007 användes en gratis testversion med full 
funktionalitet som laddades ner från Microsofts hemsida. Innan undersökningen 
påbörjades gjordes en förstudie om vad som skulle komma att förväntas av programmet 
och enligt Microsofts hemsida skulle man få tillgång till stabila verktyg för 
projekthantering med rätt blandning av användbarhet, kraft och flexibilitet, så att man 
kan hantera projekt på ett mer effektivt sätt. Enligt informationen som hittades på 
hemsidan så fanns det ingen modell för projektprioritering implementerat i programmet 
vilket bekräftades efter testningen.  

En förstudie gjordes även för Focal point som dessvärre inte har någon testversion. 
Däremot fanns ett videoklipp med genomgång av programmet som var relativt kort och 
fokuserad på projekthantering vilket försvårade undersökningen av programmet.  
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6. Analys  
6.1 Projekt prioritering  
Vid första intervjutillfället framgick det att för mindre företag ligger den stora 
problematiken bland resurstillgångarna. Dessa företag har inte samma möjlighet som 
större etablerade organisationer att prioritera projekt eftersom det är svårt att flytta 
personal från ett projekt till ett nytt högre prioriterat projekt. Detta har därför lett till att 
många småföretag arbetar med projekt i samma följd som de kommer in. Med detta som 
grund för projekt prioriteringen minskar företaget chanserna att snabbt skapa ett starkt 
nätverk som kan hjälpa företagets tillväxt. Småföretagen som idag inte använder sig av 
en systematisk metod för projekt prioritering vid idéstadiet bör överväga att göra det för 
att satsa på projekt som kommer visa sig bli mer lönsamma än andra. Med detta som 
grund finner man ett nytt problem, nämligen vad som bör tolkas som lönsamt. För 
företaget som stod till grund för fallstudien ansågs det finnas tre möjliga lönsamheter. 
Dessa bör vägas utefter företagets övergripande mål och policy för att alla skall jobba åt 
samma håll. Sedan bör man skapa någon slags lönsamhetsfaktor, som skall vara en 
sammanställning av de olika typerna av lönsamhet, för varje projekt, för att effektivt 
väga dem mot varandra. Nackdelarna med att använda ett prioritering system för att veta 
vilket projekt man ska satsa på är att det kan bli längre väntetid för lägre prioriterade 
projekt vilket kan strida mot företagets mål och policy när det gäller tiden det tar för 
produkten att levereras till kunden. Problemet kan då vara att kunderna får en dålig 
erfarenhet och koppling till företaget vilket kan ge en motsatt effekt till det man försökt 
uppnå. Resurstillgångarna gör det även svårt för dessa företag att arbeta med DSS 
program pga. att det är en tidskrävande process om inte företaget anställer en person 
som kan avsättas för det.  

Ett återkommande problem bland många företag är misstolkningar av företagets 
organisatoriska mål och policy. Detta problem kan enklast lösas genom striktare policy 
och tydliga modeller kring projekt-prioritering. Matris metoden löser detta problem då 
det är byggt så att företagsledningen bestämmer in viktfaktorn på varje delmoment och 
projektledaren tolkar projektet och värderar hur väl den uppfyller kriteriet vilket 
minskar chansen för misstolkningar av företagets mål.   
Vissa forskare menar att DSS programmen genererar större kostnad än nytta för 
företagen. En av dessa kritiker är Bel G. Raggad som menar att för småföretag och 
deras projekt kräver programmen ofta mer tid än vad som behövs för en människa att ta 
besluten och att man därför bör utveckla DSS programmen så att de först analyserar om 
det är värt att gå igenom den långa processen eller om individen själv bör ta beslutet på 
egen hand. Det framkom även underlag för detta under intervjuerna som stod till grund 
för den empiriska studien. Dessa ansåg att för att personalmässigt klara av att applicera 
ett DSS program skulle de behöva anställa extra personal vars enda uppgift skulle bli att 
använda programmet. Därmed anses DSS programmen olämpliga för företag vars 
verksamhet liknar den som stod till grund för empirin.  

Det finns även en viss oro bland företagen angående risken att förlora den kunskap och 
erfarenhet som de anställda har från tidigare projekt, lyckade och misslyckade, om man 
använder sig av datorprogram för prioritering av projekten. Detta ses inte som ett 
problem vid denna studie då man fortfarande använder sig av de anställdas erfarenheter 
då de flesta värden och variabler som används i programmen fortfarande behöver 
analyseras för ett lyckat resultat för DSS programmen och Matris metoden. CURT-
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modellen består dock av en formel vars enda syfte är att analysera den direkta 
ekonomiska lönsamheten av ett projekt med de givna data.  

6.2 Mjukvarustudie  
Vid den empiriska studien av programmen Focal Point och Microsoft Office Project 
upptäcktes det att dessa inte har något verktyg som sköter projekt prioriteringen utan att 
de endast sköter portföljhantering av projekt. Detta bör utvecklas genom att integrera 
någon modell för prioriteringen så att man säkerställer att inga avvikelser från företagets 
organisatoriska mål sker.  

6.3 Matrismetoden  
Ett prioriteringssystem som Matrismetoden är enkel att utföra och kan även göras på 
papper vilket gör att den är tidseffektiv. Det som behöver göras är att definiera specifika 
krav på vad produkten ska kunna uppfylla och sedan ange varje krav en viktfaktor. 
Sedan värderas varje projekt med ett numeriskt värde. Problem som uppkommer vid 
användning av denna metod är att brist på kunskap om ett projekt kan vara förödande 
som kan ge ett projekt högre eller lägre prioritering än vad den bör ha.  

6.4 CURT-modellen  
Något som den här modellen har gemensamt med Matrismetoden är att båda returnerar 
ett numeriskt värde som man sedan kan jämföra med andra projekt för att veta vilket 
projekt som ska prioriteras. Däremot är CURT-modellen lite mer invecklad och inte lika 
flexibel som Matrismetoden. Som man kan se i figuren så returneras värdet av en mer 
komplicerad beräkning där faktorer som ingår är bland annat kostnader, risker och 
returneringsvärde. Denna metod räknar inte med värdet av nya kunder och marknader 
utan endast det specifika projektets värde.  
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7. Diskussion  
Microsoft har nyligen insett att småföretagarna är en av den största outnyttjade 
marknaden och satsar därmed för tillfället stora mängder resurser på att uppfylla deras 
behov. Under projektets gång försökte vi etablera kontakt med Microsoft för att få 
möjligheten att testa Office Project 2007 och samtidigt kunna intervjua de om 
programmet och andra satsningar på småföretagarna. Detta försök misslyckades dock 
och istället fann vi ett demo av programmet som testades. Vid demotestningen framkom 
att programmet är avsett för portföljhantering av projekt snarare än prioritering av 
dessa. Det anses lämpligt för dem att implementera någon slags 
projektprioriteringsmetod för att förenkla användandet av programmet samt 
effektivisera det och uppfylla konsumenternas behov. I överlag anser vi att alla program 
som sköter portföljhantering bör innehålla en funktion som sköter prioriteringen av 
projekten, denna skulle kunna vara Matrismetoden eller något dylikt. Resultatet vi vill 
uppnå med detta är att eliminera överflödigt arbete då man för tillfället måste manuellt 
utföra en prioritering som sedan måste skrivas om in i programmet. Det bör även 
undersökas kring möjligheterna att tillföra tillträde för de olika underleverantörerna och 
kunderna till portföljhantering programmen för att möjliggöra för dessa att förbereda de 
varor och tjänster som kommer att behövas vid framtida planerade projekt. Detta 
kommer leda till mindre väntetider och tillföra företaget stor konkurrenskraft, liknande 
lösningar används redan av större företag som DELL.  

För småföretag som arbetar med färre men komplexare projekt kan ett DSS program 
vara att föredra. För dem kan det vara kostnadseffektivt att avsätta en anställd till att 
sköta DSS programmet då man tar större risker och därmed behöver ta hänsyn till fler 
riskfaktorer vid beslutsprocessen.  
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8. Slutsats  
Från analysen och diskussionen framgår det att en lämplig metod vore att integrera ett 
eller flera modeller, exempelvis matris modellen och CURT-modellen för att bilda en 
flexiblare modell som kommer att spara företaget onödiga tidsfördröjningar. DSS 
programmen är inte lika tidseffektiv som dessa modeller och för små företag anses den 
för komplex.  

Det bör även vid vissa företag övervägas att endast använda CURT-modellen. Detta ses 
som en lösning för mindre företag som har det finansiellt svårt samt även för samtliga 
småföretag under lågkonjunkturer då det gäller att överleva till dess att nya projekt 
kommer in.  

Slutligen nås ett par punkter som företagen bör följa för att uppnå en effektiv metod att 
prioritera sina projekt med:  

• Använd Matrismetoden, se till att företagsledningen kontinuerligt uppdaterar 
vikterna av de olika faktorerna efter företagets policy.  

• Vid ekonomiska svårigheter applicera CURT-modellen för att lättare kunna 
komma ur den svåra situationen  

• Att inte tillämpa allför komplexa modeller  

• De företag som använder sig av Microsoft Office Projects eller liknande 
projekthanteringsprogram bör integrera en enklare prioriteringsmodell till denna  

Detta bör utföras som Bel G. Raggad föreslog i artikeln Decision support system: use IT 
or skip IT där han menar att det bör läggas till en kunskapsbaserad modell för att 
analysera vilken av dessa modeller som är lämpligast att applicera vid 
besluttagningsprocessen. Det finns flera metoder att använda parallellt med DSS 
systemet. Som resultat av denna studie anses en kombination som den lämpligare 
lösningen för små IT företag. Där det rekommenderas att använda ett DSS system som 
sköter de större, mer komplexa, projekten medans de lättare besluten överlåtes till 
beslutsfattaren att ta med hjälp av matrismetoden. Denna kan i sin tur appliceras som en 
subrutin till DSS programmet eller utföras för hand.  
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10. Bilagor    
Bilaga 1  

 

Figur 2. CURT-modellen och dess ingående delar i detalj 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  
Hur många projekt har ni möjlighet att köra igång samtidigt?  

Hur estimerar ni den tid det tar för att utföra ett projekt?  

Hur estimeras projektkostnaden och lönsamheten?  

Hur ofta nekar ni/skjuter upp projekt pga. resursbrist?  

Har ni någon speciell metod för att prioritera projekt om ni har brist på resurser?  

Varför använder ni just den metoden?  

Händer det att ni avslutar eller skjuter upp ett pågående projekt pga. ett nyinkommet 
projekt som anses lönsammare?   

Hur lång tid tar det för er att besluta om ett projekt är värt att utföras?  

Vad definierar ni som lönsamt för företaget?  

Anses projekt som hjälper er nå nya kunder som lönsamma trots att dem inte ger någon 
stor vinst?  

Vilka metoder använder ni vid dessa beslut?  

Har det skett någon förändring kring ert prioriteringssystem sedan ekonomikrisens start?  

Hur har denna förändring sett ut?  
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