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1. Läsanvisningar 
För att underlätta för våra läsare att orientera sig genom denna uppsats, har vi valt 
att skriva dessa läsanvisningar. 
 
Vi har valt att dela in uppsatsen i olika avsnitt. Nedan berättar vi vad de olika avsnit-
ten innehåller. 
 
Problemdiskussion: Här har vi valt att beskriva bakgrunden till vår problemformule-
ring. Vi har även bakat in vissa teorier för att ge större förståelse till hur vi har kom-
mit fram till vårt problem.  
 
Metod: I denna del beskriver vi vårt syfte med uppsatsen och de avgränsningar vi har 
valt att göra. Vi berättar också om vilka metoder vi använt oss av då vi har gjort våra 
undersökningar.   
 
Analys: Vi har valt att inte ha någon teoridel utan istället har vi skrivit våra teorier 
dels i analysdelen och dels i bakgrunden. Detta har vi gjort i och med att det för det 
första inte finns så mycket teorier om detta ämne, eftersom det inte är så utforskat, 
men framförallt för  att vi anser att det är roligare och lättare för läsaren att läsa om 
man blandar teorier med egna erfarenheter och tankar. Analysen består även av, föru-
tom teorier, en sammanställning av intervjuerna och våra egna tankar och reflektioner 
kring svaren.  
 
Slutsats: Här har vi sammanfattat analysen och beskrivit vad vi har kommit fram till i 
denna uppsats.  
 
Självkritik: Vi vill med denna del göra läsarna medvetna om vad vi själv anser att vi 
har gjort för misstag och vad vi har lärt oss av dessa. Vi påpekar även det som vi 
själva anser att vi har lyckats med. 
 
Forska vidare på: Under skrivandet av uppsatsen har vi upptäckt nya områden som 
skulle kunna vara intressanta att gå på djupet med. Dessa beskriver vi i detta avsnitt. 
 
Litteraturförteckning: Vi anger här de källor som vi har använt oss av. 
 
Bilagor: Denna del innehåller alla våra intervjuer och intervjufrågor. De ligger till 
grund för vår analys och kan läsas om vidare intresse finns om våra intervjuer. 
 
Vi har i hela uppsatsen valt av att använda oss av ”hon” när det har varit en obestämd 
person. Detta val grundar sig på att vi själva är kvinnor och vi tycker att det på så sätt 
blir mer naturligt för oss att skriva ”hon” istället för ”han”.   
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2. Ekonomer i IT-projekt – En problem-                      
diskussion 

Vi kommer här att diskutera vårt ämnesval. Vi tar först upp bakgrunden till ämnesva-
let och går sedan in på vår problemformulering och definierar de begrepp vi kommer 
att använda.  

2.1.  Bakgrund till ämnesval 
För att lättare förstå hur vi har kommit fram till vårt ämnesval kommer vi här att be-
skriva bakgrunden. Vi tar upp om ekonomer och deras roll genom tiderna och beskri-
ver även projektarbetsformen och IT:s påverkan på organisationen och samhället. 
Till slut beskriver vi våra egna erfarenheter av projektarbete. 

2.1.1. Ekonomens roll genom tiderna 
Tidigare såg vi civilekonomen som en typisk ekonom som jobbade på bank eller i re-
dovisningsvärlden. Idag har vår bild av ekonomen förändrats och är inte längre lika 
ensidig.  
 
Enligt Statistiska centralbyrån har antalet civilekonomer fördubblats i landet under 
1980-talet och 1990-talet. Civilekonomerna finns även på fler poster och i ständigt 
nya roller. Sten-Erik Sjöstrand, professor på Handelshögskolan i Stockholm har följt 
ekonomernas yrkesvägar under 30 år. Under 1970-talet dominerade arbete inom den 
offentliga sektorn och arbete hos storföretag enligt Sten-Erik Sjöstrand. Därefter blev 
revisor och ekonomichef drömjobben. Under 1980-talet, då finansmarknaden avregle-
rades, vände sig allt fler ekonomer till finanssektorn. Sten-Erik Sjöstrand menar att 
finanssektorn har kvar sin dragningskraft men under de senaste åren har ett nytt om-
råde tagit över, nämligen entreprenörskap.1 
 
Torbjörn Israelsson, utredare på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), ser fler ekonomer 
inom de nya växande företagen. Han anser att ekonomerna finns på en bredare ar-
betsmarknad än tidigare. Enligt Torbjörn Israelsson är IT, media och reklam en väx-
ande arbetsmarknad för ekonomer. Han anser att de nya bolagen nu är inne i en pro-
cess där ekonomer efterfrågas och behövs för att bolagen ska överleva. Israelsson på-
pekar även att banker allt mer efterfrågar kvalificerade ekonomer och förutspår även 
att revisionbranschen kommer att efterfråga folk.2 
 
Ulf Lewenhagen3  på Civilekonomerna4 tror att finanssektorn är en framtidsbransch 
för ekonomer och även rollen som entreprenör. Han anser dessutom att IT och kom-
munikation är växande sektorer på civilekonomernas arbetsmarknad. Ulf Lewenhagen 
betonar även att den traditionella industrin kommer att behöva fler ekonomer inom 
                                                             
1 Edberg Unn, Civilekonomen, Nya branscher nya roller, Nr10-2000 
2 Ibid 
3 Lewenhagen Ulf, Civilekonomen, Nya branscher nya roller, Nr10-2000 
4 Intresseorganisation och fackförbund enbart för ekonomer 
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redovisning och ekonomisk styrning, för att klara de allt hårdare konkurrenskraven. 
Han anser även att renodlade befattningar med krav om specialistkompetens kommer 
att minska. Han menar att ekonomer kommer att bli tvungna att lära sig annat också 
eftersom befattningarna blir mer blandade.  
 
Unn Edberg5 är chefredaktör på Civilekonomerna. Hon har undersökt den framtida 
ekonomen och hennes slutsats är att framtidens ekonom kommer att utföra sina tradit-
ionella arbetsuppgifter, fast i nya miljöer och i nya växande branscher. Ekonomer 
kommer även att få nya roller som entreprenör och analytiker. Dessutom spår exper-
terna, enligt Edberg, att framtidens ekonom kommer att bli bredare i sin kompetens, 
röra sig från de traditionella ekonomrollerna och bli mer tvärvetenskaplig; ekonomer 
som kan information, IT eller psykologi. Det prognosmakarna ser i framtiden, enligt 
Unn Edberg, är att ekonomer som följer förändringsvinden söker sig till framgångs-
branscher och antar nya roller när arbetsmarknaden förändras. 

2.1.2. IT:s påverkan på samhället och organisationen 
Vårt samhälle genomgår i dessa tider en revolution där IT-användningen spelar en 
betydande roll. Vi är på väg att övergå från industrisamhället till informationssam-
hället och tjänstesamhället. Dessa förändringar är redan påtagbara i våra arbeten, stu-
dier, fritid etc. Vi håller på att träda in i en ny era där tjänster och information ligger i 
fokus och inte produkter.6 
 
IT har vänt upp och ner på många gamla regler. Att arbeta i projektform är ett sätt att 
hantera utvecklingen. Arbetar man istället inom de traditionella strukturerna tar arbe-
tet oftast längre tid. Projektarbetsformen förekommer mer och mer i moderna organi-
sationer.7 Man tar då tillvara på resurser och kompetens från skilda håll. Kombinat-
ionen av dessa blir oftast större än summan av de enskilda delarna, d.v.s. synergief-
fekten uppstår.8 
 
Nu används projekt för att göra det som inte ryms i den traditionella organisationen. 
Det kommer att fungera så tills de gamla företagen är förändrade, då blir projektet 
mer en del av arbetslivet.9 

2.1.3. Varför projekt? 
Projektarbete är bra på många sätt. Då en komplicerad uppgift ska lösas kan det gå 
snabbare och smidigare om man arbetar i projektform än om den ska lösas i den van-
liga linjeorganisationen. Uppgiften kan lyftas ut från organisationen och få särskild 
uppmärksamhet med skyddade resurser.10 
 

                                                             
5 Edberg Unn, Civilekonomen, Nya branscher nya roller, Nr10-2000 
6 Ydén K,  IT, organiserande och ledarskap, 2000 
7 Lind Jan-Inge & Skärvad Per-Hugo, Nya Team i organisationernas värld, 1998 
8 Almén Jimmy, Odabas Mia, Svenska Dagbladet, 1999-05-29 
9 Ibid 
10 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
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Jesper Blomberg11 anser att man delvis använder projekt för att ta del av det positiva 
med projektarbetsformen. Han skriver att de som blir uttagna till att medverka i ett 
projekt kan känna sig betydelsefulla och detta är en utav de positiva effekterna. 
 
Ett annat skäl till att välja projektarbetsformen är ifall man vill nå en bättre samord-
ning och samverkan i organisationen. Att lösa problemet i fråga kräver att flera intres-
senter i linjeorganisationen samverkar. Ett projekt legitimerar sådan samverkan – man 
får mandat att ta nya kontakter, tänka fritt och komma med förslag.12 
 
Då man arbetar i projekt berörs flera personer och intressenter av en sakfråga och be-
höver därför bidra med sitt kunnande på olika sätt. Praktiskt är att då skapa en särskild 
projektorganisation, där olika grupperingar har olika uppgifter och roller.13 
 
En annan anledning till att välja projekt som arbetsform är att man kan vilja skapa en 
organisatorisk motvikt. Då ett projekt får särskilda resurser anses frågan som viktig 
och med detta ger man projektet ansvar och befogenheter.14 

2.1.4. Verksamheter som bedrivs i projektform  
Det finns tre olika typer av verksamhet som ofta bedrivs i projektform:15 
 
♦ Forsknings- och utvecklingsverksamhet; verksamhet som med utgångspunkt i mer 

eller mindre väldefinierade mål av t.ex. teknisk, ekonomisk eller mänsklig/social 
natur löser uppgifter genom metodisk forskning, nyskapelse (innovation) eller på 
annat sätt. 

♦ Planerings- och organisationsverksamhet samt annan utredningsverksamhet; ut-
gångspunkten ligger i definierade behov och mål som tar sikte på att framställa 
t.ex. tekniska resursplaner. Dessa används oftast som underlag för kommande 
verksamhet. 

♦ Genomförande av teknisk verksamhet; detta är då man framställer en specificerad 
produkt, t.ex. en fabrik, en bro eller väg eller då man genomför någon annan spe-
cifik uppgift, som en teknisk installation eller en flyttning. 

 
Projekt kan även delas in på andra sätt där man som utgångspunkt har den själva för-
ändringsprocessen och de steg som finns där. Man kan utgå från att ifall det finns be-
hov av förändring så finns det behov av projekt. Olika projekt går dessutom in i olika 
stadier i en förändringsprocess. Projekten kan delas in i:16 
 
♦ Forskningsprojekt; är kunskapsorienterade och syftar inte direkt på att åstad-

komma förändringar, i varje fall inte på kort sikt. 

                                                             
11 Blomberg Jesper, Myter om projekt, 1998 
12 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid 
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♦ Utredningsprojekt; har som syfte att lämna förslag till förändringar eller att utreda 
huruvida förslagen på förbättringarna har för förutsättningar. 

♦ Utvecklingsprojekt; syftet här är att utveckla en ny verksamhet, en ny produkt el-
ler en ny metod. 

♦ Konstruktionsprojekt; här har man vissa givna förutsättningar och utifrån de kon-
struera t.ex. ett nytt informationssystem eller en ny produkt, kan även vara att pro-
jektera t.ex. en bro. 

♦ Genomförandeprojekt; handlar om att genomföra en beslutad förändring.  
♦ Uppföljningsprojekt; uppföljandet på hur långt genomförandet gått och se eventu-

ella hinder. 
♦ Utvärderingsprojekt; syftet är att utvärdera en verksamhet t.ex. 2-3 år efter ge-

nomförandet, antingen en pågående, etablerad, försöksverksamhet eller en genom-
förd förändring. 

 
Många större projekt kan delas in i flera etapper eller i fler ganska oberoende delpro-
jekt. De här olika projekten, forskningsprojekt till utvärderingsprojekt, har olika förut-
sättningar och krav som man anpassar sig efter. 

2.1.5.  Våra erfarenheter som ekonomer i IT-projekt 
Under vårterminen 2001 har vi läst kursen Organisationsprocesser och Informations-
system (OPIS). En del av denna kurs var ett samarbete mellan programmen Informat-
ionsekonomi (IE), Programvaruteknik (PT) och Människor Datateknik Arbetsliv 
(MDA) på Blekinge Tekniska Högskola. Tanken är att elever från dessa program ska 
arbeta tillsammans i projekt för att utveckla mjukvaruprodukter åt företag.  
 
Vi medverkade i ett projekt (Ganapati-projektet) som gick ut på att utveckla en platt-
form för distansutbildning. I vårt projekt arbetade 13 programvarutekniker och tre 
ekonomer, men p.g.a. platsbrist inga studenter från MDA. Projektet pågick i 19 veck-
or under vårterminen. Vi ekonomer medverkade under de tio första veckorna. Efter att 
vi slutat projektarbetet, fortsatte eleverna från PT med att utveckla produkten.  
 
Nedan visas ett organisationsschema på det projekt som vi medverkade i under vår-
terminens första veckor: 
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Figur 2.1 Organisationsschema på projektet som vi arbetade i.(KH = konfigurationshanterare, K-team 
= kvalitetsteam, A-team = arkitektteam, T-team = testeam, Ledningsgrupp = projektledare, teknisk 
projektledare, arkitektchef, testarkitekt och kvalitetskoordinator) 
 
I projektet arbetade en av oss ekonomer som projektledare och de andra två framför-
allt med kvalitetssäkring. Projektarbetsformen var ett helt nytt arbetssätt för oss och 
innebar alldeles nya arbetsuppgifter. Tidigare under vår studietid har vi enbart arbetat 
i grupparbeten och vi anser att det inte är detsamma som projektarbete. Skillnaden är 
att i projektarbete jobbar man i en bestämd organisation med större målfokus än i ett 
grupparbete.  
 
Då vi arbetade i projektet insåg vi att tekniker ofta har ett väldigt inrutat och tekniskt 
synsätt där de ibland kan behöva andra kunskaper för att kunna komma fram till bästa 
möjliga produkt. Under vår tid i projektet märkte vi även att det ibland var svårt att 
hitta arbete åt oss ekonomer. Vi tror dock att det finns arbetsuppgifter och behov av 
ekonomer i IT-projekt, men att dessa roller måste definieras och klargöras på ett tyd-
ligt sätt. Vi anser att det finns kapacitet hos ekonomerna som inte utnyttjas tillräckligt 
och att det förmodligen saknas tillräckliga ekonomkunskaper i IT-projekt.  
 
Efter att ha arbetat i projektform med studenter från andra program, har vi blivit ny-
fikna på vilka ekonomroller som kan vara användbara i liknande projekt. Vi anser att 
detta är ett intressant och outforskat ämne. Vi är väldigt intresserade av att arbeta i 
den här branschen och ser vår kandidatuppsats som ett lysande tillfälle att ta reda på 
och utöka våra kunskaper i detta ämne. Vi tror att det idag är viktigt för ekonomer att 
ha en mixad utbildning. Att blanda IT med ekonomi tycker vi är en intressant kombi-
nation och vi tror att sådan kompetens kommer att efterfrågas i framtiden.  
 
Efter att ha gått OPIS-kursen anser vi att det kan vara bra att låta ekonomer arbeta 
som projektledare, kvalitetssäkrare eller med arkitekturen eller riskhanteringen i ett 
IT-projekt. Vi vill nu undersöka om vårat påstående stämmer och om det finns ytter-
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liggare roller som ekonomer kan ha. Enligt Erik Hjelmquist17 är valet av projektledare 
ofta svårt. Skall ”teknikern” vara projektledare? Eller skall administratören vara pro-
jektledare? Hjelmquist anser att  när man tillsätter projektledaren skall man välja den 
bäste administratören av flera tänkbara tekniker.  

2.2. Problemformulering  
Vi har valt att undersöka vilka roller en ekonom kan ta sig an i IT-projekt. Då vi dis-
kuterat detta ämne har våra funderingar kretsat kring ifall det saknas ekonomer i nu-
varande IT-projekt och om inte, ifall företagen drar nytta av ekonomers och teknikers 
integrerade kompetens. Vi är också intresserade av vad ekonomer kan tillföra och om 
ekonomers nuvarande kompetens kan bidra till att förbättra dagens IT-projekt. Kanske 
bör IT-kunskapen hos dagens ekonomer förbättras för att kunna passa in i nulägets IT-
projekt? Vi är inte intresserade av att undersöka de självklara ekonomrollerna som 
controller eller redovisningsekonom, utan väljer att bortse ifrån dessa roller. Vi vill gå 
ett steg längre och ta reda på vilka roller en ekonom kan inneha i ett IT-projekt föru-
tom dessa traditionella ekonomroller. 
 
Vi anser att det inte drogs tillräcklig nytta av vår kompetens som ekonomer i det pro-
jekt som vi har arbetat i under våren. Teknikerna hade sina rutiner och var inte direkt 
öppna för nya arbetssätt. Då vi dessutom började i projektet med sämre projektför-
kunskaper och sämre vana kring projektarbetsformen än de rättade vi oss ofta efter 
deras arbetsrutiner. Nu i efterhand inser vi att vi antagligen hade kunnat bidra med 
mer än vad vi gjorde.  
 
Det här leder fram till vårt ämnesval: Ekonomens roll i IT-projekt. Vi anser att detta 
är ett passande ämnesval eftersom vi vill ta reda på vad vi mer kunnat tillföra. Vårt 
intresse ligger även i att vi i framtiden vill jobba inom den här sektorn och ser detta 
som ett tillfälle att undersöka våra framtida möjligheter inom IT-projekt.  

2.3. Definiering av begrepp: 
Här definierar vi de begrepp vi använder oss av i problemformuleringen; ekonom, 
roll, IT, projekt och IT-projekt. 

2.3.1. Ekonom 
Definitionen av ekonom är väldigt bred, titeln ekonom kan innehas av såväl gymnasi-
eekonomer som civilekonomer. Vi väljer att inrikta oss på civilekonomer.   
   
Titeln civilekonom är inte lagskyddad i Sverige. Detta innebär i princip att vem som 
helst får kalla sig civilekonom. På den svenska arbetsmarknaden och i folks med-
vetande har emellertid under de senaste 60 åren en praxis utvecklats beträffande inne-
hållet i den akademiska examen som måste avläggas för att man ska kunna kalla sig 
civilekonom. Denna praxis är att examen omfattande minst 120 poäng (tre års heltids-

                                                             
17 Hjelmquist Erik, Projekthantering, 1987 
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studier), varav 80 poäng företagsekonomi och/eller nationalekonomi samt 20 poäng i 
andra ekonomiska ämnen (t ex statistik, handelsrätt, informatik eller liknande).18 

2.3.2. Roll 
Vi anser att det finns två sätt att se på roller i ett projekt. Det ena är förknippat med 
projektmedlemmens ansvar, befogenhet och uppgift, den andra handlar om projekt-
medlemmens personlighet och hur den väljer att utöva sin roll.  

2.3.2.1. Projektmedlemmens ansvar och uppgift 
Leif Ortman19 anser att roller i ett projekt bör vara väldefinierade och att det klart bör 
framgå vem som har rollen och ansvaret. Han anser även att man bör tänka på om 
varje roll verkligen behövs i projektet och om det saknas någon roll i projektet. Det är 
även viktigt att klargöra för projektorganisationen och rollinnehavaren vilket ansvar 
respektive roll har. Under OPIS-kursen upptäckte vi hur viktigt det är att klargöra rol-
lens uppgift och ansvar och att alla projektmedlemmar är medvetna om vem som an-
svarar för vad. Nedan beskriver vi fem roller som vi anser bör vara väldefinierade i 
projekt som har liknande projektorganisation. 

2.3.2.1.1. Projektledare 
Projektledarens roll är att ansvara för ledningen av projektarbetet. Hon leder och sam-
ordnar arbetet och håller kontakter med externa och interna intressenter. Projektleda-
ren rapporterar även till styrgruppen och ansvarar för dokumentationen av projektet.20 

2.3.2.1.2. Arkitekt 
En arkitekt är tekniskt ansvarig för projektets produkter. Det innebär att arkitekten an-
svarar för att analys, design samt att implementationen är tillräckligt bra och korrekt 
gjord. Arkitekten skall se till att det finns mer än ett välunderbyggt lösningsförslag 
och underlag för planeringen, som uppskattningar av olika slag.21 

2.3.2.1.3. Testarkitekt 
Testarkitekten ansvarar för testplaneringen och för att testerna genomförs enligt 
plan.22 

2.3.2.1.4.  Kvalitetskoordinator 
Kvalitetskoordinatorn ansvarar för och arbetar med projektets kvalitetssäkringssy-
stem. Hon arbetar fram en kvalitetsplan, ansvarar för dokumentinspektioner d.v.s. pla-
nering, genomförande och uppföljning, hon genomför även milstolpsgranskning.23 

                                                             
18 Civilekonomernas hemsida: http://www.civilekonomerna.se/civilekonom/index.html 
19 Ortman Leif, Praktisk Ledning av förbättringsprocesser - inriktad på samverkan mellan resultat, 
process och team, 1999 
20 Ibid 
21 Föreläsningsanteckningar, Stort programvaruprojekt (DPT407), Introduktionsföreläsning,  
    2001-01-15 
22 Ibid 
23 Föreläsningsanteckningar, Stort programvaruprojekt (DPT407), Introduktionsföreläsning,  
    2001-01-15 
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2.3.2.1.5. Riskhanterare 
En riskhanterare arbetar med att identifiera risker, bedöma storleken på dem och vad 
som kan göras för att förebygga dem.24 

2.3.2.2. Projektmedlemmens karaktär 
En roll kan även innefatta den roll man får i ett projekt efter vad man har för person-
lighet. Enligt Lind & Skärvad25 beter sig medlemmar i en projektgrupp eller ett team 
på olika sätt, de agerar, samspelar och bidrar alla på sitt speciella sätt. De anser att 
vissa personer är relationsinriktade och andra uppgiftsinriktade. Varje projektmedlem 
intar en roll i teamet. Vissa är uppgiftsinriktade och håller gruppen på rätt spår mot en 
lösning av uppgiften. De klargör mål och arbetsmetoder, samlar och bearbetar in-
formation, genererar idéer och lösningar, dokumenterar arbetets framåtskridande och 
resultat m.m. Andra är relationsinriktade och håller ihop gruppen. De uppmuntrar 
andra, hanterar konflikter, medlar, ger feedback på grupprocessen, fungerar som boll-
plank m.m.  
 
För att gruppen ska fungera effektivt och kunna lösa sina uppgifter krävs förutom 
kunskap att personerna tar på sig olika roller i gruppen som är gynnande för dess ut-
veckling. Då man börjar arbeta i grupp tar man ofta på sig en eller flera roller efter 
vad som passar ens personlighet.26 Vi upptäckte under OPIS-kursen att projektgrup-
pens medlemmar tog sig an eller stod för olika karaktärer i projektgruppen.  
 
Roller som ofta förekommer i ett projekt är:27 
  
♦ Styrande 
♦ Kreativ 
♦ Informerande 
♦ Stödjande 
♦ Utvärderande 

2.3.2.2.1. Styrande 

Antar en person den styrande rollen får hon vara beredd på att kunna påverka rikt-
ningen och tempot på gruppens arbete och vara medveten om när man ska gå in och 
styra gruppen framåt.28 

2.3.2.2.2. Kreativ 
Att ta på sig en kreativ roll innebär att man ska komma med nya idéer, vinkla uppgif-
terna genom nya synsätt eller kombinera olika inlägg och bidrag. Det är viktigt att de 
övriga gruppmedlemmarna förstår syftet med rollen eftersom den lätt kan missupp-

                                                             
24 Föreläsningsanteckningar, OPIS (EFE 335), Riskhantering, 2001-01-19 
25 Jan-Inge Lind & Per-Hugo Skärvad, Nya Team i organisationernas värld, 1998 
26 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
27 Ibid 
28 Ibid 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

13/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

fattas som en roll där personen ska ifrågasätta allt utan att få gruppen att arbeta 
framåt.29 

2.3.2.2.3. Informerande 
Den här rollen innebär att man ska informera gruppen om det problem som ska lösas. 
En informerande roll har alla i gruppen.30 

2.3.2.2.4. Stödjande 

Denna roll innebär att man skapar en trivsam stämning och ska försöka förhindra då-
lig stämning i gruppen.31 

2.3.2.2.5. Utvärderande 
Rollens syfte är att hjälpa gruppen att utvärdera målen och arbetssättet.32  

2.3.3. IT 
IT står för informationsteknologi eller informationsteknik och är vanligen beteckning 
för digitala tekniker för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera information 
i form av ljud, bild och text. Blandningen av tele, data och medieområdet har lett till 
att IT numera omfattar all datorbaserad hantering av information.33 
 
IT är en teknik som kan omvandla samhället. De senaste årens snabba tekniska ut-
veckling och framväxten av de globala kommunikationsnät, såsom Internet, har gjort 
att man talar mer och mer om IT-revolutionen och det kommande informationssam-
hället.34 
 
IT står alltså för framsteg, utveckling och förhoppningar om en bättre värld och in-
formationssamhälle. Men det kan också betyda risk för utslagning av företag, hela 
branscher och regioner med arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till ökade klyftor i 
samhället.35 

2.3.4. Projekt 
Avsikten med projektformen är att skapa den bästa organisationen för ett specifikt 
uppdrag.36 

2.3.4.1. Vad är ett projekt? 
Ordet projekt kommer från det latinska verbet projicere som betyder kasta fram. Be-
tydelsen ligger i att kasta fram förslag och förbättringar som kan medföra positiva och 
                                                             
29 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
30 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) hemsida, senast uppdaterad 1999-05-07: 
http://www.nutek.se/teknik2/fouomr/infotek/nutek.html 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ortman Leif, Praktisk Ledning av förbättringsprocesser - inriktad på samverkan mellan resultat,  
process och team, 1999 
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meningsfulla utvecklingar. Projekt används då det finns behov av förändringar och 
förnyelse och återfinns inte det finns det heller inget behov av projekt. Projektarbete 
är nämligen ett effektivt förändringsinstrument.37 
 
Det finns många definitioner på projekt, en definition som vi anser beskriver projekt 
bra är:38 
 
”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad akti-
vitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål.” 
 
För att man ska kunna kalla det arbete man utför för projekt måste sex kriterier vara 
uppfyllda:39 
 
♦ väl planerat 
♦ specifikt syfte 
♦ avgränsat område 
♦ begränsad tid 
♦ tillfällig organisation 
♦ särskilda ekonomiska förutsättningar 
 
Uppfylls inte alla kriterierna kan man, enligt Kjell Nordberg,40 inte definiera det som 
projekt. 
 
Ett projekt har en förbestämd slutpunkt och planeras, startas, genomförs och avveck-
las. Fortsätter projektet utan att avvecklas ses detta mer som en etablerad linjeorgani-
sation och kan inte gå under begreppet projekt. Däremot kan man bedriva projekt 
inom en linjeorganisation, bara de sex kriterierna är uppfyllda.41  
 
Projekt innebär att lösa en uppgift för vilken det saknas bestämda arbetssätt och ruti-
ner. Positivt med projektarbete är att man vid projektets början kan lägga all sin 
energi och koncentrera sig på den speciella uppgiften och lägga undan alla vardagliga 
ärenden. 
 
Ett projekt är avskiljt från den övriga verksamheten men samtidigt starkt beroende av 
den. Man samlar ihop olika kompetenser från linjeorganisationen som kan arbeta till-
sammans. Då tar man tillvara på synergieffekterna 2+2=5, dvs. att den unika kombi-
nationen av projektmedlemmarnas kompetenser leder till att summan av den blir 
större än de enskilda delarna. Projektarbete ger tillfälle att utveckla ett givande sam-
spel där olika kompetenser och erfarenheter tillvaratas.  
 

                                                             
37 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
38 Karlsson Åke, Marttala Anders, Projektboken metod och styrning för lyckade projekt,   
39 Nordberg Kjell, Projekt planering, 1997 
40 Ibid 
41 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
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Projekt utförs i grupper (team) och det är viktigt att projektarbetet inte styrs på ett 
traditionellt sätt där chefen fördelar arbetsuppgifterna. Då åstadkoms inte den önsk-
värda kreativiteten och de eftersträvade synergieffekterna som uppstår ifall projektle-
daren är en del av teamet. 
 
Det är svårt att få ett projekt till en självständig organisation eftersom det är så starkt 
beroende av linjeorganisationen. Det är då viktigt att man sätter upp gränser för pro-
jektet för att det ska kunna skydda sin integritet och existens. Främsta uppgiften för 
projektledaren blir då att endast släppa in de krav som projektet för tillfället tål att ta 
emot, annars finns det risk för att projektet rasar samman.  

2.3.4.2. Projektorganisation  
När ett större projekt planeras och genomförs samverkar ofta tre olika grupper och en 
uppdragsgivare i projektarbetet. 42 Nedan följer en modell över detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2  Projektorganisationen.43 
 
♦ Styrgruppen (ledningsgruppen) som är projektets ledningsorgan. 

                                                             
42 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
43 Wisén, Jan, Lindholm, Börje, Effektivt projektarbete, s. 90, 2000 
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♦ Projektgruppen (utredningsgruppen) som genomför själva utredningsarbetet, sam-
lar in material, kartlägger och analyserar, utvecklar lösningsalternativ m.m. 

♦ Referensgruppen (-grupperna) som både kan vara ett intressentorgan, ett styror-
gan eller ett kompetensorgan. Ett intressentorgan består av representanter för dem 
som har intresse av och/eller kan komma att påverkas av utredningen. Kompe-
tensorganet är sammansatt för att tillföra utredningen speciell kompetens och slut-
ligen finns styrorganet som verkar som uppdragsgivarens kravställare på projektet. 

♦ Uppdragsgivaren kan ibland vara svår att identifiera för ett projekt i en organisat-
ion. Det är viktigt att identifiera uppdragsgivaren som en person. Hon är den som 
äger uppgiften, svarar för direktivet, fastställer projektets syfte och inriktning, hon 
anger också projektets tids- och resursramar samt ser till att resurserna ställs till 
projektets förfogande. 

2.3.4.2.1. Styrgrupp 

Styrgruppen har som uppgift att ansvara för planering, styrning och uppföljning av 
projektet vad gäller både resurser och sakinnehåll.44 Deras huvudsakliga uppgift är att 
se till att projektplaneringen är bra och att godkänna denna.  
 
Det är viktigt att styrgruppen inte är för stor eftersom då kan det vara svårt att fatta 
nödvändiga och entydiga beslut och att effektivt kunna styra projektet. Bra antal i en 
styrgrupp är två-tre ledamöter.  
 
Personerna som ska ingå i styrgruppen ska ha vissa beslutsfogenheter och ha ett reellt 
intresse för projektet eller speciell sakkunskap. Är det ett mindre projekt kan styr-
gruppen bestå av endast en person i chefsställning.  
 
Styrgruppen är inte till för att ta beslut i sakfrågor, vilket projektgruppen ska ta ställ-
ning till, utan ska fatta beslut i administrativa frågor, dvs. fastställa projektplan, bud-
get, tidsplaner inom de ramar som projektdirektivet föreskriver. Gruppen ska också ta 
ställning till innehållet i projektets rapport inför ett beslut som skall fattas i linjeorga-
nisationen. 

2.3.4.2.2. Projektgrupp  
Projektgruppen utför det egentliga arbetet.45 De personer som därför bör ingå i pro-
jektgruppen är de som aktivt deltar i projektarbetet. De personer som räknas till övriga 
intressenter och som medför experthjälp till projektet passar bättre i till exempel en 
referensgrupp.  
 
Huvuduppgiften för projektgruppen är att utarbeta underlag för beslut. Andra uppgif-
ter är att: 
 
♦ Medverka i projektplaneringen 
♦ Utföra kartläggningar, sammanställningar, analyser m.m. 
♦ Utforma förslag 
                                                             
44 Wisén, Jan, Lindholm, Börje, Effektivt projektarbete, 2000  
45 Ibid 
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♦ Medverka vid den löpande uppföljningen av projektet 
♦ Delta i avrapporteringen 
Projektgruppen sätts samman efter vilken typ av projekt det är och vad det är för pro-
blem som ska lösas. Vilka personer som ingår är också beroende av i vilken fas pro-
jektet är. Under projektets gång kan det hända att det exempelvis behövs rekrytering 
av personer med andra kompetenser, eller utbyte av projektmedlem. Därför ska man 
inte låsa projektgruppen till hur den är sammansatt från projektets start.  
 
Projekt sätts upp temporärt och måste hela tiden vara anpassningsbart och flexibelt. 
Detta i kombination med de nya samarbetsformerna ställer extra stora krav på medar-
betarna. Det finns större risk i en projektorganisation än i en linjeorganisation att det 
dyker upp samarbetsproblem eller att medarbetarna inte svarar för de förväntningar 
som finns. Eftersom ett projekt ofta är tidspressat och har begränsade möjligheter är 
det ofta svårt att lösa sådana problem i en temporär organisation. Detta kan leda till 
utbyten av projektmedlemmar. Sådana här ingrepp ses som mycket allvarliga ef-
tersom det kan leda till en rad komplikationer. 

2.3.4.2.3. Referensgrupp  

En referensgrupp har en rådgivande funktion.46 Den kan vara knuten till antingen 
styrgruppen och/eller projektgruppen.  
 
Referensgruppen är till för att representera expertkunnande om det behövs under pro-
jektets gång och/eller ge ett bra stöd till projektet. Den skall följa och stödja projektet, 
underlätta informationen och kontakterna mellan projektorganisationen och de övriga 
intressenterna. Ett projekt kan ha flera referensgrupper med olika sammansättningar 
och olika kontaktvägar. Att ha klart för sig vad referensgruppen har för syfte är vik-
tigt.  
 
Referensgruppen ska även fungera som informationskanal. Gruppen ska dock inte ta 
informationsansvaret från projektledaren. 

2.3.5. IT-projekt 
Vi anser att det finns tre olika slags IT-projekt: 
 
♦ Kompetensutveckling: Projektens syfte är att höja personers IT-kunskap.  
♦ Produktutveckling: Projekt där man utvecklar en produkt som är av IT-karaktär. 
♦ IT-hjälp: När man i ett projekt använder IT som hjälpmedel. 

                                                             
46 Wisén, Jan, Lindholm, Börje, Effektivt projektarbete, 2000 
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3. Syfte, Avgränsningar och Metod 
I det här kapitlet behandlar vi vårt syfte och våra för avgränsningar i uppsatsen. Vi 
beskriver även vad vi har använt för metod.    

3.1. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att föreslå vilka roller som ekonomer kan ha i IT-projekt. 

3.2. Avgränsningar 
Nedan följer våra avgränsningar som vi har gjort gällande ekonom, roll och IT-
projekt.  

3.2.1. Ekonom 
Vi vill undersöka de ekonomer som arbetar i IT-projekt utan att de innehar roller som 
controller eller redovisningsekonom.  

3.2.1.1. Controller  
Controller är länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. Controllern skall 
se till att företagsledningen får den ekonomiska information de behöver för att kunna 
följa, bedöma och påverka verksamheten.47  
 
Controllern utför ekonomiska utredningar och analyserar verksamheten, budget, andra 
analyser, till exempel undersöker om det är lönsamt för företaget att sälja vissa pro-
dukter och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska regioner och olika 
kunder. Andra arbetsuppgifter är att samla in uppgifter om kostnader och om hur 
mycket som säljs, om konkurrenter med mera. Controllern ger företagsledningen råd 
om i vilka regioner, på vilka kunder och på vilka produkter det lönar sig att satsa.  

3.2.1.2. Redovisningsekonom  
Redovisningsekonomen kan ha olika arbetsuppgifter beroende på utbildning och erfa-
renhet.48 
 
Arbetsuppgifter kan vara att ha ansvaret för redovisningen av alla inbetalningar och 
utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. Redovisningsekonomer 
skall se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. 
Själva redovisningsarbetet är datoriserat och all information finns i redovisningssy-
stemen i datorn.  
 
Redovisningsekonomen deltar i arbetet med bokslut. Det innebär att mäta företagets 
ekonomiska ställning och vilka tillgångar och skulder företaget har. Informationen 

                                                             
47 Arbetsförmedlingens hemsida: http://yrken.ams.se/beskrivning 
48 Ibid 
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hämtas ur det datoriserade systemet och materialet bearbetas i datorn. Redovisningse-
konomen analyserar även bokslutets resultat.  
 
I redovisningsekonomens arbete kan det även ingå att utveckla modeller för redovis-
ningen, budgetarbetet och bedömningar av hur stora inkomsterna och utgifterna för en 
viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå de lönsamhetsmål som finns uppställda.  

3.2.2. Roll 
Vi ska undersöka de roller som innefattar vilka arbetsuppgifter och ansvar som man 
tar på sig i ett projekt. Rollerna som vi är intresserade av är de som hamnar utanför de 
ekonomroller som vi definierat i 2.3.1. Ekonom 

3.2.3. IT-projekt 
De IT-projekt vi vill inrikta oss på är IT-projekt där målet är att utveckla en produkt 
eller tjänst som är av IT-karaktär, dvs. produktutvecklingsprojekt. Vi riktar således in 
oss på IT-projekt där det framställs en programvara och inte på IT-projekt där syftet är 
att öka kunskapen om IT eller där man använder IT som hjälpmedel för att utveckla 
en produkt eller tjänst.  
 
Vi väljer att inrikta oss på hela projektet, dvs. styrgruppen, referensgruppen, upp-
dragsgivaren och projektgruppen. 
 
Vi vill framförallt undersöka IT-företag, eftersom vi vill se hur ekonomens roll ser ut 
där.  

3.3. Metod 
Vi beskriver här hur vi har gått tillväga med vår informationsinsamling, våra inter-
vjuer och vid skrivandet av denna uppsats. 
.  
För att kunna beskriva ekonomens roll tänker vi undersöka hur det ser ut i projekt 
idag. Utifrån denna undersökning kan vi sedan diskutera om ekonomers kompetens 
behövs och om den utnyttjas på rätt sätt. 
 
När vi skulle bestämma vår frågeställning utgick vi från OPIS-kursen, som vi precis 
hade avslutat. Vi var där med i ett IT-projekt med 13 tekniker. Examinationen i den 
kursen var en uppsats om organisationsprocesser och informationssystem. När vi 
skrev uppsatsen och efter att ha medverkat i projektet blev vi nyfikna på vad ekono-
mer kan göra i IT-projekt. Vi hade på så sätt redan mycket bakgrundsfakta och idéer 
när vi började vår kandidatuppsats. Detta underlättade när vi diskuterade vår problem-
formulering. Våra erfarenheter från kursen har också följt med oss under hela uppsat-
sen och vi har utgått mycket från projektet när vi har intervjuat och analyserat.  
 
För att hitta teorier till vår frågeställning började vi med att försöka hitta fakta på 
bibliotek och Internet. Vi hade dock problem med detta i och med att det var ett så 
outforskat område. Vi tog även hjälp av bibliotekarier på Infocenter. De teorier vi hit-
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tade har vi skrivit om i vår bakgrund och även lagt in i analysen. De teorier vi  använ-
der handlar om projektorganisation, roller och ekonomer. 
 

3.3.1. Intervjuer 
Våra empiriska erfarenheter har vi fått från intervjuer. Vi valde att göra kvalitativa 
studier i och med att vi anser att det skulle bli bäst resultat om vi gick in på djupet på 
varje intervju. Syftet med kvalitativ undersökning är att beskriva, analysera och förstå 
beteendet hos enskilda människor och grupper, med utgångspunkt från dem som stu-
deras.49 Vi ansåg att det var just detta vi skulle göra, eftersom vi ville se hur företag 
och studenter uppfattade ekonomer i IT-projekt. 
 
Vi har använt oss av semistandardiserade intervjuer50. Detta innebär att vi på förhand 
har bestämt vissa frågor som ges till alla intervjuade personer och följt upp dessa frå-
gor med uppföljningsfrågor. Dessutom har vi ställt vissa frågor som endast riktar sig 
till vissa personer.  
 
Vi har dels varit ute på företag, hos studenter som arbetar i IT-projekt med ekonomer 
och intervjuat en professor. Vi har valt att intervjua alla dessa grupper, dels eftersom 
vi då får ett mycket bredare material att analysera men även för att vi då får möjlig-
heten att analysera utifrån olika perspektiv. Företagen representerar hur det ser ut idag 
på arbetsmarknaden. Studenterna företräder hur det är att jobba med ekonomer i IT-
projekt och de har även tankar om hur det kommer att se ut i framtiden. Professorn 
har vi valt att intervjua för att få expertkommentarer.  
 
Företagen har vi kontaktat via telefon, där vi har berättat lite kort om vad vi skriver 
om. Det största problemet då har varit att få tag i rätt personer. När vi har pratat med 
dem har de flesta varit intresserade men några har fått tacka nej p.g.a. tidsbrist. Vi har 
sedan bokat tid med dem som kunnat. Intervjuerna har skett på deras arbetsplats. De 
har tagit i genomsnitt en timme. Vi har intervjuat 8 personer på företag.  
 
Studenterna och professorn som vi har intervjuat har vi kontaktat via e-mail. De har 
fått svara om de är intresserade, efter det har tidsbokning skett. Vi har intervjuat 3 
studenter i vardera två projekt. Det ena projektet (Ganapati-projektet) var det vi med-
verkade i under OPIS-kursen. Det andra projektet (BarbWired-projektet) pågick under 
samma tid och med samma förutsättningar. Där ingick två ekonomer.  
 
Vi har valt att endast föra anteckningar vid våra intervjuer. Vi hade funderingar på att 
använda oss av bandspelare, men efter vår första intervju ansåg vi att det var tillräck-
ligt att föra anteckningar. Vi anser att intervju med bandspelare kan göra den intervju-
ade personen osäker. Enligt Bengt Gustavsson51 kan bandade intervjuer även leda till 
överbelastning av data och en lång och tidsödande process att sedan skriva ut inter-
vjun. Intervjuaren får lita på sig själv och sin egen förmåga att fånga upp relevant data 

                                                             
49 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
50 Ibid 
51 Gustavsson Bengt, Metod: Grundad Teori, 1998 
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när hon för anteckningar. Hon tar med mer av sina egna observationer då. En fördel 
med bandade intervjuer är att det känns tryggare för de som intervjuar eftersom de då 
inte behöver oroa sig för att glömma något som har sagts.52 
 
På de flesta intervjuer har vi alla tre deltagit, men på vissa har endast två kunnat när-
vara. Vi har dock vid alla intervjuer haft minst två personer som har skrivit. När vi har 
kommit tillbaka från intervjun har vi senast dagen efter sammanställt intervjun. Den 
finns bifogad som bilaga. Sammanställningen har också skickats ut till intervjuperso-
nen för kontroll och godkännande av den intervjuade. Detta för att vi har velat för-
säkra oss om att vi inte missuppfattat någonting och samtidigt har vi givit de intervju-
ade en chans till att förtydliga sig. Det har visat sig att de intervjuade har haft lite änd-
ringar, men inga ändringar har varit av sådan karaktär att det har varit betydande för 
vår analys. 

3.3.2. Analysarbetet 
Enligt Jan Trost53 bör man notera idéer när de dyker upp oavsett under vilka samman-
hang det sker. Vi har under hela vår studie haft ”kladdplank” där vi fört in tankar och 
åsikter så fort vi kommit på dem. Detta har vi valt att göra dels för att inte glömma de 
första intrycken från intervjuerna men framförallt för att inte glömma bort idéer och 
tankar för att underlätta för oss vid själva analysarbetet. Analysen skall även enligt 
Trost54 ske efter att intervjuerna har hunnit sjunka in och under avslappnade former.  
 
Vi påbörjade vårt analysarbete efter att alla intervjuer var sammanställda. Vi började 
med att försöka få en överblick över alla intervjuer genom att göra ett översikts-
schema. Detta översiktsschema bestod till en början av de intervjuades namn, befatt-
ningar, företag och bakgrund. Därefter byggde vi på med korta sammanställningar 
ifrån intervjuerna. Det vi skrev kunde vara t.ex. om den intervjuade hade varit positiv 
eller inte till att ha ekonomer med i IT-projekt, om företaget de jobbade på i nuläget 
hade ekonomer med i IT-projekt eller vilka roller de ansåg passa ekonomer i IT-
projekt. Vi valde att göra detta översiktsschema för att få en klarare bild av vad varje 
intervjuperson hade haft för åsikter och tankar. Tanken var även att vi skulle försöka 
finna mönster i svaren och på så sätt kunna börja analysera. Vi ville se om de som 
hade lång arbetslivserfarenhet hade andra åsikter jämfört med dem som precis börjat 
arbeta och om studenter och företag såg olika på ekonomer i IT-projekt. Utifrån detta 
schema fångade vissa delar vårt intresse, vilka vi valde att gå djupare in på vid ana-
lysen. Det vi valt att diskutera i analysen är de punkter som vi ansåg betydelsefulla för 
att vi skulle kunna komma fram till vår slutsats. Två frågor som vi inte har behandlat i 
analysen är hur företagets organisation och hur projektorganisationen såg ut på de 
olika företagen. Dessa har vi haft med på intervjuerna för att få en uppfattning om fö-
retagets organisation och för att få en förståelse för hur de bedriver IT-projekt. Vi an-
ser inte att dessa hjälper oss att finna svaret på vår frågeställning men de ger oss en 
bra bild av hur IT-projekt fungerar och vilka roller som ofta förekommer. Vi har ana-

                                                             
52 Gustavsson Bengt, Metod: Grundad Teori, 1998 
53 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 1997 
54 Ibid 
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lyserat de utvalda punkterna och jämfört dessa med teorier om hur projektmedlemmar 
väljs, hur olika krav påverkar varandra, utvecklingsfaser och roller. Vi valde att lägga 
in en del teorier  i analysdelen eftersom vi ansåg att det skulle göra det lättare för läsa-
ren att då följa med i våra tankar.  
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4. Analys 
Vi har valt att belysa några av de områden som diskuterades under våra intervjuer. 
De områden som vi valt, är enligt oss av betydelse för att vi ska kunna besvara vår 
frågeställning. Vi har valt bort de saker som vi anser vara irrelevanta för vår uppsats 
och väljer istället att mer ingående diskutera de utvalda områdena. Vi kommer inleda 
analysen med att ge en överblick över vårt område för att sedan smalna av och disku-
tera runt vår problemformulering. Först presenteras kort den bild vi fått av ekono-
mers roll i IT-projekt idag. Därefter följer en diskussion om företags och teknikstu-
denters syn och kunskap om ekonomers kompetens. Vi kommer även att påvisa hur IT-
projekt kan förbättras. Vi för resonemang angående den eventuellt bristande beräk-
ningen av prissättning och kundvärde i IT-projekt. Efter detta följer en diskussion om 
hur de företag vi besökt väljer sina projektmedlemmar. Vi berättar om vilka faser ett 
IT-projekt genomgår och resonerar om i vilka ekonomer kan passa att medverka i. 
Slutligen diskuterar vi vilka roller och arbetsuppgifter som en ekonom kan inneha en-
ligt de intervjuade företagen och studenterna.     

4.1. Ekonomer i IT-projekt idag 
Vi kommer här kort beskriva hur vi uppfattat ekonomens roll i IT-projekt idag. Detta 
framförallt för att ni som läsare skall få dela den bild som vi författare fått, efter att 
ha utfört vår studie.  
 
Vi vill visa den bild som vi fick av ekonomers roll i IT-projekt idag, efter att ha ge-
nomfört intervjuerna med företagen. Detta väljer vi att göra fastän vårt syfte inte är att 
kartlägga ekonomens roll i IT-projekt. De flesta företagen svarade att det inte fanns 
några ekonomer som jobbade med IT-projekt. Senare under intervjuerna kom det 
dock ofta fram att ekonomer medverkade i IT-projekt, indirekt eller direkt. Det svåra 
är dessutom hur man definierar en ekonom. En person med en högskoleexamen i eko-
nomi, kan efter examen, fått erfarenheter ifrån IT-projekt eller vidare utbildat sig i IT. 
Skall denna person då räknas som ekonom eller inte? Vi är osäkra på denna punkten 
men vi har, som vi tidigare skrivit om när vi definierade våra begrepp, utgått ifrån ci-
vilekonomer. Vi har sökt efter civilekonomer som jobbar i IT-projekt, med eller utan 
erfarenhet och vidareutbildning. Vi har även haft problem med att avgöra om ekono-
merna arbetar i IT-projektet eller inte. Detta för att ekonomerna ibland endast funnits 
med som stöd till projektgruppen eller medverkat i en fas under projektutvecklingen. 
 
Vi fann inte att ekonomer medverkade i stor utsträckning i IT-projekt på de företag vi 
besökte. De områdena som vi fann att ekonomerna arbetade med var: förstudie, kund-
kontakt, marknadsföring, kostnads- och intäktsanalys och som projektledare. 
Vi fann även en tendens till att de IT-projekt där det förekom ekonomer oftast inte var 
av ren teknisk karaktär.  
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4.2. Ekonomers kompetens 
Här vill vi undersöka vad företag och studenter vet om ekonomers kompetens och vad 
de har för tankar om ekonomers utbildning.  

4.2.1. Teknikers kunskap om ekonomer 
Under våra intervjuer har vi uppmärksammat att många tekniker egentligen inte vet 
vad ekonomer har för kompetens. Detta gäller både de personer vi intervjuat på före-
tagen och de studenter vi intervjuat. På frågan vad de intervjuade har för bild av eko-
nomer är följande svar vanligt förekommande:55 
 

”Jag vet bara att de jobbar med bokföring” 
”De håller väl på med siffror och sånt” 
”Jag har dålig insikt i vad de har för kompetens” 

 
Vi inser nu, i och med att tekniker inte är så bra insatta i vad ekonomer kan, att det 
inte är konstigt att många företag inte har ekonomer med i sina IT-projekt. Många har 
bilden av att en ekonom bara jobbar med bokföring och de tänker ofta inte på att en 
ekonom kan tillföra mycket mer, bara genom att ha ett annat tankesätt. Vi märkte 
dock att de intervjuade som hade längst arbetslivserfarenhet hade en bredare bild av 
ekonomer och att de kunde se ekonomerna på fler roller och var mer positiva till dess 
medverkan i IT-projekt.  

4.2.2. Ekonomer måste marknadsföra sig 
Enligt Claes Wohlin56 har tekniker förutfattade meningar om ekonomerna och tror att 
det enda de är lämpade för är redovisningsyrken. Därför är det viktigt för ekonomen 
att kunna marknadsföra sin kompetens och kunna ”sälja” den till teknikerna. De ska 
kunna bevisa värdet av sin kompetens och om de kommer in i ett projekt är det viktigt 
att de betraktas som en projektmedlem. Företagen anställer inte en ekonom bara för 
att hon ska bevisa att hon kan annat än redovisning. Då tar de hellre en tekniker ef-
tersom de vet vad de får för kompetens. 
 
Efter att ha deltagit i programvaruteknikernas projekt under OPIS-kursen inser vi att 
Wohlins uttalande verkligen stämmer. Vi borde ha marknadsfört oss mer och visat 
vad vi kunde. Teknikerna hade ju ingen insikt i vad vi hade för kompetens, men i och 
med att vi var så osäkra på hur det gick till att arbeta i projekt, visste vi inte riktigt vad 
vi kunde tillföra. Vi kände då även ibland att vi arbetade i deras projekt och att det 
inte var ”vårt”. Detta hade kunnat motverkas om vi, som ekonomer, hade varit mer 
självsäkra på vår kompetens och kunnat framföra vad vi verkligen kunde. Det hade 
också underlättat om teknikerna hade vetat mer om våra kvalifikationer. Ett uttalande 
som pekar på detta är: 
 

                                                             
55 Bilaga 1-16 
56 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
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”Jag hade svårt att se ekonomernas roll i projektet i och med att det inte var något 
räknande. De blev mest som avlastningspersoner.”57 

 
Hade teknikerna vetat mer om vår kompetens eller om vi, som ekonomer, hade mark-
nadsfört oss bättre och sagt vad vi kunde tillföra, hade detta problem kanske inte be-
hövt uppstå. Vi anser att det är oerhört viktigt för ekonomer som vill ut och jobba i 
IT-projekt att marknadsföra sig och ha klart för sig vad de kan tillföra.  

4.2.3. Vad behövs i ekonomens utbildning?  
Anders Ranefjord58 menar att ekonomer som blir skolade i ekonomi, tex. redovis-
ningsekonom eller controller, inte är lämpade att arbeta i IT-projekt. Ekonomer som 
väljer en mer bred ekonomiutbildning eller inrikta sig på organisation passar bättre in 
i IT-projekt. Något som Ranefjord också tycker är viktigt för en ekonom, som vill ar-
beta med IT-projekt, är att de har grundkunskap om IT och att de förstår termerna som 
används vid systemutvecklingen. 
 
Caroline Johnsen59 hade en del tankar angående dagens informationsekonomiprogram 
på Blekinge Tekniska Högskola. Hon tycker att det borde göras om så att det passar 
den tekniska världen lite bättre. Framförallt skulle detta innebära att det infördes mer 
projektarbete och mer gemensamma tekniska kurser för de olika utbildningspro-
grammen. Kraven för att delta i de gemensamma tekniska kurserna borde då vara 
samma för alla utbildningsprogram.  
 
En tendens bland studenternas tankar angående ekonomers utbildning, är att de anser 
att ekonomerna borde öka sin kompetens avseende projektkunskap. De menar att det 
hade underlättat om ekonomerna hade kunnat mer om bl.a. projektets faser och hur en 
organisation i ett IT-projekt är uppbyggt. 
 
Vi anser att dessa idéer, både från studenter och personer i företag, är mycket bra, i 
alla fall om ekonomen är inriktad på att arbeta med tekniker och i projekt. Vi tycker 
att det är väldigt nyttigt att arbeta med andra studenter eftersom man lär sig mer och 
utökar sin egen kompetens. Om man redan under utbildningstiden vidgar sina vyer 
och inte låser sig med att bara jobba med folk inom samma utbildningsprogram kan 
det underlätta när man kommer ut i arbetslivet. Man får då mer insikt i vad de andra 
kan och på sätt kan man utnyttja varandras kunskap bättre. 

4.2.4.  Passar ekonomens kompetens i ett IT-projekt? 
Marie Jönsson,60 som själv är ekonom, anser att ekonomer saknar tillräcklig teknisk 
kompetens för att medverka i dagens projekt. Mycket av den nya tekniken inom tele-
kom är osynlig, d.v.s. den går inte att ta på. Ju mindre konkret teknik som man jobbar 

                                                             
57 Persson Johan, F.d. Projektledare, Barb Wired-projektet, Massive, Bilaga 14, Intervju 13, 2001 
58 Ranefjord Anders, Platsansvarig, VM-data, Bilaga 9, Intervju 8, 2001  
59 Johnsen Caroline, Projektledare, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, Intervju 2, 2001 
60 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, Intervju 2, 
2001 
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med, ju mer teknisk kompetens krävs för att få förståelse om funktionaliteten för pro-
dukten.  
 
Om ekonomer ska jobba i  IT-projekt med stark teknisk karaktär, där arbetsuppgiften 
endast går ut på att göra det tekniska, instämmer vi med om att ekonomer saknar 
kompetens. Det kan vara svårt för oss, som ekonomer, att förstå vad produkten egent-
ligen går ut på, när den är abstrakt och inte går att ta på. Det vi menar är när produk-
ten eller tjänsten är av sådan teknisk karaktär att den är svår att förstå om man inte är 
väl insatt i tekniken.   
 
I många intervjuer har de intervjuade svarat att ekonomer har tillräcklig kompetens 
för att kunna medverka i IT-projekt. Frågan är då om de har vetat vad ekonomer kan. 
Det har ofta kommit fram i en senare del av intervjun att de inte vet vad ekonomer har 
för kompetens, så  svaren motsäger sig själva. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska 
tolka alla intervjuer. Antingen anser de att ekonomer har kompetens att medverka i 
IT-projekt, eftersom att ekonomer ofta har en så pass bred utbildning, eller så har de 
egentligen ingen aning. Detta gör att våra intervjuer ibland kan bli missvisande och 
svåra att analysera.  
 
Som slutkommentar på ekonomers kompetens kan vi konstatera att tekniker inte har 
så stor uppfattning om vad ekonomer kan och att vi, som ekonomer, måste åtgärda 
detta själva genom att på ett bättre sätt marknadsföra oss själva och visa vad vi kan 
tillföra. En bra idé är också att som ekonom lära sig mer projekt och få mer teknisk 
kunskap för att då lättare kunna medverka i IT-projekt.  

4.3. Hur gör man IT-projekt bättre? 
Vi vill här visa några förslag som kan göra ett IT-projekt bättre för att senare i ana-
lysen använda detta för att finna roller och arbetsuppgifter som kan passa ekonomen i 
IT-projekt.  
 
Några av de vi intervjuade hade åsikter om hur man kunde göra IT-projekt bättre. 
Claes Wohlin61 menade att en bra sak vore att veta kostnaden för varje enskild krav 
och inte sätta pris på helheten. Man kan på så sätt utveckla det som är värt mycket för 
kunden men som kostar lite att utveckla d.v.s. den mest kostnadseffektiva produkten. 
Problemet är att tekniker ofta inte tänker på dessa saker och har inte kunskap om de-
larna. Ekonomer skulle då kunna komma in i projekten eftersom de har ett annat syn-
sätt. Vi diskuterar detta vidare under rubriken 4.4 Funktion, kvalité, tid och kostnad.  
 
En annan sak som Marie Jönsson62 anser kan förbättra IT-projekt är att på ett mer sys-
tematiskt sätt samla upp kundperspektiv från de olika faserna och inte bara jobba med 
det i början av projekten. Man kan då få en mer nära relation till kunden och inte be-
höva gå genom projektledaren. Ekonomen skulle kunna vara med på mötena i större 
utsträckning, så att de fick informationen direkt och kunna säga vad de anser. Ett pro-
                                                             
61 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
62 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, Intervju 2, 
2001 
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blem är då bara att kostnaderna kommer att öka eftersom det blir mer tid avsatt på 
mötena.   
 
Johan Lindblom63 tror att det som gör att IT-projekt misslyckas är att man missar att 
göra marknadsundersökning och att man har dålig planering. Det har gjort att de har 
lagt ner pengar på nåt som inte var värt det. En dålig planering leder till att det drar ut 
på tiden, vilket i sin tur leder till ökade kostnader. 
 
Christian Seger64 menar att för att göra IT-projekt bättre krävs mer tid, ca 30-40 %. 
Just nu fungerar det som så att företagen vill ut med sina produkter så snabbt som 
möjligt, därför släpps program som inte är helt färdiga och senare släpps uppdatering-
ar/buggfixar som användarna måste plocka hem och installera. Om projekten hade 
givits mer tid  hade det gjort att systemen  fått bättre kvalité från början eftersom tiden 
då skulle kunna läggas på att testa produkterna mer. 
 
Detta var några tankar om att förbättra IT-projekt. Vi kommer inte gå djupare in på 
alla tankar eftersom vårt syfte inte är att förbättra IT-projekt. Vi vill framförallt under-
söka vad det fanns för tankar om att förbättra IT-projekt och om dessa kunde hjälpa 
oss att hitta några nya roller och arbetsuppgifter åt ekonomer i IT-projekt.  

4.4. Funktion, kvalité, tid och kostnad 
Här diskuterar vi hur de fyra kraven: funktion, kvalité, tid och kostnad inverkar på 
varandra i IT-projekt. Vi diskuterar även vilka krav som prioriteras och vilka följder 
fokuseringen medför. Detta gör vi för att kunna få en uppfattning om var i IT-projekt 
det ekonomiska tänkandet kan behövas och med fördel nyttjas.  
 
Vi insåg under OPIS-kursen att tid och kostnad är två viktiga och betydelsefulla be-
grepp vid projektarbete, vilket även kom fram under våra intervjuer. Claes Wohlin65 
anser att det i projekt är viktigt att ta hänsyn till de fyra kraven: funktionalitet, kvalité, 
tid och kostnad. Han menar att det är väldigt betydelsefullt att veta hur en låsning av 
ett krav påverkar de övriga kraven. 

4.4.1.  Måltriangeln 
De fyra kraven kan man placera i måltriangeln för att bättre förstå hur de samverkar 
med varandra. Måltriangeln består av tre dimensioner: funktion/kvalité, tid och eko-
nomi. Ett projektuppdrag bör innehålla mål som är specificerat i dessa tre dimension-
er:66  
 
♦ Funktion/Kvalité: Vad som ska göras, vilket regleras i projektets tekniska specifi-

kation. Ibland används benämningen prestation istället för funktion och kvalité. 
♦ Tid: När projektet ska vara slutfört, vilket regleras i projektets tidsplan. 

                                                             
63 Lindblom Johan, F.d. Kvalitetskoordinator, Ganapati-projektet, Bilaga 11, Intervju 10, 2001 
64 Seger Christian, F.d. Arkitekt, BarbWired-projektet, Bilaga 13, Intervju 12, 2001 
65 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
66 Aniander Magnus, m.fl. Industriell ekonomi, 1998 
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♦ Ekonomi: Hur mycket resurser som får tas i anspråk, alternativt vilken vinst pro-
jektet förväntas generera. Detta regleras i projektets budget. 
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Funktion/Kvalité 
   

 
 

 
    
                                              
 Tid  Ekonomi                                            
 
Figur 4.1 -Projektmålets tre dimensioner – måltriangeln 
 
De tre parametrarna är inbördes beroende av varandra. Varje målformulering i projekt 
är en sammanjämkning av kraven i de tre dimensionerna. Ett projektmål med kombi-
nationen ”bästa möjliga funktion, på kortast möjliga tid, till lägsta möjliga kostnad” är 
alltså ogenomförbart. Enligt denna modell är det därför omöjligt att uppnå det opti-
mala samtidigt i alla tre dimensionerna. Ett projekt kan därför inte korta ner utveckl-
ingstiden utan att samtidigt öka resurserna och/eller sänka de uppsatta kvalitetskra-
ven.67 
 
Olika projekt har olika tyngdpunkt i triangeln. I vissa projekt kan sluttiden prioriteras 
framför funktions-, kvalité- och kostnadsmålen, i andra projekt kan det vara det eko-
nomiska målet som inte går att påverka. I många forsknings- och utvecklingsprojekt 
är det ekonomin som sätter gränser för vad som är möjligt att åstadkomma.68  
 
Vi noterade i vårt IT-projekt under OPIS-kursen, att projektarbetet fokuserades väl-
digt mycket på funktionaliteten. Intresset var större för funktionalitetsarbetet än för 
kvalitetsarbetet. Detta torde kanske inte vara så konstigt då teknikerna innehar special 
kompetens i teknik. Ett möjligt problem som vi kan förutspå med endast tekniker i IT-
projekt, är att fokuseringen på tekniken kan medföra brister i uppskattningen av tid 
och kostnad.  

4.4.1.1. Kund- och prisvärde på kravspecifikation 
Ett problem som kan kopplas samman med måltriangeln är prissättningen av produk-
ten. Wohlin69 menar att man idag i IT-projekt ofta listar alla kraven och därefter pris-
sätter hela kravspecifikationen. Bland företagen vi intervjuade fann vi detta vara väl-
digt vanligt. Resultatet av detta blir att IT-projektet får en total kostnad på hela pro-
dukten och inte en kostnaden på varje enskilt krav. Dessutom medför det att utveck-
larna har en kostnad för varje krav medan kunden har ett värde på varje krav. Dessa 
värden följer inte alltid varandra, det kan lika gärna vara så att ett krav som kostar lite 
att utveckla kan ha ett enormt högt värde av kunden. Det viktiga är att ta fram den 
mest kostnadseffektiva produkten, dvs. det i produkten som är värt mycket för kunden 
och samtidigt har en låg produktionskostnad.  
 

                                                             
67 Aniander Magnus, m.fl. Industriell ekonomi, 1998 
68 Ibid 
69 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
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Marie Jönsson70 berättar att det på Ericsson Software Technology AB, finns ekono-
mer som arbetar med projektet i inledningen. Ekonomerna är med för att se till att 
projektet utgår från kundkrav och kundbehov. De ska sedan identifiera kraven och 
specialisera upp dem. Här märks det enligt Jönsson71 hur tekniker och ekonomer kan 
ha olika syn på kraven och vad som ska prioriteras.  
 
Wohlin72  anser att det är svårt att mäta kvalité och tror att detta är en anledning till att 
denna mätning inte sker i IT-projekt. I de skolprojekt vi undersökt beräknades varken 
pris- eller kundvärde på enskilda krav, samma tendens upptäckte vi bland de intervju-
ade företagen. Kanske sker inte beräkning på enskilda krav p.g.a. att många IT-projekt 
drivs framförallt av tekniker. Vi tror att om fler ekonomer hade medverkat i IT-
projekt, hade kundvärdena förmodligen beräknats.    

4.4.1.2. Förändring av projektmål 
Under projektarbetets gång förändras ofta de på förhand uppställda projektmålen. 
Förändringen av målen kan bero på att man under projektarbetets gång lärt sig mer 
om uppdragets innehåll eller på faktorer i omvärlden. I inledningsskedet av ett projekt 
är ofta prestationen i centrum. I ett produktutvecklingsprojekt kan det betyda att man 
fokuserar på funktionen, tekniken och konstruktionen hos den tänkta produkten, man 
vill utveckla den bästa möjliga konstruktionslösningen. Under utvecklingsarbetet bru-
kar projektledningen upptäcka att det inte är möjligt att producera den funktionalitet 
inom de tids- och ekonomiramar som projektet har. Tidsgränsen och de ekonomiska 
ramarna tvingar projekten att prioritera och skära ner på funktionaliteten, eller välja 
att flytta fram deadlinen och/eller öka de ekonomiska ramarna.73  

4.4.1.3. Tid 
Ofta blir tidsmålet mer dominerande ju närmare leveransdatum projektarbetet kom-
mer.  Funktion/kvalité - och kostnadsmålen ses ofta som minimigränser, respektive 
maximigränser, för vad som måste vara uppfyllt för att uppdragsgivaren ska godkänna 
projektresultatet.74   
 
Vi finner anspelningar till att tid ofta prioriteras i IT-projekt. Två företag som priorite-
rar tiden i utvecklingsprojekt är Sema Group och Europolitan. Joachim Sellman75 an-
ser att tid och kostnad är viktigt i projekt. Han anser att tiden ofta är viktigast, vilket 
kan leda till höga kostnader i och med att det krävs mer resurser för att kunna hålla 
deadline. Bo Pettersson76 berättar att de på Europolitan prioriterar tiden högst. Kvali-
tén på Europolitans produkter till kunden försöker de alltid hålla hög. När de utveck-
lar produkter kan det dock ske att de har gått ut med en produkt som inte har haft till-
räcklig funktionalitet internt. Detta har skett antigen p.g.a. kommunikationsbrist i or-
                                                             
70 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, Intervju 3 
2001 
71 Ibid 
72 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
73 Aniander Magnus, m.fl. Industriell ekonomi, 1998 
74 Ibid 
75 Sellman Joachim, Sema Group AB, Bilaga 4, Intervju 3, 2001 
76 Pettersson Bo, Funktionsansvarig, Europolitan AB, Bilaga 5, Intervju 4, 2001 
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ganisationen eller för att de på Europolitan gjort valet att snabbt komma ut på mark-
naden och på så vis kunna erhålla ett tidsmonopol för produkten. 
 
Men vad händer egentligen när tiden prioriteras i IT-projekten? Är det så att kundvär-
det sänks och att funktionaliteten och kvalitén blir lidande? Under tiden vi skrivit vår 
kandidatuppsats, har vi fortsatt sitta i samma lokaler, som det IT-projekt vi medver-
kade i under OPIS-kursen. Detta har medfört att vi har kunnat följa projektarbetets 
framskridande och haft möjligheten att ta del av händelser och förändringar. Ju när-
mare leveransdatum projektarbetet kom ju mer tidsfokuserat upplevde vi det. Projekt-
gruppen upptäckte att de inte skulle kunna leverera bestämd funktionalitet i rätt tid 
och tvingades skära i produktens funktionalitet. Det som skedde var att kraven på 
produkten minskades. Frågan är bara om kostnaden för utvecklaren eller kundens 
värde prioriterades när detta skedde. Vi upptäckte en tendens till att projektgruppen 
minskade produktens funktionalitet, utan att egentligen tänka på kundens önskan och 
värde av den.  

4.4.1.3.1. Talesätt om tid 
Det finns ett talesätt som lyder: 
 
… Tid är pengar… 
 
Vad betyder egentligen detta talesätt? Vilka pengar är det som sammankopplas med 
denna tid? Vi anser att det dels är kostnaden av löner men även att det är bindningen 
av alternativa resurser. Om ett projekt blir klart inom sina tidsramar eller tidigare, le-
der detta till att alternativa resurser, i form av framförallt arbetskraft och kompetens 
men även lokaler och maskiner, blir tillgängliga för företaget. Dessa resurser kan då 
användas till att påbörja t.ex. ett nytt projekt. Företaget får alltså lediga resurser som 
de kan använda till vad de vill och har då möjlighet att snabbt komma igång med nya 
uppslag. 
 
Projekt har fasta tidsmål som är väldigt svåra att ändra. Vi tror att tid prioriteras, 
framförallt i IT-projekt, framför funktionalitet och kostnad. Vi tror att komplikationen 
med att flytta på tidsmålen har att göra med tre saker: 
 
♦ Lönekostnad 
♦ Intäkt 
♦ Alternativa resurser  
 
Lönekostnaden ökar i takt med projektets framåtskridande. Ju längre projektet pågår, 
ju högre blir lönekostnaden. Om projektet överstiger tidsmålet skenar lönekostnaden 
snabbt iväg och budgeten för denna kostnad spräcks. Vi tror dock inte att det egentli-
gen är denna kostnad som gör att prioriteten ofta i ett IT-projekt blir tidsmålet. För-
säljningsintäkten och de alternativa resurserna, anser vi vara av större betydelse när 
man i IT-projekt väljer att prioritera och försöka hålla tidsmålet. För företagen är det 
väldigt viktigt att snabbt få ut produkten på marknaden. Att vara först ut på mark-
naden för att vinna konkurrensfördelar och kunna få tidsmonopol, är väldigt betydel-
sefullt för företaget. Ju tidigare produkten släpps på marknaden, ju mer ökar möjlig-
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heterna till höga intäkter. Om ett konkurrerande företag hinner före med att släppa en 
liknande produkt, förlorar företaget direkt stora intäkter. Vi tror att strävan efter att få 
tidsmonopol, är en orsak till att företag väljer att släppa IT-produkter på marknaden, 
fast de är medvetna om att produkten innehåller vissa felaktigheter. 

4.4.2.  Ekonomers tänkande i IT-projekt 
I vår studie noterar vi att det verkar finnas ett behov av det ekonomiska tänkandet i 
IT-projekt. Vi kan se en tendens till att IT-projekten skulle få ett upplyft av att få till-
gång till bredare kompetens och bli mera kundfokuserade. 
 
Marie Jönsson på Ericsson Software Technology AB gav följande uttalande: 
 
”Ekonomer är mer inriktade på vad kunden och marknaden vill, medan tekniker ser 
till den bästa lösningen enligt dem, men som kanske inte kunden vill ha.”77 
 
Wohlin78  menar att teknikerna tänker på att få harmoni mellan utvecklingskostnaden 
och kundvärdet, men menar att det är svårt att veta hur man skall angripa problemet. 
Dessutom anser han att tekniker inte tänker primärt i termer av vad olika saker kostar. 
Det är framförallt här det, enligt Wohlin, finns ett stort behov av ekonomer i IT-
projekt eftersom de har ett annat synsätt än teknikerna. Caroline Johnsen79  anser att 
det kan vara bra att vid kravspecifikationen ha en tekniksida och en affärssida. Genom 
att ha detta kan det bli lättare att prioritera kraven och se vad som kan plockas bort 
utan att produkten blir värdelös. Tekniker har, enligt Johnsen, en viss tendens till att 
plocka bort krav som de anser ta för mycket tid. Detta utför de utan att tänka på ifall 
de är värdefulla för kunden och för produktens framtid.  
 
Slutligen vill vi säga att vi även själva kan se, att det både finns utrymme och ett be-
hov av ekonomer i IT-projekt. Vi anser att det finns brister i IT-projekt när det gäller 
att uppskatta tid, kostnad och kundvärde. Det vi diskuterat fram i denna analysdel är 
att ekonomer lättare och oftare ser till kundens behov och har en bättre förmåga att 
beräkna kostnad, än tekniker. För att hamna rätt i kombinationen av tid, kvalité och 
kostnad, tror vi att det i IT-projekt behövs en bredare kompetens och ett vidare synsätt 
än vad IT-projekt äger idag.  

4.5. Val av projektmedlem 
Vi kommer här att diskutera hur projektledare och projektgrupp väljs ut. Vi väljer att 
diskutera detta för att få förståelse för vad det är företagen utgår från och vad de an-
ser är viktiga egenskaper i sammansättningen av en projektgrupp.  

                                                             
77 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, 2001 
78 Wohlin Claes, Professor IPD, Blekinge Tekniska Högskolan, Bilaga 1, Intervju 1, 2001 
79 Johnsen Caroline, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, Intervju 
5, 2001 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

33/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

4.5.1. Projektledare  
När man väljer projektledare bör man ha en mycket noggrann urvalsprocess med 
kravprofil. Det gör att antalet misslyckade projekt kommer att reduceras. Man bör 
tänka på följande när man rekryterar projektledaren:80 
 
♦ Arbetsledaregenskaper; hon ska kunna stimulera och leda personerna i deras ar-

bete. 
♦ Samarbetsförmåga; hon måste kunna lyssna och diskutera med alla. 
♦ Kreativ läggning 
♦ Kunskaper om utredningsmetodik; hon ska känna till vilka metoder som krävs för 

att kunna lösa problem.  
♦ Kunskaper om projektarbete 
♦ Förmåga att ge och ta information 
♦ Kunskaper om projektets sakområde 
 
Det är svårt att avgöra vilka punkter som är viktigast vid val av projektledare. Lind-
blom och Wisén81 anser att det inte alltid bör vara kunskaper om sakområdet som ska 
vara den viktigaste faktorn, men att det ofta är så i praktiken.  
 
I våra intervjuer med företagen menar de flesta att projektledaren inte behöver ha tek-
nisk kompetens, medan andra anser att det är viktigt att projektledaren har det. De 
som har svarat att det krävs tekniker till den rollen är själv tekniker och arbetar som 
projektledare. De övriga, som inte tycker att det krävs, jobbar själva med andra roller. 
Detta kan tyda på att de som jobbar som projektledare vet vad jobbet innebär och att 
det är viktigt att vara tekniker i IT-projekt. De som inte jobbar som projektledare har 
en annan bild och prioriterar andra egenskaper, som erfarenheter och kunskap om pro-
jektledning. Vissa menar att personligheten och att kunna sköta det administrativa är 
viktigast. Tendensen kan också bara vara slump d.v.s. att de projektledare vi har in-
tervjuat har varit i rena tekniska projekt, där det verkligen krävs en tekniker som le-
dare.  
 
Det vi noterade var att många företag hade tekniker som projektledare, men att de 
menade att det egentligen inte krävs det. De ansåg att det kan vara bra att ha en person 
som inte har de tekniska kunskaperna och på så sätt inte lägger sig i det tekniska utan 
mer inriktar sig på det administrativa och att föra projektet framåt. 
 
Frågan är också enligt, Lindblom och Wisén82, om man ska söka projektledare inom 
eller utanför organisationen. Man ska inte automatiskt utse den som har kommit med 
projektidé till projektledare. Det är inte säkert att den personen uppfyller de egen-
skaper som en projektledare bör ha. Om man ska välja en projektledare utanför orga-
nisationen bör man ha starka skäl. En person som är anställd inom organisationen 
känner oftast ett större ansvar än en som lånats in. Dessutom leder oftast projekt till 
något slags genomförande inom organisationen och då kan det vara en fördel om pro-
                                                             
80 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000  
81 Ibid 
82 Ibid 
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jektledaren är anställd. Man kan annars ha någon i organisationen som utses som pro-
jektledare, men som sen får ett ordentligt stöd av en person i en annan organisation 
som har erfarenhet av att vara projektledare.  
 
Företagen som vi intervjuade valde alla att ta projektledaren inom organisationen.  
 
Följande frågor har också betydelse vid valet av projektledare från den egna organi-
sationen:83 
 
♦ Vem kan med relativt kort varsel frigöras från ordinarie arbetsuppgifter? 
♦ Vilka inom organisationen går att utveckla till projektledare? 
♦ Är den utvalde projektledaren neutral till projektet hon ska arbeta med? 
♦ Var i organisationen ska resultatet till projektet förvaltas? 

4.5.2. Projektgruppen 
När man ska bemanna projektgruppen är det viktigt att tänka på följande:84 
 
♦ Vilken kompetens/erfarenhet behövs? 
♦ Var kommer resultaten av projektet förvaltas? 
♦ Vilka möjligheter till personalutveckling finns? 
♦ Vilken ambition och intresseinriktning har de olika personerna? 
 
Experter som finns i organisationer är vanligtvis anställda för att lösa löpande arbets-
uppgifter. Oftast är de även lämpliga till att lösa de uppgifter som finns i projektet.  
 
I våra intervjuer ser vi en stark tendens till att de flesta företag anser att kompetensen 
är mest betydelsefull när de tar ut sina medlemmar. Efter det har de svarat att tillgäng-
ligheten på projektmedlemmarna är viktig. En del har även svarat att de prioriterar 
personligheten och hur bra medlemmarna kan jobba ihop i team som det mest väsent-
liga. 
 
Studenterna kunde ju inte själva välja sina projektmedlemmar. Studenterna fick söka 
de projekt som de var mest intresserade av, därefter valdes de ut av programansvarige 
för PT. När de sedan blev inplacerade i en grupp, visste de inte vad de andra hade för 
kompetens, så det blev mycket intressebaserat när de valde roller. Det kunde också bli 
så att vissa roller inte var så populära utan att någon fick ”offra” sig och ta på sig rol-
len. Det gör att personer kan få en roll som de helst inte vill ha och kanske då inte gör 
sitt bästa.85 
 
Lindblom och Wisén86 menar att de erfarenheter och kunskaper som diskuteras om 
andra ämnesområden, som projektarbetet ger, är oftast utvecklande för de anställda. 
Det leder ofta till att nya och tidigare okända sidor hos de anställda kommer fram. 
                                                             
83 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
84 Ibid 
85 Lindblom Johan, F.d kvalitetskoordinator, Ganapati-projektet, Bilaga 11, Intervju 10, 2001 
86 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
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Det visade sig i våra intervjuer att vissa tycker det var viktigt att låta de anställda 
jobba på olika roller i projekten för att på så sätt kunna utveckla personalen på ett 
bättre och effektivare sätt. 
 
Det krävs tid att förstå hur man arbetar i projekt och det tar tid att lära känna medarbe-
tarna. Om man rekryterar internt blir den ”sociala” inskolningstiden vanligen kortare 
än om man rekryterar externt. Det positiva med externrekrytering är att projektet till-
förs nya idéer. Man kan då få tillgång till speciell kompetens som saknas i den egna 
organisationen. Det är också bra stimulans för personalen, som finns i organisationen, 
att få nya perspektiv och erfarenheter utifrån.87 
 
Alla företag vi intervjuade rekryterar sina projektmedlemmar internt, men en del väl-
jer även att vid behov plocka in extern kompetens. De flesta ansåg att de hade tillräck-
lig kompetens inom företaget och att de inte saknade någon speciell kompetens. Om 
de gjorde det så tog de hjälp utifrån. 
 
Lindblom och Wisén88 skriver att projektgruppen inte får bli en exklusiv grupp för då 
är risken stor att de avskärmar sig mer och mer från det ordinarie arbetet. Den en-
skilde projektmedlemmen kan tappa kontakten med utvecklingen inom det egna sak-
området i linjeorganisationen. Då försvåras kunskapsåterföringen från projektarbetet 
till linjeorganisationen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det är kompetensen som är mest betydelsefull vid 
uttagande av projektmedlem. Vid val av projektledare var det mer skilda meningar 
bland de intervjuade. Vissa ansåg att det krävdes teknisk kompetens medan andra me-
nade att projektledningskunskap var betydligt viktigare.   

4.6. Projektets faser 
Ett IT-projekt innehar en del faser. En del av de vi har intervjuat har ibland påpekat 
att ekonomerna kan vara bra att ha med i en fas men inte i en annan. Här redogör vi 
för de olika faserna och i vilka ekonomer passar i. 
 
Då man börjar planera ett mjukvaruprojekt får man först bestämma sig för vilken ut-
vecklingsmodell som man ska använda sig av. Det finns fyra sådana modeller:89 
 
♦ Vattenfallsmodellen; en utvecklingsfas följs av en annan 
♦ Prototypmodellen; en prototyp byggs tills dess att kraven blir godkända 
♦ Spiralmodellen; många vattenfallsmodeller - upprepning av krav, design och im-

plementation 
♦ EVO-modellen; man använder sig av delleveranser 

                                                             
87 Lindblom Börje, Wisén Jan, Effektivt projektarbete, 2000 
88 Ibid 
89 Föreläsningsanteckningar, Small Team Software Engineering Project, dpt 203 Programvaruprojekt i 
grupp, 2001-01-15 
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När utvecklingsmodellen är vald så kommer projektet att genomgå olika faser. Varje 
fas i ett projekt kan beskrivas som en process med en uppsättning aktiviteter. De olika 
faserna kan delas in i:90 
 
♦ Affärsanalys och förstudie  
♦ Programvaruutveckling 

♦ Analys 
♦ Design 
♦ Implementation 
♦ Testning 

♦ Leverans och installation 

4.6.1. Affärsanalys och förstudie 
I affärsanalysen undersöks marknaden och vilka krav den har. 91 I förstudien sker den 
första planeringen av tids- och kostnadsestimeringar.92 I den här fasen sätts även de 
första kraven upp.93 Detta görs oftast för att kunden ska kunna se hur lång tid pro-
jektet tar och vad det kommer att kosta.94 
 
De arbetsuppgifter som finns i affärsanalysen och förstudien, anser vi, är uppgifter 
som passar en ekonom. Många av de vi har intervjuat har tyckt att ekonomer passar i 
de här faserna eftersom de har ett mer ekonomiskt tänkande och är ofta mer analyse-
rande än teknikerna.  
 
På Kipling, menar Anders Åsund95, kan kravalternativen från affärsanalysen finnas 
kvar i förstudien. Isåfall utförs en kostnads- och intäktsanalys till varje alternativ och 
det undersöks om det går att räkna med samma intäkt, kostnad eller ledtid som tidi-
gare. KI-analysen görs på hela produkten av Kipling. Åsund skulle vilja kunna göra 
det kravvis, men han ser inte att det är möjligt att göra i dagsläget. Varje krav kollas 
så att de är testbara. Claes Wohlin menade också att det vore bra att kunna prissätta 
varje krav för att på så sätt lättare kunna se kundvärde och utvecklingskostnader. Vi 
diskuterar detta djupare under rubriken 4.4 Funktion, kvalité, tid och kostnad. 
 
Marie Jönsson96 berättar att de på Ericsson utgår från kundkrav och kundbehov. Det 
finns två stora frågor som då ställs: 
 
♦ Vad har kunden för krav på produkten? 
                                                             
90 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
91 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
92 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
93 Föreläsningsanteckningar, Small Team Software Engineering Project, dpt 203 Programvaruprojekt i 
grupp, 2001-01-15 
94 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
95 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
96 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, 2001 
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♦ Vad finns det för krav från Ericssons sida gällande andra produkter? Hur påver-
kar det den egna produkten? 

 
På Ericsson medverkar ekonomerna mycket i projektinledningen, innan projektet går 
in i själva förstudien berättade Marie Jönsson97. Deras uppgift är att identifiera kraven 
och därefter specialisera upp dem. Här märker man då hur tekniker och ekonomer kan 
ha olika syn på kraven och vad som ska prioriteras, menar Jönsson. Ekonomer är mer 
inriktade på vad kunden och marknaden vill ha, medan tekniker ser till den bästa lös-
ningen enligt dem, men som kanske inte kunden vill ha. Jönsson anser att det vore bra 
om alla hade hela bilden klar för sig gällande marknad och kund. Vi håller med Jöns-
son på den här biten. Har man för många tekniker i inledningen av projektet så kan 
projektet bli mer baserat på själva problemlösningen än på marknadens behov.  
 
Anders Åsund98 på Kipling har en annan syn om att ha ekonomer i den här fasen. Han 
menar att de som jobbar med affärsutveckling kan ha olika bakgrund. Hos Kipling 
skall de ha någon erfarenhet inom Telecomområdet. På Kipling finns det ekonomer 
som jobbar med affärsanalysen, de är affärsutvecklare. I affärsanalysen tas det fram 
övergripande krav, alternativ, och en preliminär kostnads- och intäktsanalys (KI-
analys). Det är oftast en person som driver affärsanalysen, men med hjälp av andra.  
 
Åsund menar att affärsanalysen kan utföras såväl av en ekonom som av en tekniker. 
Han menar att en tekniker oftast är mer tekniskt intresserad och tittar mer på hur det 
går att lösa saker på ett bra sätt, medan ekonomen mer undersöker varför. Åsund 
tycker att det bästa är att inrikta sig på vad kunden och marknaden efterfrågar. 
 
Skillnaden mellan Jönsson och Åsund är att Jönsson är ekonom i grunden och Åsund 
är tekniker. Detta tror vi kan ha betydelse för deras olika svar. De kan ha vinklat sva-
ren olika efter deras egna bakgrunder. Vi tror även att Åsund vet för lite om ekono-
mernas kompetens för att veta ifall de passar i den här fasen eller inte. Detta medför 
att han tror att vem som helst skulle kunna passa in att arbeta med detta. Jönsson där-
emot kan tycka att ekonomen passar för bra in i den här fasen eftersom hon är ekonom 
och ser det ur en ekonoms perspektiv. 
 
Att en ekonom är med i förstudierna av produktens framställande, tycker Caroline 
Johnsen99 på Ericsson, är värdefullt. Hon menar att ekonomer bör ha en mer analyse-
rande syn på många saker som tekniker ofta ignorerar. Tekniker är oftast mer fokuse-
rade på själva lösningarna. Detta stämmer väldigt bra överens med de erfarenheter vi 
själva fått genom det programvaruprojekt som vi var med i. Vi märkte att vi ofta ville 
gå djupare och mer analyserande in på saker än vad teknikerna ville. Ofta var de 
också, som Johnsen sa, väldigt fokuserade på själva lösningarna och tänker allt i tek-

                                                             
97 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, 2001 
98 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
99 Johnsen Caroline, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, Intervju 
5, 2001 
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niska termer, medan vi såg det från kundens och den icke tekniska människans per-
spektiv. 
 
Joachim Sellman100 på Sema Group tycker att ekonomer behövs i de stora projekten 
där de kan jobba i första steget som verksamhetsanalytiker. Deras främsta uppgifter 
ska då vara att titta på kundens organisation och föreslå lösningar på hur den kan för-
bättras. 
 
På Europolitan finns ekonomer  med i projekten, framförallt i förstudierna. Där gör de 
kostnads-/intäktsanalyser utifrån man- respektive ledtidskalkyler. Mantiden är de 
sammanlagda timmarna som aktiviteterna tar. Ledtiden är hur lång tid projektet kom-
mer att ta efter att de olika aktiviteterna satts på plats. Det är viktigt att ledtiden blir så 
kort som möjligt eftersom det är en ekonomisk fördel för företaget.101  
 
Vi ser en tendens till att många av våra intervjuade personer tycker att det finns ett 
behov av ekonomer i den här fasen. 

4.6.2. Programvaruutveckling 
Det är i denna fas som själva projektarbetet drar igång på riktigt. Under programvaru-
utvecklingen går projektet igenom fyra stadier; analys, design, implementation och 
testning. I stora projekt kan design, implementation och test ledas av delprojektle-
dare.102 Dessa faser kommer vi berätta lite utförligare om på nästa sida. 
 
Vi fick en uppfattning om att det inte fanns några ekonomer med i de här stadierna. 
Det verkade inte heller finnas något behov av dem här heller. Vi har inte den praktiska 
tekniska kunskapen som krävs för att göra någon nytta i de här stadierna. 
 
På Kipling finns det inga ekonomer med i programutvecklingsfasen. Projektledaren, 
som då oftast är tekniker, håller i ekonomin. Vid behov kan stöd fås från ekonomiav-
delningen. 
 
Marie Jönsson103 tycker att ekonomer inte har så mycket att tillföra när projektet 
kommer in i design- och implementationsfasen.  
 
Caroline Johnsen104 menar att en ekonom med erfarenhet av projekt kan börja baki-
från med testningen och sen gå igenom de olika faserna i programvaruutvecklingen 
för att lära sig utvecklingsarbetet. Detta tyckte vi lät som en bra idé. Då får ekonomen 
först insikt i vad det är som har utvecklats och ser vad det kan uppstå för fel i en 
mjukvara. Då får man en helhetssyn över hela processen. 

                                                             
100 Sellman Joachim, Sema Group AB, Bilaga 4, Intervju 3, 2001 
101 Pettersson Bo, Funktionsansvarig, Europolitan AB, Bilaga 5, Intervju 4, 2001 
102 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
103 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, 2001 
104 Johnsen Caroline, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, In-
tervju 5, 2001 
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4.6.2.1. Analys 
Under analysfasen förfinar man kraven efter kundens behov och undersöker hur de 
skall kunna implementeras i ett projekt, en kravspecifikation skrivs och en övergri-
pande projektplan bestäms. Kravspecifikationen består av krav på mer teknisk nivå än 
de kraven som skrevs i förstudien.105 

4.6.2.2. Design 
I den här fasen fastställs metoden som ska användas vid implementationen. Man tittar 
också på ifall det behövs en designmetod.106 Därefter görs en övergripande design, 
efter kundens önskningar, på hur systemet ska byggas. Med andra ord så översätts 
kundens önskningar till en teknisk lösning.107 
 
Frans Mårtensson108 anser att programvaruteknikerna inte är så bra på att designa hur 
saker skall se ut utan tycker att ekonomer kan vara med och tycka och tänka. 
 
Christian Seger109 tycker att jobba med design och arkitektur är inget för ekonomerna. 
Han anser att de saknar kompetens. Vi anser att Seger har rätt i vad han säger ef-
tersom vi saknar den tekniska kompetensen som krävs i designfasen. Ifall projektet 
inte är för tekniskt kan det vara bra att ha med ekonomer så som Mårtensson säger 
fast vi tror inte att det är den direkta ekonomkompetensen som efterfrågas utan att det 
kan vara vem som helst. 

4.6.2.3. Implementation 
Nu ska systemlösningen implementeras till en mjukvara.110 Det är ren programmering 
och de funktioner som fastställts i designen byggs upp.111 

4.6.2.4. Testning 
Till sist testas systemet så att varje krav har blivit uppfyllt och att kraven är uppfyllda 
på rätt sätt.112 
 
Johan Persson113 tycker att ekonomer passar in att sitta och testa systemet manuellt 
och inte automatiserat. Christian Seger114 och Anna Hoff115 tycker också att ekono-
merna passar att jobba med testning. Seger anser att det kan vara bra att ha med eko-

                                                             
105 Johnsen Caroline, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, In-
tervju 5, 2001 
106 Föreläsningsanteckningar, Small Team Software Engineering Project, dpt 203 Programvaruprojekt i 
grupp, 2001-01-15 
107 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
108 Mårtensson Frans, Testarkitekt, Ganapati-projektet, Bilaga 12, Intervju 11, 2001 
109 Seger Christian, F.d. Arkitekt, Barb Wired-projektet, Massive, Bilaga 13, Intervju 12, 2001 
110 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
111 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
112 Ibid 
113 Persson Johan, F.d. Projektledare, Barb Wired-projektet, Massive, Bilaga 14, Intervju 13, 2001 
114 Seger Christian, F.d. Arkitekt, Barb Wired-projektet, Massive, Bilaga 13, Intervju 12, 2001 
115 Hoff Anna, Projektledare, BarbWired-projektet, Massive, Bilaga 15, Intervju 14, 2001 
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nomer i testningen eftersom ekonomerna då inte har varit med och byggt systemet och 
ser då vissa saker inte lika självklara som teknikerna gör.  
 
Frans Mårtensson116 anser att vissa saker är uppenbara för PT-studenterna medan 
ekonomer ser annorlunda på användarvänlighet. Ekonomerna skulle kunna vara med 
vid testningen av programmet och se att det är användarvänligt. 
 
Vi tror att ekonomer skulle kunna klara av detta, men det är inte just ekonomkompe-
tensen som eftersöks. Med andra ord så tror vi att vem som helst kan sitta och testa 
system manuellt. 

4.6.3. Leverans och installation 
I denna fas levereras och installeras produkten hos kunden.117 Innan skrivs det även en 
manual så att fler än utvecklarna kan förstå hur systemet fungerar.118 
 
Vi fick inga tankar och idéer om att det ska finnas ekonomer i denna fas. 

4.7. Roller 
I denna analysdel diskuterar vi de roller och arbetsuppgifter som vi fått förslagna för 
oss under våra intervjuer 
 
När vi har varit ute och intervjuat har vi fått förslag på olika roller och arbetsuppgifter 
som kan passa ekonomer. Vi har delat in dessa roller i två grupper: klara ekonomrol-
ler och roller för alla. I den första gruppen berättar vi om de roller som vi anser vara 
specifika för just ekonomer. I den andra gruppen beskriver vi de roller som kan inne-
has av princip vem som helst. Med detta menar vi att det är inte just den ekonomiska 
kompetensen som gör att rollen kan innehas av en ekonom, utan mer att dessa roller 
inte kräver stor teknisk kunskap, vilket medför att en ekonom kan inneha rollen . 
Vissa roller, som vi placerat i den andra gruppen, kan vi dock se fördelar med att ha 
det ekonomiska synsättet.  

4.7.1. Klara ekonomroller 
Vi kommer nu att gå in på de roller och arbetsuppgifter som vi anser är de mest natur-
liga för ekonomer. Det är åtagande som vi tror man definitivt behöver det ekonomiska 
tänkandet för. De rollerna/ arbetsuppgifterna är: 
 

4.7.1.1. Marknadsanalys  
I en marknadsanalys tittar man på hur stor totalmarknaden är, var den finns och vilka 
kunderna är. Svaren leder till en prognos över marknadsutvecklingen.119 Denna roll är 

                                                             
116Mårtensson Frans, Testarkitekt, Ganapati-projektet, Bilaga 12, Intervju 11, 2001 
117 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 6, 2001 
118 Pfleeger, Shari Lawrence, Software Engineering –theory and practice, 1998 
119 Albertsson Sten, Lundqvist Olof, Marknadsföring, 1997 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

41/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

enligt oss en typisk ekonomroll, eftersom marknadsföring ofta ingår i ekonomernas 
utbildning och vi, som ekonomer, ofta har detta tankesätt. 

4.7.1.2. Strateg i styrgrupp 
En beskrivning av denna roll är att hon som innehar rollen, ska vara van att arbeta i 
projekt och fungera som rådgivare på managementnivå. Hon ska utifrån kundens 
verksamhet analysera och forma strategier och arbetssätt som leder till ökad effektivi-
sering, ökad konkurrenskraft och en högre avkastning.120 Vi placerar denna roll som 
en typisk ekonom roll eftersom ekonomers utbildning handlar mycket om  manage-
ment och strategi. 

4.7.2. Roller för alla 
Av de roller som vi fick föreslagna för oss under intervjuerna inser vi att alla inte är 
specifikt anpassade för ekonomer utan kan passa egentligen vem som helst som inte 
har det utmärkande tekniska sinnet. Ett uttalande som tyder på detta är: 
 
 ”Det kan t.o.m. apor klara av”121  
 
Detta sades när vi diskuterade om ekonomer kan medverka i vissa uppgifter under 
testningen. Detta uttalande tycker vi passar in på några roller som vi fick föreslagna. 
Dessa roller kan i princip vem som helst klara av och vi tror inte att man har någon 
nytta av sin ekonomiska bakgrund eller tankesätt. Vi nämner dessa roller nedan. 

4.7.2.1. Konfigurationshanterare 
Man jobbar då med att se till att projektet löper som det ska och att alla dokument 
finns.122 Vi anser att denna roll inte är något specifikt som en ekonom ska klara av. I 
vårt projekt innehades denna roll av en tekniker.  

4.7.2.2. Länk mellan användare och utvecklare 
Detta är en roll som ska innehas av en person som inte har den tekniska kunskapen 
som utvecklaren har. Ekonomen kanske dock inte är den personen som är mest läm-
pad till denna roll, utan det finns personer med andra utbildningar som kan vara mera 
passande. 

4.7.2.3. Testare 
En testare är med i testgruppen, som ansvarar för testplaneringen och för att testerna 
genomförs enligt plan.123 Den testare som vi har valt att titta på utför manuella tester 
på det som utvecklas och det krävs då inte ett tekniskt sinne. Det behövs ingen sär-
skild kompetens för detta, som vi ser i citatet under rubriken 3.7.2 Roller för alla, utan 
det kan utföras av vem som helst. 

                                                             
120 Arbetsförmedlingens hemsida, http://yrken.ams.se/beskrivning 
121 Persson Johan, F.d. Projektledare, Barb Wired-projektet, Massive, Bilaga 14, Intervju 13, 2001 
122 Jönsson Marie, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 6, Intervju 
5, 2001 
123 Föreläsningsanteckningar, Stort programvaruprojekt (DPT407), Introduktionsföreläsning, 2001-01-
15 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

42/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

4.7.2.4. Uppdragsgivare/ Beställare 
Inom wip är det beställaren som undersöker marknaden för att se dess behov och 
krav, utifrån denna undersökning får hon sen idéer, som kan vara grunden till ett pro-
jekt. Enligt Roger Hansson124 kan denna roll med fördel utföras av en ekonom. Vi an-
ser att det skulle kunna utföras av vem som helst och att det beror på uppdragets ka-
raktär. 
 
Det fanns även roller som inte var typiska ekonomroller, men som vi anser att det kan 
vara bra att ha ett ekonomiskt synsätt och att ekonomer kan komma med nya idéer 
som teknikerna kanske inte tänker på. Det kan också vara bra att låta en tekniker och 
en ekonom jobba ihop med vissa roller för att på så sätt dra nytta av ett så brett kom-
petensområde som möjligt. Nedan följer roller som vi fick föreslagna för oss av de vi 
intervjuade: 

4.7.2.5. Projektledare 
Projektledarens roll är att ansvara för ledningen av projektarbetet. Hon leder och sam-
ordnar arbetet och håller kontakten med externa och interna intressenter. Projektleda-
ren rapporterar även till styrgruppen och ansvarar för dokumentationen av pro-
jektet.125 Frågan är här, som vi beskrev i vår bakgrund, om det ska vara en tekniker 
eller en administratör som ska vara projektledare. Hjelmquist126 anser att när man till-
sätter projektledaren skall man välja den bäste administratören av flera tänkbara tek-
niker. I våra intervjuer fick vi blandade svar om man anser att projektledaren ska vara 
tekniker eller inte: 
 
”Jag tycker inte att projektledaren behöver kunna tekniken”127 
 
Bo Petterson som uttalade detta citat har själv tidigare jobbat som projektledare. Han 
har själv   inte en teknisk bakgrund och tycker att det fungerar bra att jobba som pro-
jektledare. Han vill gärna se ekonomer som projektledare, eftersom han vill att pro-
jekten ska ha bättre samverkan med ekonomiavdelningen och att de ska kunna kost-
nadsberäkna bättre.  
 
”Projektledaren måste vara teknisk för att uppnå bästa möjliga resultat”128 

 
Per Jönsson som uttalade ovanstående anser att om projektledaren har teknisk kompe-
tens kan hon gå runt och delta i det alla gör och får då större förtroende bland 
projketmedlemmarna. Hon kan också lättare kritiskt granska vad som görs, t.ex. om 
någon i projektgruppen utför ett ineffektivt arbete.  
 

                                                             
124 Hansson Roger, Projektledare, Wireless Independent Provider, Bilaga 8, Intervju 7, 2001 
125 Ortman Leif, Praktisk Ledning av förbättringsprocesser - inriktad på samverkan mellan resultat,  
process och team, 1999 
126 Hjelmquist Erik, Projekthantering, 1987 
127 Pettersson Bo, Funktionsansvarig, Europolitan, Bilaga 5, Intervju 4, 2001 
128 Jönsson Per, Projektledare, Ganapati-projektet, Bilaga 16, Intervju 15, 2001 
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”Ekonomer passar bättre i större projekt t.ex. som projektledare, man behöver då inte 
ha så mycket teknisk kunskap utan kan ansvara för projekts progress, att tids- och 
kostnadsramar hålls.”129 

 
Flera av de intervjuade personerna ansåg att ekonomer passar bättre in i större projekt. 
De menade på att det var bra att ekonomer inte lägger sig i det tekniska utan kan istäl-
let inrikta sig på att sköta projektets progress. Vi håller med om det, frågan är ju bara 
om det är en ekonom som behövs eller om vem som helst kan klara av projektledar-
rollen. De flesta menar på att det är erfarenheten och kunskapen om projektledning 
som är det viktigaste. Anders Ranefjord130 på WM-data anser att det som är väldigt 
viktigt för en projektledare är att ha social kompetens och sinne för ekonomi.  
 
Det skiljer sig från person till person, vilken egenskap som anses vara mest betydelse-
full att ha som projektledare. Överlag tycker de flesta att en ekonom skulle kunna 
passa till rollen och att projektledaren inte behöver teknisk kompetens.  

4.7.2.6. Riskanalytiker  
En riskhanterare arbetar med att identifiera risker, bedöma storleken på dem och vad 
som kan göras för att förebygga dem.131 Det rådde delade meningar bland de intervju-
ade, om en ekonom skulle kunna jobba som riskanalytiker. Anders Ranefjord på WM-
data ansåg att en ekonom skulle passa bra som riskbedömare och att en riskbedömare  
måste ha social kompetens, analytisk förmåga och förmåga att dokumentera. Frågan 
är även här,  om det är ett bra jobb för en ekonom eller om det är kan passa vem som 
helst. En kommentar som vi fick var: 
 
”Riskhanteringen kräver heller ingen teknisk kompetens så där hade ekonomerna 
också passat bra in.”132 
  
Det uttalandet tyder på att i princip vem som helst som kan utföra detta jobb. Det 
krävs inte något speciellt synsätt. Vi anser att det nog kan vara bra att blanda kompe-
tenserna och låta folk med olika bakgrund jobba med riskhanteringen. Det gör att man 
får ett bredare synsätt och kan på så sätt upptäcka fler risker. 

4.7.2.7. Kvalitetskoordinator 
Kvalitetskoordinatorn ansvarar för och arbetar med projektets kvalitetssäkringssy-
stem. Hon arbetar fram en kvalitetsplan, ansvarar för dokumentinspektioner d.v.s. pla-
nering, genomförande och uppföljning och hon genomför även milstolpsgransk-
ning.133 Även här har det varit skilda åsikter om det kan vara en ekonom eller inte 
som ska jobba med kvalitetssäkringen. På Kipling anser de inte att en ekonom skulle 
kunna klara av att sköta kvalitetssäkringen pga. att Kiplings produkter och kunder är 

                                                             
129 Hansson Roger, Projektledare, Wip (Wireless Independent Provider), Bilaga 8, Intervju 7, 2001 
130 Ranefjord Anders, Platsansvarig, WM-data, Bilaga 9, Intervju 8, 2001 
131 Föreläsningsanteckningar, OPIS (EFE 335), Riskhantering, 2001-01-19 
132 Seger Christian, F.d. Arkitektchef, BarbWired-projektet, Bilaga 13, Intervju 12, 2001 
133 Föreläsningsanteckningar, Stort programvaruprojekt (DPT407), Introduktionsföreläsning,  
    2001-01-15 
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väldigt tekniska.134 Medan andra anser att tekniker inte passar för att utföra jobbet 
som vi kan se på citatet nedan: 
  
”Det kan inte vara en riktig tekniker som är kvalitetssäkrare, eftersom de är inriktad 
på muttrar och skruvar och ofta saknar social kompetens.” 135 
 
Många av de intervjuade anser att det kan vara en ekonom som jobbar med kvalitets-
säkringen. I det ena skolprojektet, BarbWired-projektet, hade de en ekonom som job-
bade som kvalitetskoordinator. BarbWired-projektet ansåg att kvalitetsarbetet sköttes 
mycket bra av ekonomen  och att nu när samma arbete utförs av en tekniker, håller 
kvalitetssäkringen inte alls samma standard. Per Jönsson,136 som också har erfarenhet 
av ekonomer i kvalitetsarbetet, anser att ekonomer tänker mer på processer medan 
tekniker inriktar sig mer på detaljer som inte är så relevanta. Han menar att ekonomer 
nog skulle göra ett bättre jobb med kvalitetssäkring än tekniker. Frågan är även här 
om det just är ekonomer som kan sköta jobbet bättre eller om det bara handlar om att 
få in ett annat tankesätt. I BarbWired-projektet kan det även ha varit personligheten på 
ekonomen som gjorde att arbetet sköttes så bra och inte just det faktum att han var 
ekonom.  

4.7.2.8. Account manager 
Account manager är kundansvariga, sköter uppföljning och prisförhandling med kun-
den och ser till att kunden trivs.137 
 
”Ekonomer passar som account manager eller key account manager i IT-projekt.”138 

 
Joachim Sellman som uttalat ovanstående citat, berättar att det på Sema Group  
finns ekonomer som arbetar som account manager och fungerar då som länk mellan 
Sema Group och kunden. 

4.7.2.9. Verksamhetskonsult/analytiker 
Verksamhetskonsulten ska snabbt kunna sätta sig in i den verksamhet hon ska utreda 
hon ska kunna driva förändringsarbete. Uppdragen kan variera från att göra en utred-
ning till att både utreda, ta fram användarnas krav på det system som ska utvecklas 
och vara projektledare.139 På Sema Group har verksamhetskonsulterna oftast först 
jobbat i ca fem år som controllers och har den högsta kompetensen i företaget. De ska 
kunna föra kunden framåt och hjälpa dem att bli bättre.140 En uppgift som en verk-
samhetsanalytiker kan ha är att arbeta med affärsanalysen. På Kipling består affärs-
analysen av att man tar fram övergripande krav, alternativ, och en preliminär kost-

                                                             
134 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 3, 2001 
135 Ranefjord Anders, Platsansvarig, WM-data, Bilaga 9, Intervju 8, 2001 
136 Jönsson Per, Projektledare, Ganapati-projektet, Bilaga 16, Intervju 15, 2001 
137 Arbetsförmedlingens hemsida: http://yrken.ams.se/ 
138 Sellman Joacim, Sema Group, Bilaga 4, Intervju 3, 2001 
139 Arbetsförmedlingens hemsida: http://yrken.ams.se/ 
140 Sellman Joacim, Sema Group, Bilaga 4, Intervju 3, 2001 
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nads- och intäktsanalys (KI-analys).141 Anders Åsund142 anser att affärsanalysen kan 
utföras såväl av en ekonom som av en tekniker. Han menar att en tekniker oftast är 
mer tekniskt intresserad och inriktar sig mer på hur det går att lösa saker på ett bra 
sätt, medan ekonomen mer undersöker varför. Anders tycker att det bästa är att inrikta 
sig på vad kunden och marknaden efterfrågar. Vi menar att det kan vara bra att majo-
riteten av affärsanalysen utförs av ekonomer då vi tycker att de ofta är mer kundfoku-
serade än vad tekniker är. 

4.7.3. Övriga arbetsuppgifter 
I vår studie har vi även funnit arbetsuppgifter som kan passa ekonomer i IT-projekt 
men som inte är lätta att koppla till direkta roller. Ekonomer kan enligt Anders Rane-
fjord143föra in ekonomiska modeller i projektarbetet och sedan använda dem vid pla-
neringen. Vid beräkning av kund- och kostnadsberäkning anser vi att det kan vara en 
fördel att ha det ekonomiska synsättet. Detta har vi gått djupare in under rubriken 3.4 
Funktion, kvalité, tid och kostnad. Pär Känsälä 144 menar att det vid de legala bitarna, 
ex vid kontraktskrivning, kan vara bra att ha en ekonom med. 

                                                             
141 Åsund Anders, Consultant Business Development, Kipling Information Technology AB, Bilaga 7, 
Intervju 3, 2001 
142 Ibid 
143 Ranefjord Anders, Platsansvarig, WM-data, Bilaga 9, Intervju 8, 2001 
144 Känsälä Pär, Senior Sales Engineer, Sun Microsystem AB, Bilaga 10, Intervju 9, 2001  
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5. Slutsats 
Vi vill börja med att påminna om vårt syfte, som är att föreslå vilka roller som eko-
nomer kan ha i IT-projekt. Med detta vill vi även se om ekonomer har passande kom-
petens för att IT-projekt skall kunna dra nytta av den. 
 
Under våra intervjuer fick vi diverse roller föreslagna för oss. Vi noterade dock att 
vissa av dem inte bara är lämpliga för ekonomer utan kan i princip passa vem som 
helst. Vi har valt att inte ta med dem här eftersom vi ville se de roller som kan passa 
just ekonomer. Vi uppmärksammade också att många tekniker egentligen inte vet vad 
ekonomer har för kompetens, vilket gör att de inte kan säga exakt vad de ser att en 
ekonom kan bidra med i IT-projekt. Av det drar vi slutsatsen att vi, som ekonomer, 
måste marknadsföra oss bättre och visa vad vi kan.  
 
Nedan följer en lista på de roller och ansvarsområden i ett IT-projekt som vi anser kan 
passa en ekonom: 
 
♦ Projektledare 
♦ Marknadsanalytiker 
♦ Strateg i styrgruppen 
♦ Verksamhetsanalytiker 
♦ Värdesättning av kravspecifikationen 
♦ Riskanalytiker 
♦ Kvalitetskoordinator 
♦ Account manager 
 
Vi kommer nu lite utförligare berätta varför vi anser att dessa rollerna passar ekono-
men bra.  
 
Vi har kommit fram till att en ekonom hade passat bra som projektledare, främst då i 
större projekt. Det bästa, ur vår synvinkel, är att ha en ekonom som projektledare i ett 
större projekt där man har delprojektledare till de tekniska faserna. Givetvis bör eko-
nomen ha, som även en tekniker behöver, erfarenhet av projektledning för att kunna 
styra och föra projektet framåt och som projektledare kunna handskas med ett projekt 
på rätt sätt. Eftersom projektledarens främsta uppgift i större projekt är att kunna driva 
projektet framåt och få det till ett lönsamt projekt, så tycker vi att det krävs en person 
som har ett ekonomiskt tänkande. Att personen kan lite av det tekniska är ju självklart 
en fördel, men det är inte det som ska vara prioriteringen då man väljer ut projektleda-
ren. Vi tycker även att en ekonom passar som projektledare i mindre projekt, bara pro-
jektledarrollen inte är för tekniskt definierad. Vad vi menar med det sista är att rollen 
ska då vara strategiskt definierad och syftet ska då inte vara att projektledaren ska 
vara en utav utvecklarna utan ska enbart jobba med projektledning. Därtill kan det 
isåfall vara bra att ha en teknisk projektledare vid sidan om. 
 
En annan roll som vi tycker passar en ekonom är marknadsanalytiker. Efter vår ana-
lysdel så  kom vi fram till att ekonomer ofta prioriterar kundfokuseringen mer än vad 
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teknikerna gör. Som marknadsanalytiker krävs det att man har en viss kund- och 
marknadsfokusering. Anledningen till att vi tycker att en ekonom passar för den här 
rollen är därför att de ofta har den här fokuseringen. Ofta används den här rollen i af-
färsanalysen och i förstudien vilka även kräver ett ekonomiskt tänkande. Det är i de 
här faserna man ska analysera fram ifall projektet kan bli lönsamt eller inte och om 
det överhuvudtaget ska dras igång. Här tror vi att en tekniker ofta tänker för mycket 
på själva problemlösningen och inte på vad marknaden eller kunden kräver. 
 
Att vara strateg i styrgruppen är en annan utav rollerna som vi fått föreslagna som vi 
tycker passar en ekonom. Strategen, anser vi, måste ha ett ekonomiskt tänkande ef-
tersom hennes uppgift är att kunna planera framåt och se till så att projektet blir lön-
samt. Denna person kommer att vara med under hela projektets gång och se till att det 
går som det ska. Att ha en ekonom på den här posten ger ett bredare perspektiv och 
tankesätt, tror vi.  
 
En verksamhetsanalytiker är främst med i början av projektet i affärsanalysen och för-
studien för att kunna utvärdera kundens organisation och se vad som kan förbättra 
den. Att vara verksamhetsanalytiker är också något som vi tycker är en roll som en 
ekonom kan ha. Anledningen till detta ligger främst i att vi anser att ekonomen har ett 
bredare synsätt än teknikerna.  
 
Ett problem vi upptäckte som finns i dagens IT-projekt är sättet att värdesätta krav-
specifikationen. Idag listas alla kraven och därefter prissätts hela kravspecifikationen. 
Man vet då inte vad varje enskilt krav kostar. Det medför ofta att utvecklaren har en 
kostnad för varje krav medan kunden har ett värde på varje krav. Tekniker har en ten-
dens till att plocka bort krav som de anser tar för mycket tid. Detta utför de utan att 
tänka på ifall de är värdefulla för kunden eller för produktens framtid. En ekonom kan 
då komma in och bidra med ett annat synsätt och fokusera sig mer på kundens öns-
kemål.  
 
En roll som vi anser vore bra om tekniker och ekonomer samarbetar på är rollen som 
riskanalytiker. Tekniker kan se till de tekniska riskerna som finns medan ekonomen 
har den mer analytiska förmågan och kan se de ekonomiska riskerna bättre. Det gör 
att man får ett bredare synsätt och kan på så sätt upptäcka fler risker.  
 
Kvalitetskoordinatorn är också en roll som vi anser kan passa både ekonomer och 
tekniker. Det beror på vad det är för projekt och därmed vad för uppgifter rollen krä-
ver. Är det starkt teknisk karaktär på projektet så är det svårt för ekonomen att sätta 
sig in i arbetet som rollen kräver, men annars har vi som ekonomer ett annat tankesätt 
och kan inrikta oss mer på kvalitén. Vi menar att tekniker tänker mer på detaljer som 
inte är så relevanta, medan ekonomer tänker mer på processer. 
 
Vi anser även att ekonomen har en klar roll som account manager. Hon är då kundan-
svarig, sköter uppföljning och prisförhandling med kunden och ser till att kunden 
trivs. Ekonomer är ju mer kundfokuserade så vi anser att detta vore en bra roll för oss.  
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Vi vill slutligen säga att det vi framförallt anser vara betydelsefullt för oss som eko-
nomer är att tillföra IT-projekten annan kompetens. Detta för att kompetensområdet 
då blir bredare vilket samtidigt ökar möjligheten till att synsättet och tankemönstret 
utvidgas. Vi menar precis som ett välanvänt talesätt att: 
 
”Där alla tänker lika, tänker ingen 
Där alla tänker olika, tänker alla” 
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6. Självkritik 
Här nedan beskriver vi de fel och brister, men också de positiva moment som vi haft i 
arbetet kring vår uppsats. Vi behandlar även konsekvenserna av våra positiva och 
negativa handlingar. 
 
Ett känt citat av professor Karlsson: 
”Forskare bör så uppriktigt som möjligt rapportera de brister han eller hon upplever 
i sina procedurer och försöka uppskatta medföljande konsekvenser för resultaten.”145 
 
Det är svårt att göra ett arbete utan att göra några som helst fel. Under arbetets gång 
har vi uppmärksammat många fel som vi gjort och sett konsekvenserna av dem. Vi 
anser att det är viktigt att skriva ner dessa fel.  Detta för att man  för det första lär sig 
av det till nästa gång och dessutom för att de som läser uppsatsen ska kunna veta att 
det finns saker som kanske inte stämmer till 100% i denna uppsats. 

6.1. Val av intervjupersoner 
Enligt oss, så gjorde vi ett misstag  redan från början då vi ringde till de olika företa-
gen. Vi beskrev för dåligt vad intervjun skulle handla om, vilket medförde att vi 
kanske inte alltid fick de personerna som var bäst lämpade för ändamålet. Å andra 
sidan gjorde vi det också medvetet vid en del telefonsamtal eftersom vi märkte en 
tendens till att personen på andra sidan av telefonluren uppmärksammade ordet eko-
nom mest och då fick intrycket av att intervjun skulle handla om ekonomi. Då vi se-
dan fick tag på någon att intervjua så frågade vi inte direkt vad hon hade för bakgrund 
och/eller vad hon jobbade med. Konsekvensen av detta är att vi då har fått några in-
tervjupersoner som inte jobbat på företaget så länge och inte känner till deras arbets-
sätt så bra. Ansvaret att välja ut en bra intervjuperson lade vi, i princip helt och hållet, 
på företaget. Egentligen skulle detta varit vårt ansvar att fråga oss fram till rätt person. 
Däremot är det inte förrän i efterhand som man vet vilka personer som är bra att inter-
vjua och som man tror vet mest om området. Om vi hade fått göra om uttagningen av 
intervjupersoner hade vi valt personer med större personalansvar och längre erfaren-
het. För att göra detta hade vi fått ta reda på mer om deras bakgrund. Följderna av att 
man inte får rätt intervjupersoner blir att man inte alltid får de bästa svaren. Ibland var 
det många som sa något liknande med:146 

 
”Det har jag inte haft en tanke på” 
”Vet inte, ingen aning” 
”Det kanske är så, eller kanske så, eller jag vet inte riktigt” 

 
Hade vi intervjuat personer med större kunskap om området så hade de här svaren an-
tagligen inte blivit lika många och vi hade förmodligen fått en del säkrare svar än vad 
vi nu har fått.  

                                                             
145 Professor Karlsson hämtat ur Arbnor Ingeman, Bjerke Björn, Företagsekonomisk metodlära, 1994 
146 Bilaga 1-16 
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6.2. Intervjuerna 
Då vi valde intervjumetod  bestämde vi oss för att ha kvalitativa frågor där vi om 
vartannat skulle ställa frågor och alla skulle anteckna. Efter bara en intervju insåg vi 
att intervjun inte blev genomförd på ett effektivt och bra sätt om vi alla tre både skulle 
anteckna och intervjua. Därför ändrade vi till att ha en huvudintervjuare och två som 
antecknade. Vi valde bort att banda intervjuerna147 vilket kan ha medfört att vi missat 
en del som t.ex. tonfall, exakta kommentarer och citat.  
 
Då vi började planera våra intervjuer har vi inte har varit så metodbundna, vilket vi 
tycker har varit bra. Med detta menar vi att vi inte valt en teori från början och sedan 
stirrat oss blinda på denna teori. Vi har i första hand inriktat oss på vad vill ha velat 
utföra och utifrån det försökt finna teori och metod. Vi har dock kunnat ändra oss om 
ifall att vi har märkt att något inte riktigt har gått som vi velat, t.ex. vid intervjufrå-
gorna, eller ändrat upplägget på uppsatsen. 
 
 
I början av en intervju har vi alltid klargjort syftet med den. Däremot har vi inte alltid 
direkt definierat vad vi menar med just: ”Ekonomens roll i IT-projekt”. Ibland har vi 
kommit på oss själva mitt i intervjun och har då förklarat det. Dock så har det i de 
flesta intervjuer, förr eller senare, blivit klargjort vad vi menar. Om vi inte har definie-
rat våra begrepp så kan frågorna ha missuppfattats av de som vi har intervjuat. Eko-
nom har många återspeglat direkt åt bl.a. redovisningsekonomen. Då har vi fått av-
bryta och fått förklara vad vi menat med ekonom. 
 
När vi varit och intervjuat har vi ibland, utan att riktigt tänka på det, varit ledande i 
vårt sätt att ställa frågor. Ofta har det varit då personen ifråga, antagligen, missuppfat-
tat frågorna och svarat på något helt annat. Att ställa ledande frågor kan leda till att 
man får precis de svaren som vi har tänkt oss, vilket då inte är sanningsenliga svar.  
Vi har även ställt frågorna på olika sätt till olika personer. Anledningen till detta kan 
vara att en del intervjupersoner har varit lättare att prata med och det har då blivit en 
mer djupare konversation än med andra. Då kan man ha ställt frågorna med olika be-
toningar så att de kan ha uppfattats på olika sätt. Konsekvensen av detta blir att man 
inte får svar på samma saker och att vi har svårare att jämföra de svaren, vars frågor 
har ställts på olika sätt. 
 
Vi har även haft en fråga som löd:148  
 
”I dagens IT-projekt, tycker du att det saknas någon kompetens?” 
 
Den har vi ställt fel eftersom de flesta har svarat i tanke på deras egna projekt och inte 
generellt, vilket var vår mening med frågan. Ibland har vi kommit på oss själva och 
även ställt frågan generellt, men detta har vi inte gjort till alla. Ofta har detta skett till 
personer som varit lätta att intervjua.  Konsekvensen av detta blir att man får utförli-
gare svar från en del och mindre från andra. Å andra sidan har vi många gånger ställt 
                                                             
147  Gustavsson Bengt, Metod: Grundad Teori, 1998 
148 Bilaga 17, Intervjufrågor  
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följdfrågor som inte heller varit desamma till alla. Att starta intervjun med grundfrå-
gor och sedan utveckla intervjun med olika följdfrågor, är en del av den kvalitativa 
intervjun.149   
 
Två av våra intervjufrågor var helt för lika varandra, fast, enligt oss, hade de olika in-
nebörder.150  
 

”A) Vad har ni för kriterier då ni bestämmer projektmedlemmar? (T.ex. sakkun-
skap, samarbetsförmåga, kommunikation.) 

 B) Vad prioriteras för de olika rollerna, vilka kriterier?” 
 
Vi hade däremot svårt att förklara de på ett bra sätt utan att de blev för likt ställda. 
Oftast blev det att första frågan blev ställd och vi fick svar som passade in på den 
andra frågan, vilket förmodligen har förklaringen att intervjupersonen missuppfattade 
frågan. Felet ligger hos oss att vi inte definierat frågorna på ett bra sätt så att personer, 
förutom oss, ska kunna förstå dem. Förutom de här frågorna har vi haft väldigt lättför-
ståeliga frågor och, vad vi tycker, bra frågor som har gett en väldigt bra bild  över det 
vi ville veta. 
 
Vi har märkt att de intervjuade har haft lättare för att föreslå arbetsuppgifter än direkta 
roller för en ekonom i ett IT-projekt. Ett stort fel som vi har gjort är att vi har definie-
rat det som vi velat undersöka som roll. Det hade varit enklare ifall vi hade valt att 
definiera det som arbetsuppgift istället, både för oss själva och för intervjuaren. 
 
Att vi är ekonomer som intervjuar kan också ha påverkat svaren. Som intervjuad per-
son kan man oftast förvränga svaren lite för att det ska passa intervjuarna. Många 
kanske har varit lite för snälla i sina svar och sagt lite vad vi vill höra. Det kan ha varit 
personer som inte gett så säkra svar och inte riktigt vetat vad ekonomen kan göra. 
Konsekvenserna som blir av detta är att vi kanske har fått en positivare syn till att ha 
ekonomer på vissa roller än hur det i själva verket är. 
 
Efterhand som vi tagit oss igenom intervjuerna så har vi blivit bättre på att intervjua 
och kunna få fram vad vi är ute efter. Vi har för varje avklarad intervju lärt oss utav 
våra misstag och försökt tänka på dessa vid nästa intervju.  

6.3. Intervjusammanställningen 
Då vi har sammanställt intervjuerna har en utav oss satt sig ner och sammanställt in-
tervjun, sedan har de andra två fått läsa igenom den. Eftersom det inte alltid har varit 
samma person som sammanställt alla intervjuer så kan intervjuerna blivit samman-
ställda på olika sätt. I efterhand kom vi fram till att en av oss satsade på att skriva så 
likt som möjligt vad som sagts på intervjun med liknande ord, s.k. talspråk. En annan 
av oss försökte skriva ner intervjun på så bra svenska som möjligt. Detta kan ha gett 
konsekvenser såsom att det blivit en annan förståelse av vad som sagts och vad som 

                                                             
149 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, 1997 
150 Bilaga 17, Intervjufrågor  
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skrivits ner. Vi kan även ha vinklat våra sammanställningar till vår egen fördel, som 
t.ex. till att det behövs ekonomer eller att företagen tycker att det är en bra ide, utan att 
vi har tänkt på det. Detta vet vi inget om, men  risken finns. Detta hade kunnat hänt 
fast vi hade bandat intervjuerna. Å andra sidan så har vi låtit alla intervjuade personer 
läsa igenom sammanställningen av deras intervju och få rätta till det som inte stäm-
mer. Intervjuerna blir då mer sanningsenliga eftersom saker som vi kanske har miss-
uppfattat har rättats till. Då vi har sett rättningarna av sammanställningarna har  vi 
kunnat dra slutsatsen att vi ofta har gissat oss till då vi inte hört eller uppfattat riktigt 
vad de har sagt. Eftersom de intervjuade har läst igenom och rättat sammanställning-
arna så har våra missuppfattningar inte haft några direkta konsekvenser. 
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7. Forska vidare på 
Under arbetets gång så har det kommit upp en hel del intressanta saker som vi gärna 
skulle vilja veta mer om. Eftersom vi har avgränsat vårt arbete efter en del riktlinjer 
och vi har haft begränsat med tid, har det inte funnits möjlighet för oss att forska vi-
dare på dessa områden. Det är oftast ämnen som vi stött på i samband med våra in-
tervjuer och som vi fått intresse för.  
 
Då vi har försökt få fram vilka roller som passar en ekonom i IT-projekt, har rollen 
som projektledare hela tiden dykt upp. En del har tyckt att man måste vara tekniker 
för att leda ett IT-projekt, och en del har tyckt att det är bättre om t.ex. en ekonom är 
projektledare. Vad är det bästa och mest lämpliga alternativet? Frågan är ifall det be-
hövs teknisk kompetens för att leda ett IT-projekt? 
 
Under våra år här på skolan har vi märkt en viss spänning mellan tekniker och eko-
nomer. Under intervjuerna har vi märkt att många inte riktigt är insatta i ekonomernas 
kompetens och tror att ekonomer bara kan jobba med siffror. Detta kan vi se som ett 
litet ointresse om den andres kunskaper och även att de båda parterna har jobbat så 
lite ihop. Vad är då anledningen till att tekniker och ekonomer ofta har så negativ syn 
på varandra och finns det överhuvudtaget några egentliga spänningar mellan dessa 
parter? Finns det en skillnad på personlighet mellan ekonomer och tekniker? Det 
kanske är därför som det inte jobbar så mycket tekniker och ekonomer ihop och därför 
får de heller aldrig chansen att lära känna varandras kompetenser. Man kan fråga sig 
ifall det är teknikernas syn på ekonomer, och tvärtom, som gör att ekonomerna med-
verkar i så liten omfattning i IT-projekt eller finns det en akademisk förklaring?  
 
Under intervjuerna har vi märkt en tendens till att det kan vara skillnad på ifall det 
handlar om stora eller små projekt. Finns det någon skillnad och var ligger den iså-
fall? Man kan också fråga sig om ekonomer passar in i alla typer av IT-projekt eller är 
det bara en del projekt som har en viss karaktär? Ibland har vi fått höra svar som:  
 
”Nja, de här projekten är nog för tekniska för att ekonomen ska fylla någon funkt-
ion”151 
 
Finns det en skillnad eller har det kanske att göra med att teknikerna inte vet vad eko-
nomerna egentligen har för kompetens? 
 
Caroline Johnsen152 hade en del tankar angående informationsekonomiprogrammet 
som vi läser. Hon tyckte att en del skulle göras om så att det passar dagens IT-projekt 
bättre? Vi har även haft en del funderingar kring ifall vår utbildning är det som före-
tagen är ute efter och om inte, vad söker de för någon kompetens gällande ekonomer? 
 
                                                             
151 Bilaga 1-16 
152 Johnsen Caroline, Product marketing manager, Ericsson Software Technology AB, Bilaga 3, In-
tervju 5, 2001 
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Det finns mycket angående det här området som man vill veta mer om men detta är 
vad vi har kommit fram till. 
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Bilaga 1- Intervju 1 Claes Wohlin, IPD 
Företag: IPD 
Respondent: Claes Wohlin  
Befattning: Professor  
Datum: 2001-04-20 
Tid: 15.00-16.30 

Bakgrund 
Claes har en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Började forskarstudera efter grundexamen 
och arbetade sedan fem år i industrin innan han återvände till universitetet. Han har varit med 
i många projekt och främst varit kvalitetsansvarig, men har även varit med i projekt genom 
konsultverksamhet.  
 
Hans stora fråga är: Hur tar man betalt för programvaran? Det är en abstrakt vara som kunden 
varken kan se eller ta på. Vad är den värd? Förmåga att kunna prissätta den?  

Projekt 
I ett projekt är följande viktigt att ta hänsyn till: 
 
♦ Funktionalitet  
♦ Ledtid  
♦ Kostnad  
♦ Kvalitet  
 
Låser man ett utav kraven så ska man kunna se hur det påverkar de andra. Problemet är hur 
man avväger dessa mot varandra. Teknikerna är bra på funktionaliteten, men inte på de tre 
andra. Det är viktigt att man hittar avvägningar mellan dessa. Här finns ett behov av ekono-
mer. 

IT-projekt bättre 
Idag ställs kraven upp i långa listor och man sätter pris på helheten, dvs. total kostnad på den 
färdiga produkten. Problemet ligger ifall man vill veta kostnaden för enskilda krav. Utveckla-
ren har en kostnad och kunden ett värde på varje krav. Det viktiga här är att ta fram den mest 
kostnadseffektiva produkten. Man ska utveckla det som är värt mycket för kunden men kostar 
lite att utveckla. Det är mycket svårt att mäta kvaliteten och därför har det en tendens att ned-
prioriteras. Det är viktigt att man kommer fram till en bra lösning genom att välja rätt.  
 
Varför tänker ingen på detta? Man tänker, men det inte riktigt hur man skall angripa proble-
met! Projekten drivs av tekniker och de tänker inte på dessa saker och har inte kunskap om 
delarna. Det är här det finns ett stort behov av ekonomer eftersom de har ett annat synsätt än 
teknikerna.  
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Programvaruprojekt  
Tekniker tänker inte primärt i termer av vad  olika saker kostar. Vissa företag håller inte ens 
koll på hur mycket olika projekt kostar och därmed har de svårt för att se vilka projekt som är 
lönsamma. Innan fanns det mycket pengar att ta av så de brydde inte sig så mycket om kost-
naderna, speciellt för vardera projekt. De tjänade pengar ändå men visste inte ifall det fanns 
olönsamma projekt som kanske skulle tas bort. Tekniker gör överslagsberäkningar på kostna-
derna i helhet och gör ej mer specifika beräkningsmodeller på varje projekt.  
 
I en projektstab ska man utnyttja ekonomernas kompetens till mer än bara inom redovisning. 
Ekonomerna ska bidra med ekonomiska modeller till hur man ska uppskatta tiden. Hur kost-
nadsskattar man? Det är bra att få in ekonomiskt tänkande och deras aspekter. Viktigt att eko-
nomen betraktas som en i projektet. De ska spåra kostnader, hur mycket kostar t.ex. en felräk-
ning, hur man gör avvägningar. Hur stor kostnad är man beredd att lägga i tidigt skede för att 
få en bra design istället för att få kostnaden vid en misslyckad produkt. 
 
Det är viktigt att ekonomen har stöd från ledningen och att de som sitter högt upp ser dem 
som en resurs.  

Medlemmar 
När man väljer ut folk har det betydelse om vilka som är lediga och vilka projekt som är 
igång och prioriteringen av. Man ska inte rycka folk från andra projekt. Blandning mellan 
företagets kompetens och kundens prioritet kan vara av betydelse.  

Projektledare  
Väljs oftast först eftersom hon oftast ska få vara med och bestämma den övriga projektgrup-
pen. Det ska vara en duktig person som är bra på krav, tidsplanering, kundkontakt, design, 
kvalitet och beslutsfattande i vad som är rätt och fel. 
 
Svårt att ha en ekonom som projektledare om personen i fråga inte har teknisk kompetens. 
Det har ingen direkt betydelse vad hon har för utbildning, däremot spelar erfarenheten större 
roll. Teknikerna är inte alltid duktiga på tillämpningarna bara för att de kan tekniken. Tekni-
kerna blir ibland befordrade genom sina tekniska kompetenser utan att ha direkta chefskarak-
tärer.  

Ekonomer 
Det är bra att ha ekonomer inom marknadsföring eller som informationsansvarig. Som risk-
hanterare är det bra med en blandning av tekniker och ekonomer. Teknikerna är bra på att 
förutse riskerna medan ekonomen är bra på att se de ekonomiska konsekvenserna av utfallen, 
dvs. riskkostnaden. 
 
I arkitekturen såg Claes det som intressant med ekonomer men svårt att fungera i praktiken. 
Detta eftersom det ofta är en tekniker som anlitar personalen och tar då gärna inte en ekonom 
till arkitekturen eftersom de har dåliga kunskaper om vad ekonomen egentligen kan. Hur ser 
ett bra system ut som kan vidareutvecklas? När skall det skrotas? Man anställer inte en eko-
nom bara för att få en annan syn på t.ex. arkitekturen utan då kan man anställa vem som helst. 
Det är bättre ju mer teknisk kunskap man har.  
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Okunskap om den ekonomiska kompetensen är orsak till att ekonomer ej anlitas i IT-projekt. 

Ekonomkompetens  
Många tekniker har förutfattade meningar om ekonomerna och tror att det enda de är lämpade 
för är redovisningsyrkena. Därför är det viktigt för ekonomen att kunna marknadsföra sin 
kompetens och kunna ”sälja” den till teknikerna. De ska kunna bevisa värdet av sin kompe-
tens. Om de kommer in i ett projekt är det viktigt att de betraktas som en projektmedlem 
Därmed är det bra att man marknadsför sin kompetens. Ekonomer passar bäst i stora projekt. 
 
Man anställer inte en ekonom bara för att den ska bevisa att den kan annat än redovisning. Då 
tar man hellre en tekniker eftersom man vet vad man får då. 
 
Om ex. ett redovisningssystem ska utvecklas kan det vara bra att ha en ekonom som kravstäl-
lare, dvs. jobba mer på uppdragssidan. Då är det viktigt med en del teknisk bakgrund. Hur 
ställer man krav så att teknikerna gör rätt system? 

Definition på IT-projekt 
Projekt som innehåller programvara oftast kombinerad med hårdvara för att hitta en teknisk 
lösning på ett problem. 
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Bilaga 2 - Fakta Ericsson  

Organisation 
I princip all verksamhet på Ericsson sker i projektform. 
 
Ericsson har sju affärsområden. Caroline och Marie jobbar på New Solution där det finns yt-
terligare  två  enheter. De arbetar inom S(ervice)O(rder)G(ateway) där de säljer produkter till 
operatörer. Projektet de jobbar i är ett tekniskt mjukvaruprojekt.  
 
Design                        Indus (FOA)         GA   Support/supply 
 
Design och Indus har egna projektledare samt en gemensam huvudprojektledare. I designpro-
jektet jobbar ca 20-25 st. och de står för själva utvecklingen av produkten. I Indusprojektet 
jobbar 18 st. och de ser till att det är rätt kvalité på produkten och de sköter  ansvarar  för test-
ningen. Dessutom ansvar de för produkten fram till release datum (GA) vilket inkluderar 
första kundinstallation. 
 
Knuten till projektet finns en enhet där det finns en marknadsavdelning med en del ekonomer. 
De jobbar bl.a. med prissättning, affärsutveckling och marknadsplan, men det är inte tradit-
ionella ekonomjobb. De har krav på saker och dokument som skall skapas som ska göras till 
de olika milstolparna och dessa kan ej passeras utan att projektet framskrider enligt plan, där 
dokumenten, enligt ovan, är en del. De innehar det själva produktansvaret. Ekonomerna har 
hand om alla projekten och sitter i en annan organisation. 

PROPS 
Ericssons projektmodell som de arbetar efter heter PROPS. I denna modell genomgår pro-
jektet olika stadier: 
   
1. Prestudy 
2. Feasibility 
3. Execution 
4. Conclusion 
 
I det första stadiet, prestudy, sker själva förstudien av projektämnet. I nästa stadium, 
Feasibility, går man igenom möjligheter, resurser, tid och prioriterar efter detta. I det 
tredje stadiet, Execution, sker själva projektarbetet. I detta stadium utförs design, 
industrialisering av produkten (Indus) och Installation hos kunden (FOA). I det sista 
stadiet, Conclusion, sker GA(General Availibility), vilket betyder att produkten eller 
tjänsten skall finnas tillgänglig för kunden. 

Tollgate-beslut 
 
Under projektfaserna fattas fem olika TG-beslut. Vid varje TG-beslut skall dessutom olika 
dokument produceras och Ericsson har en speciell rutin för detta – Pisc (Product, information, 
systemcard) documentation. 
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Bilaga 3- Intervju 2 Caroline Johnsen, Ericsson 
 
Företag: Ericsson Software Technology AB, Karlskrona 
Respondent: Caroline Johnsen 
Befattning: Projektledare 
Datum: 2001-04-23 
Tid: 12.00-13.00  

Bakgrund 
Caroline har läst programvaruteknik här i Ronneby, därefter började hon jobba på Blekinge 
Tekniska Högskolan inom programvaruteknik. Hon var HoD (head of department) för det 
projekt som vi medverkade i under våren. Hon har även jobbat på Framfab och i vintras bör-
jade hon jobba på Ericsson, där hon är projektledare för Indus projekt.   

Medlemmar  
De personer som är anställda på avdelningen är knutna till enheten och används till de olika 
projekten. Personal används till flera projekt samtidigt. Caroline t.ex. medverkar  i tre pro-
duktprojekt  samtidigt (ett under avslutningsfas, ett pågående samt ett uppstartsprojekt) 
 
Medlemmarna väljs av projektledaren i samråd med enhetschefen. De utgår ifrån erfarenhet, 
personlighet och tillgänglighet. Utbildningen har inte så stor del i uttagningen av folk utan 
erfarenhet och personlighet är betydande faktorer.  
 
Caroline tycker inte att just nu det saknas någon speciell kompetens utan det i allmänhet sak-
nas resurser.  
 
Caroline  anser att det inte finns någon tydlig specifik roll för en ”ekonom” i hennes projekt 
eftersom det krävs en grundlig teknisk kompetens och förståelse för att kunna medverka. I 
och för sig krävs det inte alltid lika mycket teknisk kunskap utan mer kunskap om projektled-
ning.  
 
Caroline tror inte att hon hade kunnat vara bättre projektledare om hon hade haft mer ekono-
misk kompetens. Hon har däremot arbetat på Framfab där det var mer direktkontakt med kun-
den och kortare projekt. Där saknade hon det affärsmässiga synsättet som, enligt henne, eko-
nomer har. En och annan ekonom hade nog också varit bra att ha. En bra projektledare enligt 
Caroline  behöver ha praktisk erfarenhet av att delta i projekt för att man vet då vad det inne-
bär att ”driva projekt”. Detta kan man inte få genom endast teoretisk utbildning. 
 
 
Den utbildning man har är en persons grund som den kan stå på och utveckla. Det är alltså 
inte utbildningen som avgör vilken roll man får utan det handlar om erfarenheter och person-
lighet tillsammans med utbildningen. T.ex. så har de en teknisk  skribent i deras projekt, som 
sitter och översätter dokumentationen, han har ingen teknisk bakgrund. Däremot sitter han 
med en massa erfarenheter i bagaget. Därför tyckte Caroline att det var svårt att avgöra vilka 
roller en ekonom kunde passa till. Hon vet inte riktigt vad en ekonom har för kompetens och 
att det finns ekonomer som har ytterligare teknisk kompetens och erfarenheter. Hon anser att 
för alla roller i hennes projekt krävs det stor teknisk kompetens och förståelse.  
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Inget av de projekt Caroline har medverkat i har det funnits (traditionella) ekonomer med.  

Ekonomens nuvarande kompetens 
Caroline hade en del tankar angående dagens informationsekonomiprogram. Hon tycker att 
det borde göras om så att det passar den tekniska världen lite bättre. Framförallt är det att in-
föra mer projektarbete och mer gemensamma tekniska kurser med samma krav för alla ut-
bildningsprogram.  
 
En ekonom kan gå bakvägen till projektledaryrket i IT-projekt. Efter ekonomutbildningen kan 
en ekonom då satsa på att först läsa mycket datakurser och sen jobba en del i projekt. I pro-
jekten kan det vara bra att jobba som bl.a. teknisk testare så att man ser hur projektet går till 
på alla områden. 
 
Hon har ingen erfarenhet från något projekt där liknande post har besuttits av både en ekonom 
och en tekniker.  

Var behövs ekonomer? 
Det finns inga ekonomer direkt i projektet sa Caroline till en början eftersom hon tänkte på 
den traditionella ekonomen. Därefter kom det fram att det finns två st. som jobbar med kvali-
tén på produkten och projektet. De har en blandning av data och ekonomi. De ser till att de får 
passera milstolparna.  
 
Där Caroline anser att det behövs mer ekonomisk kompetens är på strategisidan där 
man försöker sälja in produkten. Exempelvis kan det vara vid kravspecifikationen då 
det är bra att ha en teknisk sida och en affärssida. De kan då lättare prioritera kraven 
och se hur mycket som kan plockas bort utan att produkten blir värdelös. Tekniker har 
en viss tendens till att plocka bort krav som de anser ta för mycket tid utan att tänka 
på ifall de är värdefulla för kunden och för produktens framtid. Att en ekonom är med 
i förstudierna av produktens framställande tycker hon är värdefullt eftersom ekono-
mer  bör ha en mer analyserande syn på många saker som tekniker ofta ignorerar. 
Tekniker är oftast mer fokuserade på själva lösningarna. 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

64/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

Bilaga 4- Intervju 3 Joachim Sellman, Sema 
Group 
Företag: Sema Group, Karlskrona 
Respondent: Joachim Sellman  
Befattning:  
Datum: 2001-04-24 
Tid: 13.00-14.00 

Företagets organisation 
Sema Group har 20000 anställda i världen och 2000 i Sverige. Karlskrona-kontoret tillhör 
regionen Öresund. Företaget är i Sverige uppdelat i fem affärsområden; Global Service, Tele-
com, Web-Tech, Energi och Regional. Regional i Karlskrona har tre delar under sig; Tele-
com, Management Information Systems (MIS) och Systemutveckling.  

Joachims Sellmans bakgrund 
Joachim jobbar på MIS där de utvecklar analysverktyg för produktion och ekonomi. Han är 
systemvetare med 25 poäng ekonomi och med erfarenheter från ekonomiarbeten. Joachim 
jobbar nu, och för det mesta, i enmansprojekt där han gör koncernrapporteringssystem. Hans 
främsta kunder är controllers och redovisningsekonomer. De deltar ofta själva i projekten för 
att hjälpa till vid bl.a. designen och implementationen. Joachim har även varit med i fler-
mansprojekt där man jobbat med beslutsstöd som t.ex. Data Warehouse.  

Projekt  
I projekt är tid och kostnad viktigt. I större projekt har man oftast en fast kostnad för hela pro-
dukten och projektet har även en deadline när produkten skall vara klar. Tiden är ofta viktig-
ast, vilket kan leda till höga kostnader i och med att det krävs mer resurser för att hålla dead-
line.  
 
Vid projektarbete finns det en styrgrupp hos kunden som projektledaren rapporterar till.   

Projektmedlemmar  
Då företaget ska anlita personer till sina projekt tar de i första hand personer inom företaget 
och personer med rätt kompetens som finns geografiskt nära kunden. De ska också kunna sitt 
arbete och helst vara experter inom sitt område. 
 
En annan aspekt som man bör ta hänsyn till när man väljer projektmedlemmar är att teamet 
fungerar ihop. Det är väldigt viktigt att teammedlemmarna kompletterar och passar med 
varandra för att projektarbetet skall fungera.  
 
I små projekt så finns det ingen formellt utvald projektledare utan någon av projektmedlem-
marna tar på sig projektledarens ansvar. I större projekt utses en projektledare och det är ofta 
denna roll som bestäms först. Projektledaren är då med och väljer övriga projektmedlemmar.  
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Då de väljer ut projektledare behöver den inte vara expert på området. Prioriteringen ligger i 
att personen är bra på måldefinition och uppföljning eftersom arbetet ligger i att kunna föra 
projektet framåt. Projektledaren ska helst ha en högskoleutbildning och någon slags projekt-
ledarutbildning. Projektledaren måste inte vara så teknisk utan egenskaper som prioriteras är 
lyhördhet och förmåga att kunna sköta administration och planering. Det är bra att ha en 
övergripande kunskap och ska inte vara expert på specifika områden. En projektledare bör 
inte komma direkt från högskolan utan bör ha medverkat i flera projekt och haft olika roller, 
för att veta vad som kan hända och hur projektarbetet fungerar. Projektledaren sköter ofta 
kvalitetssäkringen.  

Kompetens 
Företaget saknar ingen kompetens direkt. Eftersom de arbetar med konsulttjänster kan de oft-
ast få tag på den kompetens som de behöver till varje uppdrag inom företaget i Sverige. 

Ekonomer 
På Sema Group finns det ekonomer med i projekten. De jobbar främst som verksamhetskon-
sulter, projektledare eller med analysverktygen, men det finns även ekonomer som program-
merar. De har då kompletterat sin utbildning med programmering. I en del projekt sköter pro-
jektledaren ekonomin och en ekonom är därför lämplig till denna post. Verksamhetskonsul-
terna har oftast jobbat i ca fem år som controllers och  har den högsta kompetensen i företaget 
och ska kunna föra kunden framåt och hjälpa dem att bli bättre.   
 
Joachim anser att ekonomer passar in i IT-projekt enligt nedan. 
 
♦ Ekonomer behövs i de stora projekten där de kan jobba i första steget som verk-

samhetsanalytiker. De tittar då på kundens organisation och föreslår lösningar 
hur man ska kunna förbättra den.  

♦ Ekonomer jobbar med design och arkitekturen. Det är ofta revisorer eller lik-
nande som är med och ritar upp kontoplan och dylikt. 

♦ Ekonomer passar som account manager eller key account manager i IT-projekt. 
De är kundansvariga, sköter uppföljning och prisförhandling med kunden och ser 
till att kunden trivs. Fungerar som länk mellan Sema Group och kunden.  

IT-projekt 
Joachim tycker att det är svårt att definiera IT-projekt. Han anser att det dels kan vara att göra 
en verksamhetsanalys hos kunden där man kollar vad som kan förbättras och om man då kan 
göra detta med hjälp av IT-system, en annan definition är att det är en mer teknisk produkt 
som framställs med mycket programmering.  
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Bilaga 5- Intervju 4 Bo Petterson, Europolitan 
 
Företag: Europolitan AB, Karlskrona 
Respondent: Bo Pettersson  
Befattning: Funktionsansvarig Processer och Projekt inom MTS-kund 
Datum: 2001-04-26 
Tid: 8.30-10.30 

Organisationen 
Europolitan försöker att ha en platt organisation. Under företagsledningen finns det fyra af-
färsområden; Service Provider, Mobilt Internet (MINT), Telematik och MTS-kund. Under 
dessa finns alla tekniker, jurister och ekonomiavdelningen. 
Själv jobbar Bo på MTS-kund. Det står för Mobile telecom service och är all traditionell mo-
bil. De är uppdelade i sex områden; Marknad, Kundservice, Försäljning, Provision/Analys, 
Marknadskommunikation och Processor/Projekt. I det sistnämnda jobbar Bo. 
  
Sammanlagt har Europolitan 1400 anställda i landet, varav 800 sitter i Karlskrona, vilket är 
dessutom huvudkontoret. 80% av all personalomsättning sker inom företaget. 
 
De vanliga verksamheterna har en ekonom var knuten till sig för hjälp av budget m.m. 
 
Europolitan prioriterar tiden högst. Kvalitén på deras produkter till kunden försöker de alltid 
hålla högt. När de utvecklar produkter kan det dock ske att de har gått ut med en produkt som 
ej har haft bra funktionalitet internt. Detta har skett p.g.a. kommunikationsbrist eller för att 
snabbt komma ut på marknaden för att erhålla ett tidsmonopol för produkten. 
 
Företaget kostnadsberäknar på helheten av produkten och inte på specifika krav. 

Projektorganisationen 
Projekten inom MTS-kund innehåller en projektledare som är generalist. Han/hon ska kunna 
arbeta efter krav och mål och slutföra projektet efter avtalad tid och budget. Till projektet till-
sätts sedan specialister.  
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       Rapport 
 
 
 
       Prioritering, 
       synpunkter 
 
 
 
 
 
Översikt på Europolitans projektorganisation 
 
Kravspecifikationen kan tas fram av de tre olika områdena: Marknadsavdelning, Processer 
eller Övriga. Marknadsavdelningen och Processer kommer fram till nya tänkbara projekt som 
går vidare till PRFS. Här rapporterar projektledaren en gång i månaden hur förstu-
dien/projekten ligger till.  
 
Färdiga förstudier samt en övergripande projektsammanställning skickas efter varje PRFS-
möte till MTS-kund. MTS-kund tar del av det samlade materialet (ej igångsatta förstudier, 
avslutade förstudier pågående projekt) och tar beslut om vilka förstudier/ projekt som ska pri-
oriteras.Fastän det har lagts ner många timmar på förstudier i ett projekt kan det projektet läg-
gas ner ifall det inte anses vara lönsamt eller att annan verksamhet bedöms som viktigare uti-
från marknadssynpunkt, detta sker dock mycket sällan. 
 
Koordineringsforumet huvudsakliga uppgift är att samorda mellan affärsområdena.De tittar 
på ifall projekten kan samverka en del uppdrag eller om man behöver låna folk från någon 
annanstans.  

Projektarbetsformen  
All nyutveckling på Europolitan görs i projektform. De anser att projektarbetsformen är effek-
tivt eftersom att det är ett engångsjobb. De tycker att det är bra att sätta upp en tillfällig orga-
nisation där de samlar ihop specifik kompetens till begränsad tid som passar för just det upp-
draget. Bo tror inte att det kan fungera utan projektarbetsformen. 
 
Europolitan vill helst ha en viss blandning av människor i projekten så att det både finns unga 
och gamla. Mycket handlar om att få ett sammansvetsat och fungerande team som sköter pro-
jektet inom ramarna för tid, budget och funktion. 
 
På Europolitan har de en viss åtagandekultur. Det innebär att ifall de blir tillfrågade om att 
vara med i ett projekt och de svarar ja så har de gett ett löfte. Detta ger personalen frihet att 
välja vad de vill arbeta med. Ibland kan inte alltid valmöjligheten prioriteras eftersom pro-
jektet kan kräva specifika resurser och det kan vara ont om dem. 

Marknads- 
avdelning 

Processer 

Övriga 

PRFS (ProjektRedo- 
visning FörStudie) 
Folk från: 
♦ Marknad 
♦ Kund- 
♦      service 
♦ Teknik 
♦ Projekt- 
♦ ledare 
♦  

 
 
 
MTS-kund 
Lednings- 
grupp 

Koordinerings- 
forum 

Företagslednings- 
grupp 
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Projektmedlemmar 
Då projektet bestämmer projektmedlemmar plockar de den kompetensen de behöver från fö-
retagets olika avdelningar. Valet anpassar man efter vad det är för projekt som ska utföras. I 
projektet behövs det även några användare även om de flesta i projekten är tekniker. Man 
handplockar även folk från andra avdelningar för att kunna få en extern syn.  
 
Tekniker är ofta experter på ett visst område, med andra ord så jobbar de väldigt smalt. De 
som programmerar är ofta i delprojekt med en egen delprojektledare. 
 
När projektledaren får det färdiga kravet på projektet så tar han ut personer som har den rätta 
kunskapen för projektet. Det är då svårt med teknikerna eftersom de är så ”smala” i sin kom-
petens, dvs. experter på vissa områden. Finns det delprojekt till projektet så bestämmer de 
sina egna medlemmar. 
 
Kravställarna är oftast de som har jobbat länge på företaget och vet vad som ska utvecklas. 
Det är inte programmerarna som bestämmer kraven. 

Kompetensbehov 
Bo tycker att det både saknas och inte saknas kompetens i dagens IT-projekt. Saknas det 
kompetens så köper de in från externa konsultbolag. De saknar dock egen utvecklingskompe-
tens kring Billingsystemet, som är ett betalningssystem.  
 
Han tycker också att det kan vara bra att ha speciella projektledare med speciell kompetens. 

Ekonomer 
Europolitan har ekonomer med i sina projekt. De jobbar framförallt med förstudierna där man 
gör kostnads-/intäktsanalyser utifrån man- respektive ledtidskalkyler. Mantiden är de sam-
manlagda timmarna som aktiviteterna tar. Ledtiden är hur lång tid projektet kommer att ta 
efter att man satt de olika aktiviteterna på plats. Det är viktigt att ledtiden blir så kort som 
möjligt eftersom det är en ekonomisk fördel för företaget. 
 
De har inga ekonomer som jobbar som riskhanterare, kvalitetskoordinator eller i arkitekt-
grupperna. Som projektledare söker de generella projektledare. Det har ingen betydelse vad 
de har för utbildning bara de är lämpade att leda ett projekt och har erfarenheten av det. Bo 
tycker inte att projektledaren behöver kunna tekniken. Isåfall kan man ha en teknisk delpro-
jektledare till just den tekniska delen. Han skulle gärna se ekonomer som projektledare ef-
tersom han vill att projekten ska ha bättre samverkan med ekonomiavdelningen och kunna 
kostnadsberäkna bättre. Helst ska ekonomen ha varit ute i arbetslivet en längre tid och ha er-
farenhet från tidigare projekt.  
 
Inom säkerhetsområdet har ekonomer arbetat med att göra kalkyler och kostnads- och intäkt-
sanalyser. 
 
Bo visste inte ifall det funnits ekonomer och tekniker på liknande poster någon gång. Han 
trodde i och för sig att det var mycket möjligt eftersom den största rekryteringen sker inom 
företaget. 
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Definition IT-projekt 
Man använder sig av företagets kompetens för att göra en teknisk implementation i en appli-
kation eller system. Bo anser att Europolitans projekt är alla mer eller mindre IT-projekt.    
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Bilaga 6- Intervju 5 Marie Jönsson, Ericsson 
Företag: Ericsson Software Technology AB, Karlskrona 
Respondent: Marie Jönsson 
Befattning: Product marketing manager 
Datum: 2001-04-26 
Tid: 13.00-14.00 

Marie Jönssons bakgrund 
Marie arbetar på Ericsson som Product marketing manager. Hon har tidigare jobbat på Blek-
inge Tekniska Högskolan som lärare i Marknadsföring. Marie började på Ericsson för en må-
nads sen så hon har inte hunnit komma in i alla rutiner än. Hon jobbar med marknadsföringsa-
spekter på produkter. Tidigare har marketing varit placerade längre bort från produkten, näm-
ligen i Stockholm, men nu har det flyttas till EPK, så marketing kunskapen är nu närmare 
produkten.  
 
Om Marie medverkar i projekten eller inte är svårt att svara på anser hon. Hon jobbar inte 
konkret i projekten utan mer utanför som stöd med marknadsföringsfrågor. Huruvida hon 
jobbar  i projekten eller inte beror på hur man definierar projekt. Hon är ju med och jobbar på 
att få ut produkten på marknaden.  

Projektmedlemmar 
Medlemmarna i projektet tar Ericsson i första hand internt från Ericsson. Konsulter anlitas vid 
behov. De låter de anställda flytta runt på olika arbetsuppgifter för att kunna lära sig så myck-
et som möjligt och utveckla sig själva. På Ericsson finns specialister och därför finns kompe-
tensen alltid tillgänglig där. Totalt är det ca 35 st. EPK. 
Projektledaren i de projekt som Marie jobbar med kräver mer teknisk kompetens än vad eko-
nomer har idag. I övrigt anser Marie att ekonomer passar som projektledare. 
 
Tekniker har lättare att komma in i sin roll än ekonomer i och med att de har ett mer avsmal-
nat  och konkret område. 

Ekonomer 
Ekonomer jobbar mycket med projektet i inledningen, innan man går in i ”prestudy”. De ser 
till att projektet utgår från kundkrav och kundbehov. De två stora frågorna de ställer sig är: 
 
♦ Vad har kunden för krav på produkten? 
♦ Vad finns det för krav från Ericssons sida gällande andra produkter? Hur påverkar det 

den egna produkten? 
 

De ska sen identifiera kraven och specialisera upp dem. Här märker man då hur tekniker och 
ekonomer kan ha olika syn på kraven och vad som ska prioriteras. Ekonomer är mer inriktade 
på vad kunden och marknaden vill, medan tekniker ser till den bästa lösningen enligt dem, 
men som kanske inte kunden vill ha. Marie anser att det vore bra om alla hade hela bilden klar 
för sig gällande marknad och kund. När projektet sen kommer in i kod och designfasen har 
ekonomer inte så mycket att tillföra.  
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I PISC-dokumentationen är det en del dokument som ekonomer kan hjälpa till med. Vid TG2 
används ekonomer. Marie Jönsson är med i detta steg eftersom det är många dokument som 
är marknadsföringsrelaterade t.ex. information om produkten för att den skall kunna säljas. 
Det gäller då att se till att dokumenten finns och är tillgänglig. 
 
Marie menar också att ekonomer kan jobba som CM (Configuration Management) Man job-
bar då med att se till att projektet löper som det ska och att alla dokument finns.  
 
En sak som skulle kunna förbättras i IT-projekten, är att på ett mer systematiskt sätt 
samla upp kundperspektiv från de olika faserna och inte bara jobba med det i början 
av projektet. De skulle t.ex. kunna ha en mer närmare relation till kunden och inte be-
höva gå genom projektledaren. Ekonomen skulle kunna vara med mötena i större ut-
sträckning, så att de fick informationen direkt och kunna säga vad de anser. Ett pro-
blem är då bara att kostnaderna kommer att öka eftersom det blir mer tid avsatt på 
mötena. 

Ekonomers kompetens 
Marie anser att ekonomer saknar tillräcklig teknisk kompetens för att medverka i dagens pro-
jekt. Mycket av den nya tekniken inom telekom är osynlig, d.v.s. den går inte att ta på. Ju 
mindre konkret teknik som man jobbar med, ju mer teknisk kompetens krävs för att få förstå-
else om funktionaliteten för produkten.  

IT-projekt 
Maries definition på IT-projekt är att utveckla en programvara som skall produktiseras och 
säljas till kunder. 
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Bilaga 7- Intervju 6 Anders Åsund, Kipling 
Företag: Kipling Information Technology AB, Karlskrona 
Respondent: Anders Åsund 
Befattning: Consultant Business Development 
Datum: 2001-04-27 
Tid: 13.00-14.00 

Kiplings organisation 
Kipling säljer avancerade produkter och erbjuder kvalificerade tjänster till telekomoperatörer 
och leverantörer på en global marknad. Organisationen blir mer och mer global och företags-
kulturen alltmer mångnationell. Förutom i Sverige finns Kipling i London och i São Paolo i 
Brasilien. Kipling utför konsulttjänster inom affärsutveckling, system- och produktutveckling 
samt systemintegration. 
 
Kipling Holding AB är moderbolag i Kiplingkoncernen och ensam ägare till samtliga dotter-
bolag. I moderbolaget finns ledning, marknadsfunktion samt ekonomiavdelning och administ-
ration för hela koncernen. Totalt fanns 102 medarbetare år 2000 inom koncernen. Konsult-
verksamheten bedrivs i de tre bolagen Kipling Information Technology AB, Kipling System 
Integration AB och Kipling Mobil Business AB. Kipling Information Technology AB har 
kontor i Karlskrona (vilket vi besökte) och Stockholm, och hade 30 medarbete vid slutet av år 
2000. I Karlskrona arbetar 10 medarbetare varav 1chef och 9anställda. Kipling Information 
Technology är enligt Anders en organisation med få chefer men ändå en organisation med 
olika ansvarsområde. Produktutvecklingen bedrivs i Kipling Systems AB, detta bolag utveck-
lar, marknadsför och förvaltar koncernens produkter. Företaget erbjuder såväl konsulttjänster 
som produkter. Marknadsorganisationen finns dels i Kipling Holding och dels i dotterbolagen. 
För de större kunderna finns en Key Account Manager som ansvarar för samordning av alla 
Kiplings aktiviteter för kunden. 
 
 
 Kipling Holding AB 

Kipling Information 
Technology AB 

Sverige 

Kipling Mobile Business 
AB 

Sverige 
 

Kipling Information 
Technology Ltd 
Storbritannien 

Kipling System Integrat-
ion AB 
Sverige 

Kipling System AB 
Sverige 

Kip-Tel Latin America 
Ltda 

Brasilien 
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Anders Åsunds bakgrund:  
Anders har en Civilingenjörsutbildning i maskin, de två sista åren inriktade han sig på kvalitet 
och underhållsteknik. Han har läst om hur man arbetar med kvalité och hur man får in pro-
dukten på marknaden. Anders har arbetat ett år på Kipling i Karlskrona. Han har tidigare ar-
betat som kvalitetssäkrare på Ericsson och med programvarukvalitet och utveckling  på Q-
labs i Linköping. 
 
Anders är projektledare och kan arbeta inom alla affärsområdena beroende på uppdraget. 

Projekt 
Kipling arbetar nästan alltid i projektform. Så fort det är något med större modifiering som 
skall utföras så används projektarbete. Detta för att samla styrka och för att kunna utföra en 
större uppgift och uppfylla ett speciellt mål. 
 
Kipling utvecklar ren programvara av systemarkitekt karaktär. Oftast består projektet av ca 15 
personer. 
 
Ett projekts tidsaxel: 
Affärsanalys            Förstudie               Programvaru                  Leverans                Support 
                                                              utveckling                   & Installation 
 
Affärsanalys: I denna fas tittar man på marknaden och vilka krav den har. De som jobbar 
med affärsutveckling kan ha olika bakgrund. Hos Kipling skall man ha någon erfarenhet inom 
något Telecom område. En ekonom inom Kipling arbetar med detta. I affärsanalysen tar man 
fram övergripande krav, alternativ, och en preliminär Kostnads- och Intäktsanalys (KI-
analys). Det är oftast en person som driver affärsanalysen, men med hjälp av andra.  
 
Förstudie: Under förstudien förfinar man kraven och undersöker hur man skall kunna im-
plementera dem i ett projekt, en kravspecifikation skrivs och en övergripande projektplan be-
stäms. Kravspecifikationen består av krav på mer teknisk nivå än de kravens om skrevs i af-
färsanalysen. Alternativen från affärsanalysen kan finnas kvar här, i så fall utförs en KI-analys 
till varje alternativ och det undersöks om det går att räkna med samma intäkt, kostnad eller 
ledtid som tidigare. KI-analysen görs på hela produkten av Kipling, Anders skulle vilja kunna 
göra det kravvis, men han ser inte att det är möjligt att göra i dagsläget. Varje krav kollas så 
att de är testbara. 
 
Projektledaren leder förstudien, hos Kipling är projektledarna oftast tekniker. Anders anser 
eg. att projektledaren inte behöver ha tekniks bakgrund men personen måste ha projektledning 
i bagaget. Med förstudien arbetar experter inom de områden som skall utvecklas. 
 
Programvaruutveckling: I denna fas ingår mycket folk, t.ex. systemutvecklare, systemarki-
tekter och testare. Det är i denna fas som själva projektarbetet drar igång på riktigt. Under 
programvaruutvecklingen går projektet igenom fyra stadier; analys, design, implementering 
och testning. I stora projekt kan design, implementation och test ledas av delprojektledare. I 
analysen ritas den övergripande strukturen upp över det som skall utvecklas. Efter analysen 
görs design för varje del och på varje funktion. När designen är klar påbörjas implemente-
ringen, vilket är ren kodning och de funktioner som fastställs i designen byggs upp. Tillsist 
testas att varje krav blivit uppfyllt och att kraven är uppfyllda på rätt sätt. 
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På Kipling arbetar man med iterativ utveckling, dvs. kraven implementeras succesivt. Syste-
met byggs upp av mindre delar som till slut integreras. 
 
I denna fas finns inga ekonomer. Projektledaren håller i ekonomin. Vid behov kan stöd fås 
från ekonomiavdelningen. 
 
Leverans och installation: I denna fas levereras och installeras produkten hos kunden. 
 
Support: Kipling har support åt sina kunder på produkterna. Detta är något som sker efter 
projektet har slutat. Anders skulle egentligen vilja se en knytning mellan förstudien och sup-
porten för att se hur det verkligen gått. Detta sker inte i dagsläget. 

Projektmedlemmar 
Kipling har resurshantering och planering och detta kopplas mot en kompetensmatris Oftast 
så kommer projektmedlemmarna från Kipling. Vad projektet kräver och vem som är ledig, 
styr sammansättningen av projektgruppen. Kipling har även många studenter som jobbar där. 
Anders anser inte att Kipling saknar någon kompetens i projekten. 
 
Då man skall bestämma vilka projektmedlemmar som skall ingå i projektgruppen går Kipling 
i första hand efter kompetens. Alla som arbetar på Kipling kan enligt Anders arbeta i projekt. 
Det är viktigt att tänka på att gruppen skall fungera och passa ihop. Kompetens och erfarenhet 
prioriteras när man bestämmer rollerna i projektet. 

Ekonomer 
Det finns ekonomer som jobbar med affärsanalysen, de är affärsutvecklare. 
 
Anders menar att affärsanalysen kan utföras såväl av en ekonom som av en tekniker. Han 
menar att en tekniker oftast är mer teknikintresserad och tittar mer på hur det går att lösa saker 
på ett bra sätt, medan ekonomen mer undersöker varför. Anders tycker att det bästa är att in-
rikta sig på vad kunden och marknaden efterfrågar. 
 
Kiplings kvalitetssäkring utförs internt av folk från Kipling. Anders anser inte att en ekonom 
skulle kunna klara av att sköta kvalitetssäkringen pga. att Kiplings produkter och kunder är 
väldigt tekniska. Om Kiplings ”marknad” hade sett mer normal ut hade kanske situationen 
varit annorlunda. 
  
Riskhantering utförs av projektledaren. Anders anser inte att det finns någon anledning att ta 
in externa personer som skulle sköta riskhanteringen. I så fall skulle det vara en assistent vil-
ken skulle kunna vara en ekonom. 
 
Säljarna är främst tekniker. 
 
Anders vet ej vad ekonomer har för kompetens 
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Bilaga 8- Intervju 7 Roger Hansson, wip 
Företag: wip (Wireless Independent Provider), Karlskrona 
Respondent: Roger Hansson  
Befattning: Projektledare 
Datum: 2001-05-02 
Tid: 10.00-11.00 

Företagets organisation 
Wip startade årsskiftet 99/00 och är uppbyggt på riskkapital. De tillhandahåller mobila 
affärslösningar, ett exempel är att man ska kunna läsa sina e-mail via 
mobilen. De utvecklar halvfabrikat åt sig själva som de sen kan sälja vidare till flera kunder 
med små anpassningar efter varje kunds önskemål.  
 
Wip har en VD. Under sig har han en marknadsavdelning och en teknikavdelning. På mark-
nadsavdelningen finns fyra personer; en marknadschef, en affärsutvecklare, en administratör, 
en receptionist. På teknikavdelningen arbetar en teknikchef, två projektledare, en systemarki-
tekt och diverse tekniker. 

Roger Hanssons Bakgrund 
Roger Hansson är civilingenjör i elektroteknik och har tidigare arbetat i flera projekt. På Wip 
jobbar han som projektledare. Han har arbetat där i ett år. 

Projekt 
Rogers definition på projekt är en komplex uppgift som kräver mer än en person. På wip arbe-
tar många med ”en mans jobb”, dessa personer arbetar i projektform, fast uppgiften egentlig-
en kanske inte kräver det. 
 
Riskanalysen finns inbyggd i projektplanen. Den skrivs av projektledaren som först radar upp 
riskerna och sedan diskuterar dem på ett möte med övriga projektmedlemmar. Efter projektets 
slut följs riskanalysen upp till viss del. 
 
För att minimera byråkrati så skrivs kravspecifikation mer konkret. De bygger även in test-
specifikation i kravspecifikationen för att man enkelt ska kunna se om man uppfyller kraven.  
 
Roger tycker att det är bra att inte veta vad varje mantimme kostar. Han anser att det då blir 
för stressigt. De låter hellre tidsplanen bli lidande än kvalitén, eftersom de inte jobbar för 
kund. Roger vill helst att produkten ska vara helt perfekt, medan säljarna är nöjda med om 
produkten är tillräckligt bra. Om produkten innehåller felaktigheter måste den korrigeras vid 
ett senare tillfälle, vilket oftast kostar mer och tar längre tid än om man gör rätt från början.  

Projektens medlemmar  
Antal medlemmar i projekten varierar från gång till gång. Wip tar medlemmarna internt från 
företaget. De har som filosofi att man ska känna sig utvald till att arbeta i projekt, så med-
lemmarna blir tillfrågade om de vill medverka. Roger prioriterar, förutom kompetensen, per-
sonligheten när han väljer ut sina projektmedlemmar. 
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Projektledarna i wip har alla en teknisk bakgrund. De som blir utvalda till projektledare är de 
som har mest teknisk erfarenhet och kompetens. Hon ska jobba 75 % med projektledning och 
resten av tiden arbetar hon tillsammans med de övriga med utveckling. Alla medlemmar i 
projekten har egna ansvarsområden som t.ex. databas och administration. Dessa ansvarsområ-
den varierar beroende på vad projektet utvecklar. 
 
Wip saknar ingen särskild kompetens i projekten, men skulle gärna se en större blandning av 
könen i företaget. Idag arbetar endast ett fåtal kvinnor på företaget. Roger anser att en bland-
ning av män och kvinnor ger bredare synsätt.  

Ekonomer 
Wip har inga ekonomer med i deras projekt. De hyr in en ekonom från en revisionsbyrå en 
dag i veckan. Roger menar att ekonomer inte saknar kompetens för att medverka i IT-projekt. 
Han anser att ekonomer passar bättre i större projekt t.ex. som projektledare. Som projektle-
dare behöver man då inte ha så mycket teknisk kunskap utan kan ansvara för projekts pro-
gress, att tids- och ekonomiramarna hålls.  
 
Ekonomer kan även arbeta som uppdragsgivare i ett projekt. Inom wip är det beställaren som 
undersöker marknaden för att se dess behov och krav. Utifrån detta får han sen idéer, som kan 
vara grunden till ett projekt.  
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Bilaga 9- Intervju 8 Anders Ranefjord, VM-data 
Företag: VM-data, Karlskrona 
Respondent: Anders Ranefjord 
Befattning: Platsansvarig  
Datum: 2001-05-04 
Tid: 9.00-10.30 

Anders bakgrund 
Anders har gått realskola och gymnasieskola. Han har arbetat med informationsbehandling 
sedan 1970 och har fått utbildning av de företag han arbetat på sedan dess. Han har arbetat 
som hålkortsorterare, på dataavdelningen på värnpliktskontoret, operatörsjobb, på ett IT-
företag i Kristianstad under 6år, programmerare på Valeo, ansvarat för drift och programme-
ring, IT-chef på Bergendahls i Hässleholm och till sist på WM-data i 5år. Idag är han verksam 
på E-solution på WM-data som platschef där han arbetar med IT-strategier och målsättningar 
och har ett ekonomiskt ansvar och verksamhetsansvar. Där ansvarar han för 25 utvecklare och 
har även kostnads- och resultatansvar. 
 
Anders medverkar oftast i styrgruppen i projektorganisationen men har även varit projektle-
dare i tidigare projekt. 
 
Anders arbetar även med förvaltningsuppdrag, vilket inte är i projektform utan är ett åtagande 
som utförs åt en kund. 

Projekt 
WM-data arbetar ofta i projektform där de jobbar med både stora och små utvecklingsprojekt. 
Exempel på ett stort projekt är när en kund beställer en produkt som kräver mer än 5000 tim-
mar. WM-data tillverkar även IT-produkter på mindre nivåer. Då sätter man inte igång någon 
projektorganisation utan arbetar på ett traditionellt sätt.  
 
Ca 60% av WM-datas arbete bedrivs i projektform, både stora och små uppdrag. 
 
Anders anser att projektformen används som arbetssätt pga. att det ger bättre förutsättningar 
än att arbeta ”normalt”. Det kan ibland hända att kunden vill att uppdraget skall utföras i pro-
jektform. 
 
Att arbeta i projekt medför att alla projektmedlemmar vet sina roller, målet är klart definierat 
och det finns start och slutdatum. Detta gör att det blir tydligare för alla inblandade och med-
arbetarna får större tillfredställelse till arbetet.  
 
Projektorganisationen i WM-data beror mycket på kunden och på uppdraget. Man arbetar all-
tid efter kundens villkor. 
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WM-datas organisationsschema 
 
Styrgrupp: Styrgruppen består av föredragande från både kunden och WM-data. Styrgruppen 
fattar de ekonomiska besluten. Projektledaren och den säljare som sålt in uppdraget är oftast 
med i styrgruppen. Vilka personer förutom dessa som sitter med beror på själva uppdraget. 
Om uppdraget går på löpande räkning blir kunden ordförande i styrgruppen, vid fast pris till-
sätts ordförandeposten av WM-data. 
 
Projektgrupp: Är underordnad styrgruppen.  
 
Modul: Olika moduler med olika delprojekt och delprojektledare. 
 
Referensgrupp: Referensgruppen fungerar som stöd och används då någon i projektorganisat-
ionen behöver råd eller experthjälp.     
 
Anders anser att ”En projektledare är bäst som projektledare”. 

Projektmedlemmar 
WM-data hämtar oftast sin personal från den egna organisationen. Först undersöker man om 
det finns folk med rätt kompetens som är lediga lokalt och om inte kollar man med övriga 
kontor. Vid behov tar de in extern hjälp, men oftast finns kompetensen inom WM-data. När 
specialkompetens behövs för ett uppdrag utbildar WM-data sin personal och de kan även för-
handla med kunden om utbildning innan uppdraget drar igång. 
 
De som blir utvalda att vara med i ett projekt blir tillfrågade muntligt om de vill deltaga. De 
anställda får egentligen inte säga nej till ett uppdrag förutom vid speciella skäl. T.ex. kan det 
vara ifall någon är höggravid och då är det tillåtet för denna person att neka till att ta jobb som 
ligger väldigt långt bort. WM-data har även rätt att säga att ”du ska göra det”. Konsulterna 
ska vara inställda på att kunna röra på sig efter uppdragens behov, annars har de anställt fel 
folk.  
 
Anders går mycket efter hur folk jobbar ihop när han ska bestämma vilka som skall ingå i 
projektgruppen. En annan faktor som kan spela in vid valet av projektmedlemmar är vilka 
som är lediga. Viljan att utföra uppdraget kan även påverka valet av projektmedlemmar.  
 

Styrgrupp 

Projektgrupp 

Modul Modul Modul Modul Modul 

Ref.grupp 
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Verksamhetskompetens, dvs. kunskap om utvecklingsverktyg och den tekniska miljön, priori-
teras vid bestämmandet av roller i projektgruppen. Den sociala kompetensen är även väldigt 
viktig och betydelsefull i detta skede.  

Kvalitetssäkring   
Kvalitetssäkringen av projektet beror på uppdraget och på vilken kvalitetssäkring kunden vill 
ha. Man kan utföra kvalitetssäkringen på fyra olika nivåer; på modulerna, projektgruppen, 
styrgruppen eller på hela projektorganisationen. Det är folk utanför projektet som utför 
kvalitetssäkringen. 

Riskanalys 
Riskanalys utförs i projektet med jämna mellanrum. Det sker då i hela projektet från idé till 
projektets slut. Hela riskanalysen görs ej formellt, en del saker är mer informella och kräver 
inga processer utan utförs omedvetet. Ett ex på en informell riskanalys är när offerten skall 
göras och priset skall bestämmas. Riskanalysen i projektet går i stort ut på att man kontrolle-
rar att milstolparna uppfylls och att ingenting missats, detta för att man ska kunna nå önskat 
resultat. Uppfylls det som ska uppfyllas vid milstolpen behövs det enligt Anders inte någon 
riskanalys. Riskanalys utförs även när WM-data fått ett uppdrag, då undersöker man vilka 
risker uppdraget innebär för WM-data. 
   
Riskanalysen utförs av experter utanför projektorganisationen. Kvalitetssäkringen går in i pro-
jektet och genomför riskanalysen. De pratar då med projektmedlemmar på olika nivåer i pro-
jektorganisationen. 

Kompetens 
WM-data saknar inte kompetens i de uppdrag som är igång just nu. Om de får förfrågan om 
ett uppdrag som de saknar kompetens till, utbildar de personalen innan de sätter igång upp-
draget. 

Ekonom 
På WM-data finns det säkert någon med ekonomisk bakgrund som medverkar i IT-projekt. 
De som arbetar med kvalitetssäkring på WM-data har ofta militärisk bakgrund.  
 
Anders anser att tekniker har ett speciellt tankesätt. De har ofta ett smalt tankesätt och de är 
helt intresserade av sitt specialområde. Han anser att ekonomer inte är lika speciella. Ekono-
mers utbildning är mer bred än teknikernas, vars utbildningar ofta är specialinriktade på ett 
område. 
 
Anders har jobbat mycket med ekonomer med ekonomiska system och har en god relation till 
ekonomer. Han anser att ekonomer kan vara fyrkantiga och att de som är genuina ekonomer 
inte är bra som personalledare. Han menar även på att personligheten hos ekonomer har för-
ändrats. Ekonomer som blir skolade i ekonomi, tex. redovisningsekonom eller controller, är 
inte lämpade att arbeta i IT-projekt. Ekonomer som väljer en mer bred ekonomiutbildning 
eller organisation passar bättre in i IT-projekt. Något som Anders tycker är viktigt för en eko-
nom som vill arbeta med IT-projekt, är att de har grundkunskap om IT och att de förstår ter-
merna som används vid systemutvecklingen. 
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WM-data har haft ekonomer och tekniker på samma poster. Anders anser att det är få tekniker 
som är lämpliga som projektledare. Projektledarrollen kräver mycket personlighet. Anders 
kan se en ekonom som projektledare, men det kan inte vara en ”strikt” ekonom. En projektle-
dare måste begripa ekonomi. Om det passar med en ekonom som projektledare beror även på 
vad det är för uppdrag som skall utföras. Det som är väldigt viktigt för en projektledare är att 
ha social kompetens och sinne för ekonomi. En projektledare måste kunna hålla ihop gruppen, 
kunna ställa krav och vara förstående. Har man bra ledarkaraktär är det perfekt att arbeta som 
projektledare, oavsett vilken utbildning man har. 
 
Anders anser att det skulle passa alldeles utmärkt med en ekonom som kvalitetssäkrare och 
riskhanterare. Han anser att man inte kan ha en riktig tekniker som kvalitetssäkrare. Detta 
pga. att en tekniker är inriktad på mutter och skruv och ofta saknar social kompetens. En risk-
bedömare måste ha social kompetens, analytisk förmåga och förmåga att dokumentera. 
 
Andra arbetsuppgifter som Anders tycker skulle passa för en ekonom i IT-projekt är att göra 
ekonomiska modeller i planeringen, som strateg i styrgruppen eller att fungera som en länk 
mellan utvecklare och användare. 

Definiering av IT-projekt 
”Utvecklingsprojekt där det tillverkas en produkt/tjänst av IT-karaktär. Där det finns ett klart 
uttalat mål, ett definierat start- och slutdatum, det finns en tydlig projektorganisation och klara 
direktiv om vad som skall utföras.”  
 
Projekt där man lär ut IT anser inte Anders vara IT-projekt, utan utbildningsprojekt. 
 



  
Ekonomens roll  i  ITEkonomens roll  i  IT -- projektprojekt 

    
  
 
 

81/97  
Pia FPia F ristedt,  Maria Hedvall & Maria Olssonristedt,  Maria Hedvall & Maria Olsson   

Bilaga 10- Intervju 9 Pär Känsälä, Sun Microsy-
stem AB 
Företag: Sun Microsystem AB, Karlskrona 
Respondent: Pär Känsälä 
Befattning: Senior Sales Engineer 
Datum: 2001-05-07 
Tid: 09.00-10.00  

Företagets organisation 
Sun Microsystems är världens ledande leverantör av Unix-baserade datorer och nätverkslös-
ningar. De har även utbildning, underhåll, support och konsulttjänster för Unix-baserade 
datormiljöer.I Sverige har de försäljning och service, ingen utveckling. De har sex kontor i 
Sverige med över 400 anställda.  
 
Sun Microsystems säljavdelningar är segment indelade. I toppen finns en VD som har  sex 
segment under sig; bank/finans, Goverment, Tillverkning, Telecom, utbildningssektorn och 
emerging (uppstartsbolag) . I Karlskrona sitter 8 personer. Ingen av dem har sin chef på kon-
toret, de sitter i andra städer.  

Pär Känsäläs bakgrund 
Pär har en utbildning inom elektronik med datainriktning på 80 poäng. Han har tidigare arbe-
tat på Ericsson som systemadministratör och på EC-gruppen som lärare och systemadminist-
ratör. Nu jobbar han som tekniskt säljstöd, där han svarar på tekniska frågor kring dimension-
ering och lösningar kring deras hård- och mjukvaror. 

Projekt 
Projekten sätts ihop olika gång från gång. Sun jobbar efter en traditionell projektorganisations 
modell. Medlemmarna arbetar i olika ansvarsområden, där de arbetar med att lösa en specifik 
funktion.  
 
De konsulter som finns arbetar mer eller mindre alltid i projektform ute hos kunderna. 
 
Stora försäljningar sker nästan uteslutande i projektform och ofta tillsammans med en partner 
till Sun. 

Projekt medlemmar 
Sun tar främst sina medlemmar internt, men de tar även in från deras partners, som de har ett 
nära samarbete med. De samarbetar även med folk från Sun i andra länder.  
 
När de väljer ut sina medlemmar fokuserar de på vad kunden vill ha och väljer projektledare 
efter det. Därefter väljs en kärntrupp som sedan utökas. 

Ekonomer 
Sun har inga ekonomer med i dagens projekt, vad Pär vet. Pär anser inte heller att han direkt 
saknat den kompetensen i de små projekt han medverkat i hos Sun. Han vet inte heller riktigt 
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kunskapsbredden på ekonomutbildning i dag. De kan dock tillföra en mer nyanserad ekono-
misk bild av ett projekt än utan utbildade ekonomer, anser Pär. 
 
De delar han kan se att en ekonom skulle passa är på finansieringssidan, med kvalité eller 
med de legala bitarna som vid utförandet av kontraktet. 
 
Pär anser att projektledaren inte ska vara tekniker. Han/hon skulle då mer kunna koncentrera 
sig på att driva projektet framåt och inte tänka på den tekniska biten. En ekonom skulle då 
passa bra, eftersom de har det ekonomiska tänkandet och inte lägger sig i problemlösandet på 
låg nivå. 

IT-projekt 
Pärs definition av IT-projekt är projekt som använder sig av IT-relaterade komponenter.  
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Bilaga 11- Intervju 10 Johan Lindblom, 
Ganapati-projektet 
Företag: Ganapati-projektet, Blekinge Tekniska Högskola. Ronneby 
Respondent: Johan Linblom 
Befattning: F.d. Kvalitetskoordinator, numera medlem i arkitektgruppen. 
Datum: 2001-05-10 
Tid: 13:30-14:15 

Organisation 
Ganapati är ett skolprojekt vars medlemmar läser tredje året på programvaruteknik. De ut-
vecklar en distansutbildningsplattform. Organisationen ser ut enligt följande: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överst finns projektledaren. Han har en ledningsgrupp till sin hjälp bestående av kvalitetsko-
ordinatorn, testarkitekt och arkitekten. Under sig ligger de olika grupperna; arkitektgrupp 1 
och 2 och testgrupp. 

Johan Lindbloms bakgrund 
Johan läser nu tredje året på programvaruteknik på Blekinge Tekniska Högskola. Han har ti-
digare medverkat i två skolprojekt och två forskningsprojekt. Han har även varit kund till sex 
projekt. 

Medlemmar 
Medlemmarna i projektet väljs ut av programansvarig på programvaruteknikprogrammet. 
Studenterna får söka de projekt som de helst vill medverka i, men det slutliga beslutet tas av 
programansvarig.  
 
Rollerna väljs sen efter intresse. Men det kan också bli att de får ”offra” sig och ta en roll som 
de inte vill ha. Det gör att personer kan få en roll som de helst inte vill ha och kanske då inte 
gör sitt bästa. 
 
Ganapati saknar den kompetens som studenter på Människa Arbetsliv och Data (MDA) läser. 
Det gäller då främst gränssnittet och användarvänligheten. De skulle också vilja ha några gra-
fiker som kan göra utseendet snyggare och proffsigare.  

Projektledare 

Arkitekt Testarkitekt Kvalitets- 
koordinator 

Arkitekt- 
grupp 1 

Arkitekt- 
grupp 2 

Test- 
grupp  
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Ekonomer 
Johan anser definitivt att ekonomer behövs i IT-projekt. Dock inte i IT-projekt som är små 
eller supertekniska, inte heller i IT-projekt där marknadsföring inte skall utföras eller ekonomi 
är inblandad. 
  
Johan menar att ekonomer passar bäst in i projekt där det är pengar inblandat. De ska då se till 
att projektet går runt, om det är lönsamt att utveckla produkten och vad den ska prissättas till. 
Man måste ha ekonomer med i mjukvaruprojekt för att kunna tjäna pengar. 
 
Johan anser att ekonomer kan arbeta som projektledare, kvalitetssäkrare eller inom marknads-
föring 
 
Om en ekonom ska vara projektledare så gäller det att hon har projektkunskap och har förstå-
else för utvecklingsprocesser. Skillnaden mellan om en ekonom eller tekniker är projektledare 
är att teknikern har djupare förståelse för hur lång tid implementeringen t.ex. hur lång tid tar 
att skriva 1000 rader kod. Hon kan då säga till om det verkar ta för lång tid. Det är nåt som 
ekonomen inte har så stor kunskap i. Johan anser att det man leder projektet bättre om man är 
teknisk insatt. 
 
Inom marknadsföringen är det bra att ha ekonomer. De ska då ta reda på vad marknaden vill 
ha och vad det kan kosta.  
 
Johan vet egentligen inte vad ekonomer kan. Han menar att det gäller för ekonomen att mark-
nadsföra sig själv och berätta vad hon kan så att de övriga medlemmarna vet det. 

IT-projekt 
Johans definition på IT-projekt är projekt med någon form av teknik inblandad med innovat-
ion. 

IT-projekt bättre 
Johan anser att det som gör att IT-projekt misslyckad är missad marknadsundersökning och 
dålig planering. Det har gjort att de har lagt ner pengar på nåt som inte var värt det. En till sak 
som kan leda till bättre projekt är planeringen. En dålig planering leder till att det drar ut på 
tiden, vilket i sin tur leder till ökade kostnader. 
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Bilaga 12- Intervju 11 Frans Mårtensson, 
Ganapati-projektet 
Företag: Ganapati-projektet, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby 
Respondent: Frans Mårtensson 
Befattning: Testarkitekt from halvtid, har ingått i testgruppen under hela projektet.  
Datum: 2001-05-14 
Tid: 17.00-17.45 

Frans erfarenheter av projektarbete 
Frans har tidigare medverkat i två skolprojekt: lilla grupp-projektet och individuella projektet. 
Efter grupp-projektet arbetade han vidare i ett litet projekt som fortsatte utvecklingen.  

Projektmedlemmar 
I Ganapatiprojektet har projektmedlemmarna själva fått välja roller. Vissa roller har dock ing-
en direkt velat ha så någon har fått offra sig och tagit på sig rollen.  
 
Frans anser att det som skall prioriteras när roller skall bestämmas i en projektgrupp är att 
man är insatt i det område man skall ansvara för. Kunskap räknas väldigt mycket. Man bör 
välja person efter roll.  

Kompetens 
Frans tycker att Ganapatiprojektet saknade kunskap om hur man bygger större webbplatser 
och om PHP. 

Ekonomer 
Frans vet inte riktigt vilken kompetens ekonomer har och anser att det inte är lätt att veta vad 
en ekonom egentligen kan. Frans har tidigare endast stött på ekonomer som jobbat med bok-
föring, och blir därför hans bild av en ekonom. 
 
Han tycker att det varit kul att ha med ekonomer i skolprojektet. Detta dels pga. av att vi eko-
nomer har ett annat sätt att se på saker. T.ex. har vi ibland bett PT-studenterna förklara saker 
som för dem är uppenbara. Detta har skett bl.a. när de föreslagit en teknisk lösning och vi inte 
fattat varför, då har vi ifrågasatt varför. Frans menar att det är viktigt att tänka efter varför 
man väljer den tekniska lösningen.  
 
I Ganapatiprojektet tycker han att ekonomerna gjort de saker som skulle ha utförts. Kanske 
hade det underlättat om vi ekonomer kommit in i slutet av projektet istället för, som vi gjorde, 
i första delen av projektet. Då hade det redan funnits en projektorganisation och rutiner när vi 
började. Han tror att detta hade underlättat för oss och framförallt för Pia som var projektle-
dare.  
 
Han ser det som ett måste att ha med en ekonom i större projekt, dvs. att ha med någon som 
räknar. 
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Frans tycker att ekonomer skall ha läst någon projektkurs för att vara med i ett IT-projekt. Det 
krävs att man är lite insatt i vilka problem som kan uppstå vid utveckling av programvara. 
Denna kunskap tar tid att utveckla och han tycker inte att det räcker med några få kurser i IT. 
En bra ide skulle vara en blandning mellan PT och Ekonomi, tex. att läsa två år på PT och ett 
år ekonomi.    
 
Han anser att erfarenhet är viktigt och betydelsefullt. Om en ekonom vill arbeta i IT-projekt är 
det en idé att börja arbeta som ekonom på ett dataföretag. Genom att arbeta nära programme-
rare fångar man lätt upp saker och lär sig efter hand. 

Roller 
I ett litet projekt är det enligt Frans svårt att hitta uppgifter åt ekonomer. Han anser att det 
finns mer att göra för ekonomer i större projekt. I större projekt händer det mer och fler saker 
som skall hållas reda på. Frans tycker att följande roller passar ekonomer i IT-projekt. 
 
♦ Projektledare. För att vara projektledare krävs någon form av ledarskaputbildning. Pro-

jektledaren behöver inte vara teknisk men måste ha kunskap om vad som sker i ett projekt 
och dess utvecklingsfaser. Både en tekniker och en ekonom kan sköta denna roll både bra 
och dåligt. Planering och ledarskap är viktigt. 

 
♦ Testning. Vissa saker är uppenbara för PT-studenterna medan ekonomer ser annorlunda 

på användarvänlighet. Ekonomerna skulle kunna vara med vid testningen av programmet 
och se att det är användarvänligt. 

 
♦ PT är heller inte bra på att designa hur saker skall se ut, här kan även ekonomer vara med 

och tycka och tänka. 

Övrigt 
Frans anser att personer som studerar PT gillar att pilla med saker och som programmerare är 
det kanske därför man tar lätt på t.ex. kvalité. Kvalitén prioriteras inte när man inte tycker att 
det är lika skoj som att programmera. Det är då lätt att man inte lägger så mycket tid på kva-
lité som det egentligen krävs. 
 
Han anser även att tekniker och ekonomer tänker annorlunda. Killar som levt framför skär-
men mycket tänker ofta en teknisk lösning fast det kanske finns ett enklare tillvägagångssätt. 
Tekniker är även mer problemfokuserade. 
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Bilaga 13- Intervju 12 Christian Seger, 
BarbWired-projektet 
Skolprojekt: BarbWired-projektet, Massive, Ronneby 
Respondent: Christian Seger 
Befattning: F.d. Arkitektchef, numera vanlig projektmedlem. 
Datum: 2001-05-15 
Tid: 9.00-9.30 

Christians projekterfarenheter 
Christian har tidigare gjort ett individuellt projekt på 5 poäng och varit med i lilla grupp-
projektet på 10 poäng. 

Projektet 
Projektet utvecklar en metod åt Massive för att man ska kunna spela spel via Internet genom 
att ladda hem ett klientprogram där kunden själv kan välja spel. Betalningen ska ske för hur 
mycket man spelar. Man laddar hem spelet efter intervall. En utav fördelarna med detta är att 
man slipper köpa hem ett spel som man måste installera och då kan icke datakunniga ha lät-
tare för att spela. 
 
Organisationen är uppbyggd genom att det finns en projektledare, en arkitektchef, en testarki-
tekt, en kvalitetskoordinator och en CM-ansvarig, dvs. konfigurationshanterare. De här fem 
bildar tillsammans en slags ledningsgrupp som sköter kundkontakten och även ska motivera 
gruppen i rätt riktning. Sedan har projektet delat in projektmedlemmarna i fem smågrupper 
om två-tre personer som utvecklar systemet. De här grupperna har blivit uppdelade efter olika 
ansvar i systemet. 
 
Projektledaren är ansvarig för kundkontakt, planering, administration, mötesordförande och 
motivationen i gruppen så att alla strävar mot samma mål. Kvalitetskoordinatorn är bl.a. an-
svarig för kvalitetsdokumenten och att projektet försöker följa ISO 9000-3. Att ta fram de 
manuella och automatiska testerna är testarkitekten bl.a. ansvarig för. Arkitekten ansvarar för 
den tekniska lösningen och konfigurationshanteraren ansvarar bl.a. för dokumenthanteringen 
och backupen.  

Projektmedlemmar 
Christian har ingen speciell roll i projektet men jobbade innan som arkitektchef. Detta gör att 
många av de sysslorna ligger kvar och han jobbar fortfarande lite med det.  
 
I början av projektet fick alla skriva ner vad de önskade för roll i projektet och vad de var bra 
på. Arbetsuppgifterna fördelades sen efter vad personerna ville göra och var intresserad av. 
De mindre eftertraktade sysslorna fördelades sen lika mellan alla. Därefter har alla jobbat med 
samma saker under hela projektet, dvs. i samma grupper. 
 
Andra perioden av projektet var det två som ville bli projektledare och då fick de försöka 
komma överens om vem som skulle ta den rollen. 
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Kompetens 
BarbWire-projektet har saknat kompetens på den administrativa delen och haft lite problem 
med planering och uppskattning av tiden, tycker Christian. Han anser att projektet hade blivit 
bättre ifall de haft en person som var jätteduktig på planering av resurserna. Det behövs verk-
ligen i ett projekt som detta som har en fast deadline.  

Ekonomer 
Ekonomerna var, som vi, enbart med i den första halvan av projektet. De arbetade främst med 
kvalitén och med administrativa sysslor. En utav dem var kvalitetskoordinator. Det har blivit 
skillnad nu sen en tekniker har tagit över den rollen. Christian tycker att det sköts sämre nu 
och kan bero på att tekniker inte är lämpade för att sköta dokumentation utan vill hellre pro-
grammera.  
 
Christian tyckte inte att ekonomernas ekonomiska kompetens utnyttjades till fullo eftersom 
det heller inte dök upp några ekonomiska frågor förrän i slutet. Han tyckte att situationen då 
ekonomerna var med i projektet var bättre än nuvarande.  
 
Ekonomernas kunskap och kompetens är något som Christian inte vet mycket om och är så 
insatt i. Det han tror att vi kan är typ olika slags kostnadsmodeller och liknande kompetens. 
Eftersom han har dålig insikt i vad vi kan så har han också svårt för att svara på ifall vi saknar 
kompetens eller inte för att kunna vara med i IT-projekt. Däremot tycker han det är positivt att 
ha med ekonomer i IT-projekt. 
 
Han tycker att mycket av programvaruprojekten handlar om pengar och att då ekonomen kan 
användas till att göra marknadsundersökningar i ett tidigt stadium och se ifall det är lönsamt 
att utveckla produkten eller inte. Programvaran kan vara en hur bra teknisk lösning som helst, 
men det blir slöseri med tid och pengar om det inte går att tjäna pengar på den när den väl 
kommer ut på marknaden. Christian tycker även att ekonomerna kan arbeta fram det ekono-
miska i systemet, ex. som i deras system där de ska ta betalt för en tjänst.  
 
Att ha en ekonom som projektledare kan vara bra eftersom det handlar om planering, upp-
skattning och administration. De flesta tekniker är, enligt Christian, rätt slarviga av sig och 
därför kanske inte så bra som projektledare.  
 
Att jobba med design och arkitektur är inget för ekonomerna, tycker Christian. Han anser att 
de saknar kompetens. Däremot kan det vara bra att ha med ekonomer i testningen eftersom 
ekonomerna då inte har varit med och byggt systemet och ser då vissa saker inte lika själv-
klara som teknikerna gör. Även att jobba som konfigurationshanterare och med kvalitén 
skulle passa en ekonom. Kvalitén har de goda erfarenheter själv av att det fungerade bra med 
en ekonom på den posten. Riskhanteringen kräver heller ingen teknisk kompetens så där hade 
ekonomerna också passat bra in.  

IT-projekt 
Christian har ej direkt funderat på någon definition på IT-projekt, men 
tycker att det handlar om att man utvecklar program som behandlar någon form 
av information.  
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För att göra IT-projekt bättre krävs mer tid, ca 30-40%. Just nu fungerar det som att företagen 
vill ut med sina produkter så snabbt som möjligt, därför släpps program som inte är helt fär-
diga och senare släpps uppdateringar/buggfixar som användarna måste plocka hem och instal-
lera. Detta hade gjort att systemen fick bättre kvalité från början eftersom tiden då skulle 
kunna läggas på att testa produkterna mer. 
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Bilaga 14- Intervju 13 Johan Persson, 
BarbWired-projektet 
Skolprojekt: BarbWired-projektet, Massive, Ronneby 
Respondent: Johan Persson 
Befattning: F.d. Projektledare, är nu vanlig projektmedlem 
Datum: 2001-05-15 
Tid: 10:45-11:15 

Johan Perssons bakgrund 
Johan har tidigare medverkat i två skolprojekt. Han har även jobbat i ett projekt med c:a 20 
personer för Massive i 1,5 år. Han har också deltagit i ett tio personers projekt för Micronet. 
Nu är han med i ett projekt för ett företag i Malmö. I de projekten har ekonomerna skött lö-
nerna och nyemission. Det fanns ej andra sysslor som de kunde göra i dessa projekt. 

Projektmedlemmar  
När de utsåg vad projektmedlemmarna skulle ha för roller, fick personerna i fråga skriva upp 
tre saker de var bra på. Projektledaren utsåg sen vem som skulle passa för vilken roll. Johan 
anser att det är kompetensen som styr så att man får rätt man på rätt plats. 
 
Den kompetens projektet saknar är erfarenhet av projektledning och estimeringar av tid.  

Ekonomer 
Johan anser att om ekonomer passar in i IT-projekt eller inte beror på vad för slags projekt det 
är. Om projektet utvecklar ekonomisystem passar de in bra, eller om det handlar om pengar. 
Han hade svårt att se ekonomernas roll i deras projekt i och med att det inte var något räk-
nande. De blev mest som avlastningspersoner. Men han anser att ekonomerna skötte sina rol-
ler bra och seriöst, men det beror nog mycket på deras personlighet. Han vet egentligen inte 
vad ekonomer kan och har för kompetens.  
 
Johan anser att arbetssituationen blev mer seriös när det var ekonomer med. Det beror nog 
främst på att de inte kände varandra och då tog mer hänsyn till dem. Han anser att det var bra 
att ha ekonomer med i projektet. De har andra vinklar och synsätt på saker. Ibland kunde eko-
nomerna komma med småkommentarer som teknikerna inte tänkte på. Tekniker tänker mer 
på de tekniska detaljerna och ekonomerna mer på det administrativa.  
 
Johan tycker att ekonomer saknar kompetens vad gäller utvecklingssystemet, d.v.s. de behö-
ver mer projektkunskap. 
 
Johan kan tänka sig att ha en ekonom som projektledare om hon vet hur de olika faserna fun-
gerar. De behöver ej kunna de tekniska detaljerna. Han tror inte att en ekonom och tekniker 
skulle sköta rollen olika. Han menar att ekonomer skulle passa med att jobba med kundkon-
takt eller som assistent till projektledaren. Han anser också att de kan vara bra på att göra af-
färsplan. 
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Han anser inte att ekonomer skulle passa i arkitektgruppen, eftersom man måste kunna de 
tekniska lösningarna. 
 
Som riskansvarig tror Johan att det lika gärna skulle kunna vara en ekonom. Men det beror på 
om hon ska hitta alla riskerna själv eller om hon bara ska samordna det. Ska det bara samord-
nas så passar det med en ekonom. 
 
I testgruppen kan en ekonom användas om det bara avser att sitta och testa alla grejer och inte 
göra det automatiserat. ”Det kan t.o.m. apor klara av” påstod Johan med ett leende.  

IT-projekt 
Johans definition på IT-projekt är ett projekt som sysslar med programvaruutveckling. 
Det som skulle kunna göra ett IT-projekt bättre är många saker t.ex. bättre estimeringar och 
testningar. 
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Bilaga 15- Intervju 14 Anna Hoff, BarbWired-
projektet 
Företag: BarbWired-projektet, Massive, Ronneby 
Respondent: Anna Hoff 
Befattning: Projektledare, tidigare vanlig projektmedlem 
Datum: 2001-05-15 
Tid: 11.15-11.45 

Annas tidigare erfarenheter av projekt 
Hon har medverkat i det individuella projektet och lilla projektet under utbildningen på högs-
kolan. Anna har inte medverkat i något annat projekt. 

Projekt 
Anna beskriver organisationen som en ganska stökig sådan. På pappret är den ganska hierar-
kisk men i verkligheten väldigt platt. Det finns inga direkta ledare som sitter över någon an-
nan. 

Projektmedlemmar 
I Barb-Wireprojektet har de bestämt rollerna genom att de övriga har typ sagt - Snälla kan du 
inte ta den rollen? Med andra ord har folk fått offra sig och ta på sig roller och ansvar. 
 
Egenskaper som är viktiga för projektmedlemmar: 
Projektledare – auktoritet 
Kvalitetskoordinator – lyhörd, kan läsa mellan raderna vad folk menar 

Kompetens     
Anna tycker att de i Barb-Wireprojektet saknat någon lite mer seriös person som kunnat hålla 
ihop gruppen lite bättre och någon som kan mer om testning. 

Ekonomer 
Anna tycker gärna att ekonomer får vara med i IT-projekt. I detta skolprojekt tycker hon att 
ekonomernas roll var dåligt definierade. Detta ledde till att projektet inte utnyttjade ekono-
mernas kompetens på ett riktigt sätt. Hon anser att detta är dåligt från skolans sida och något 
som skolan borde ha varit klarare med. Även när de i projektet vände sig till skolan och frå-
gade så fick de inte några klara svar och hon fick uppfattningen av att skolan inte heller visste 
vad ekonomerna skulle göra. 
 
I detta skolprojekt tyckte hon att det ibland blev problem när ekonomerna inte förstod de tek-
niska termerna och lösningarna. Den ena ekonomen som de hade i sitt projekt ville lära sig 
och försökte förstå medan den andre inte ens försökte. 
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Hade de inte haft ekonomen som kvalitetskoordinator hade de aldrig haft samma dokumentat-
ion som de har idag. Men hon tycker att det är svårt att säga om detta beror på ekonomens 
personlighet eller på att det var en ekonom som hade rollen. 
 
Den andra ekonomen skrev bra och utförliga mötesprotokoll. När protokollen började skrivas 
av en PT-student blev dessa mycket mera kortfattade. 
 
Tekniker gillar inte att skriva och det märks på det som de skriver. Ekonomer är bättre på att 
skriva, tekniker skriver så kortfattat som möjligt och glömmer ofta bort att förklara varför.   
 
Anna tror egentligen inte att ekonomer saknar kompetens för att medverka i IT-projekt. Men 
de behöver ha kunskap om hur organisationen brukar vara uppbyggd i ett IT-projekt. Ekono-
mer behöver även känna till strukturen i ett IT-projekt; att det är någon som jobbar med de-
sign, någon med implementation, någon som man skall rapportera till osv. 
 
Det är även viktigt att man känner till själva arbetsgången och utvecklingsmodellen; 
förstudie, analys, utveckling, test, implementation. 
 
En ekonom kan inte heller få en roll som handlar om något systemspecifikt. 
 
Anna tycker att det är bra att ha med ekonomer i IT-projekt. I skolprojektet tycker hon att det 
är mycket saker som PT-studenterna fått veta av ekonomerna som de inte visste innan. T.ex. 
hur ett kontrakt skulle se ut och den juridiska biten kring det.  
 
Anna anser att ekonomer passar som det mesta i IT-projekt, men det beror på personen själv 
vad den är intresserad av. Hon kan se att en ekonom skulle passa att ta på sig roller som: för-
säljare av system, administrativa roller, kvalitetssäkrare, projektledare fast då krävs det en del 
teknisk kunskap. Man behöver som ekonom och projektledare ha insikt i vilken teknik som 
behövs, och även ha insyn i det tekniska för att kunna fatta beslut när projektgruppen själv 
inte kan bestämma vilken teknisk lösning de ska använda sig av. Anna tycker inte att ekono-
mer passar för att arbeta med testning och arkitektur. 
 
Anna anser att tekniker och ekonomer har olika synsätt. Ett ex. på detta är om man ställer frå-
gan - Vad är bra dokumentation? Tekniker vill att dokumentationen skall vara kortfattad och 
teknisk medan ekonomer skriver mera utvecklat så att vanligt folk förstår. 
 
Anna har dålig kunskap om vad ekonomer kan och vet inte riktigt vad vi har för kompetens. 

IT-projekt 
Anna tycker att det är svårt att definiera IT-projekt. Alla projekt som överhuvudtaget kan hän-
föras till IT, oavsett om det är strategi eller utveckling. Anna vet ej hur man kan göra IT-
projekt bättre.  
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Bilaga 16- Intervju 15 Per Jönsson, Ganapati-
projektet 
Skolprojekt: Ganapati-projektet, Casim, Ronneby 
Respondent: Per Jönsson 
Befattning: Projektledare, F.d. Teknisk projektledare och Arkitekt. 
Datum: 2001-05-15 
Tid: 16:10-17:00 

Per Jönssons bakgrund 
Per läser nu tredje året på programvaruteknik på Blekinge Tekniska Högskola. Han har tidi-
gare medverkat i två skolprojekt, det individuella och lilla grupp-projektet. I det senare var 
han projektledare. 

Medlemmar 
Vissa roller tillsattes som ett krav från kursledningen. Studenterna fick då visa sitt intresse om 
vilka roller de var intresserade av, så i princip är alla roller intressebaserade.  

Kompetens 
Projektet saknar kompetens gällande grafisk design och användbarhetsfrågor. 

Ekonomer 
Att ha ekonomer i IT-projekt, menar Per, är lika bra som att ha tekniker i och med att det är 
resurser som tillförs. Det ger en bredare kunskapsbas. Ekonomerna ska kunna sin bit och inte 
det tekniska. 
 
Per anser det vara problem att hitta meningsfulla uppgifter åt ekonomerna. De fick arbeta med 
kvalitén, eftersom det var det minst tekniska. Orsaken till att det var svårt att hitta roller är, 
enligt Per, att det inte i förväg var bestämt och definierat vad ekonomerna skulle ha för roll.  
 
Han anser att det inte är någon skillnad om en ekonom eller tekniker utför kvalitetsarbetet, 
eftersom det var så löst definierat och ingen visste målet med det. Men han anser att ekono-
mer tänker mer på processer och tekniker mer på detaljer som inte är så relevanta. Han menar 
att ekonomer skulle nog göra ett bättre jobb med kvalitetssäkring än tekniker. 
 
På frågan om ekonomer saknar kompetens för att medverka i IT-projekt, menar Per att det 
beror på vad det är för sorts projekt. Om projektet bara innebär tekniska uppgifter  som t.ex. 
mjukvaruutveckling så saknar ekonomer kompetens. Men om man kan dela upp projektet 
med t.ex. utveckling och administration så saknar inte ekonomer kompetens. Så i arkitekturen 
och designen anser Per att ekonomer inte har så mycket att tillföra, men han anser att de t.ex. 
kan utför marknadsanalyser. Per menar att han har dålig insikt i vad ekonomer kan förutom 
bokföring, redovisning och jobba med siffror.  
 
Ju mindre projekten är desto svårare är det att hitta tydliga uppgifter, som utnyttjar allas kom-
petens. Ju större projekten är desto lättare är det att hitta uppgifter.  
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Per tycker att ekonomer passar med att jobba med kvalitetssäkring eftersom det krävs nog-
grannhet och analytisk förmåga. Ekonomer kan även arbeta med testning och då göra an-
vändartester.  
 
Att ha en ekonom som projektledare är Per lite tveksam till. Han anser att projektledaren 
måste vara teknisk för att uppnå bästa möjliga resultat. Om projektledaren kan gå runt och 
delta i det alla gör så får hon större förtroende. Om projektledaren har samma tekniska kom-
petens som projektmedlemmarna kan hon lättare kritiskt granska vad som görs, t.ex. om de 
gör ett ineffektivt arbete. Helst ska projektledaren kunna allt.  

IT-projekt 
Pers definition på IT-projekt är ett projekt som bedrivs i IT-anda. Han vet inte riktigt hur man 
ska kunna göra IT-projekt bättre, eftersom det projekt han jobbar i nu är i en fiktiv miljö. De 
har nu en fast budget som är baserad på kursen, det är inte som ute på företag.  
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Bilaga 17- Intervjufrågor 

Företagsfrågor 
1. Hur ser hela företagets organisation ut? 
2. Hur ser överlag projektorganisationen ut? 
3. A) I vilken utsträckning (företaget som helhet) väljer ni projektarbetsformen? 

B) Varför och i vilka fall gör ni det? 
4. Vad för slags projekt har du medverkat i? 
5. Hur får ni tag i folk till projektet? (Lånar från linjeorganisationen? Konsulter? 

Eller har ni en ren projektgrupp?) 
6. A) Vad har ni för kriterier då ni bestämmer projektmedlemmar? (T.ex. sakkun-

skap, samarbetsförmåga, kommunikation.) 
 B) Vad prioriteras för de olika rollerna, vilka kriterier? 
 C) Vad utgår ni ifrån då ni bestämmer rollerna i projektgruppen? (Tar ni in folk 

efter vad de kan eller för att de ska lära sig något på det, eller hur gör ni?) 
7. A)  I dagens projekt, saknar ni någon kompetens?  

B) Vilket område hade ni velat ha tillgång till mer kompetens?  
C) Vilken kompetens saknar ni? 

8. A)  Finns det några ekonomer i projekten? 
B) Vad sysslar de isåfall med?  

9. A) Har ni i något projekt haft med ekonomer vilket ni såg som misslyckat/lyckat? 
B) Har ekonomerna haft några specifika roller? 

10. A) Vad anser ni om att ha en ekonom som projektle-
dare/kvalitetskoordinator/arkitektgrupp/riskhanterare/marknadsföring/ 
informationsansvarig?  
B) Har ni någon erfarenhet av det?  

11. A) Tycker ni att dagens ekonomer saknar kompetens för att kunna vara med i IT-
projekt? 
B) Vilken kompetens tycker ni ekonomerna saknar? 

12. A) Har ni haft tekniker och ekonomer på samma post någon gång?  
B) Har de hanterat posten på olika/lika sätt? 

BarbWire-projektet och Ganapati-projektet 
1. Hur ser projektorganisationen ut? 
2. Vad utvecklar projektet? 
3. A) Vilka kriterier prioriteras för de olika rollerna i projektet? 

B) Vad utgår ni ifrån då ni bestämmer rollerna i projektet? 
4. A) I dagens projekt, tycker ni att ni saknar någon kompetens? 

B) Vilken kompetens saknar ni? 
C) Inom vilket område saknas kompetensen? 

5. A) Vad anser ni om att ha ekonomer i IT-projekt? 
B) Hur tyckte ni arbetssituationen var med ekonomer i projekten? 
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6. A) Tycker ni att dagens ekonomer saknar kompetens för att kunna vara med i IT-
projekt? 
B) Vilken kompetens tycker du att ekonomerna saknar? 

7. A) Hur tycker ni ekonomer hanterar de olika rollerna? Bra och dåligt? 
B) Har ni märkt någon skillnad på hur ekonomer och tekniker hanterat olika rol-
ler? 

8. Vad anser ni om att ha med ekonomer i IT-projekt? 
9. Var anser ni att ekonomerna passar i ett IT-projekt?  
10. Vad vet ni om ekonomernas kunskap? Vad tror ni att de kan? 
11. Hur ser dina tidigare projekterfarenheter ut? (Andra erfarenheter än skolprojekt, 

gå  till 4, 5, 6, 7, 8 i företagsfrågor) 

Claes Wohlin 
1. Vad har du för definition på IT? 
2. Hur kan man göra IT-projekt bättre? 
3. Vad har du för syn på ekonomer? Vilka roller kan de ha? 
4. Vilka kunskaps områden kan ekonomen stå för och bidra med i IT-projekt? 
5. Intervjupersoner? 
 


