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En strukturjämförelse mellan PPS, Wenells projektmodell och Compledge
Knowledge Providers projektmodell

Jens Krebbs (a00jenkr@ida.his.se)

Sammanfattning
Projekt används i företag för att utföra en aktivitet. Det finns ett antal kriterier som ett 
projekt skall uppfylla för att bli kallat ett projekt. Vid genomförandet av ett projekt 
följs en projektmodell för stöd och riktlinjer så att slutmålet kan uppnås. En 
projektmodell har flera faser, där varje fas har sin egen understruktur av 
dokumentation och milstolpar.

Arbetets syfte är att illustrera, genom en jämförelse, hur tre olika projektmodeller är 
konstruerade. Jämförelsen mellan dessa projektmodeller ger en överblick om hur 
modellerna är uppbyggda i förhållande till varandra. Det har utförts en kontroll av 
ifall modellerna kan komplettera varandra samt om viss dokumentation, milstolpar
och andra projektsteg enbart förekommer i vissa modeller.

En litteraturstudie genomfördes där en metamodell skapades för att kunna jämföra de 
olika projektmodellerna. Projektmodellerna jämfördes med avseende på fasernas
innehåll. Utifrån analysen av den utförda litteraturstudie har det konstaterats att det 
finns dokumentation och milstolpar som är gemensamma i de olika
projektmodellerna. Det har även framkommit att viss dokumentation och milstolpar
endast förekommer i vissa modeller.

Nyckelord: Projekt, projektfas, projektmodell, dokumentation, milstolpar.
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 1 Introduktion

1Introduktion
Vad är egentligen ett projekt? Ordet projekt används idag överallt vilket medför att 
det har blivit svårt att beskriva vad det exakt handlar om. Enligt Lööw (1999) finns 
det en tendens att kalla allt möjligt som skall genomföras för ett projekt. Det har helt
enkelt blivit ett modeord.

Det finns idag en standard för vad som definierar ett projekt. Dokumentet har 
benämningen SS-ISO 10006. Definitionen är enligt ISO ”… en unik process, 

bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutstadium, 

initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive begränsningar i
tid, kostnader och resurser” (Hagman, 2002, s.21). 

Enligt Lööw (1999) är det ofta viktigt att ha en struktur att arbeta efter när det gäller
projekt eftersom strukturen hjälper projektgruppen med riktlinjer och eventuella 
delmål. Beroende på omfattningen på projektet väljer beslutsfattare om hela eller 
endast delar av strukturen skall användas. En struktur som visar vilka faser som skall 
utföras under ett projekt kallas för en projektmodell.

I detta examensarbete sker en jämförelse mellan tre utvalda projektmodellers faser. En 
projektmodell kan bestå av ett antal faser och begreppet betyder ofta 
utvecklingsstadium vilket antyder att det sker en utveckling. Begreppet fas kan också 
tolkas som en process (Nordberg, 1997). 

Enligt Wisén och Lindblom (1999) görs en kategorisering av olika projekttyper för att 
få en överblick över projektet och skapa en insyn i vilken fas som projektet befinner
sig i. Projekt används även som ett samlingsbegrepp för olika projekttyper, därför bör 
en indelning göras efter olika användningsområden. De tre utvalda projektmodellerna
har valts ut eftersom de används inom samma bransch och fokuserar på användning 
inom liknande projekt. 

Det är viktigt att få en uppfattning om hur olika modeller som används inom 
projektprocessen är strukturerade. Vilka faser de består av, samt vilken
dokumentation och vilka milstolpar som finns. Detta kommer att ske genom att de 
olika projektmodellerna presenteras och analyseras både separat och i förhållande till 
varandra. De projektmodeller som ingår i undersökningen är Compledge Knowledge
Provider AB:s modell ”Sextanten”, TietoEnators modell ”PPS” och ”Wenell
Managements modell”.

Det som kommande kapitel kommer att innehålla är följande: 

I Kapitel 2 ”Bakgrund” sker det en beskrivning av följande områden: projekt, 
projektfaser, milstolpar, dokumentation och projektmodeller. Det sker även en 
presentation av de tre projektmodellerna som ingår i undersökningen. 
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 1 Introduktion

I kapitel 3 ”Problembeskrivning” nämns det problemområde som arbetet skall 
fokusera på. I detta kapitel kommer även olika delmål och avgränsningar att
illustreras samt vilket förväntat reslutat som finns.

I kapitel 4 ”Metod” presenteras vilka metoder som valdes för att realisera de
uppsatta delmålen.

Kapitel 5 ”Resultat” visar genomförandeprocessen vid användandet av valda 
metoder.

Kapitel 6 ”Diskussion” innehåller en diskussion om det framarbetade resultatet.

I kapitel 7 ”Slutsats” sammanfattas de slutsatser som kan urskiljas ur det 
undersökande arbetet.
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2 Bakgrund 

2 Bakgrund 
För att få förståelse över vilken roll en projektmodell spelar i utvecklingsprocessen
krävs det generell kunskap om vad ett projekt är och hur projektmodeller används. 
Användningsområdet och innebörden av projekt kommer att presenteras i detta 
kapitel.

2.1 Projekt

Själva ordet projekt kommer från latinets projicere som betyder ”kasta fram”.
Begreppet projekt kan också ha andra betydelser vilka kan vara ”förslag” eller betyda
”plan” och ”utkast” (Nordberg, 2000). 

Enligt Wisén och Lindblom (1999) innebär detta att det ofta kastas fram förslag till 
förändring och förbättringar som kan medföra positiv och meningsfull utveckling. Att 
driva och medverka i projekt är inte ett neutralt begrepp som finns för varje projekt 
utan det är nödvändigt att ta hänsyn till nya aspekter inför varje nytt projekt. Projekt 
kan alltså inte definieras som en enda uppgift utan är en varierande uppgift. Det 
personliga ställningstagandet till projektets inriktning är en bedömning som individen 
måste göra beroende på vilken situation det är och vilka andra påverkande faktorer
som finns. Vidare påstås det att det finns en viss styrka och inneboende kraft i ordet
projekt, och detta anses passa bra in på det arbete som ofta bedrivs i projektform. 
Projektarbete sägs vara ett effektivt förändringsinstrument men det behövs en 
gemensam bas att utgå ifrån för att kunna definiera ett projekt. Wisén och Lindblom 
(1999) tar fram ett antal punkter och definierar ett projekt som en verksamhet som
utförs:

med ett bestämt avgränsat mål,
under en bestämd tidsperiod, 
med en förutbestämd resursinsats
under särskilda arbetsformer

Alla dessa fyra kriterierna måste alltså vara uppfyllda för att definitionen skall gälla
och verksamheten skall kallas för ett projekt (Wisén & Lindblom, 1999). 

En definition av en projektbeskrivning som liknar Wisén och Lindbloms (1999) finns 
hos Martala och Karlsson (1999, s.10).  Där beskrivs ett projekt som ”… en

tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom 
styrning av resurser ska nå ett bestämt mål”. Definitionen diskuteras dock att den kan 
vara problematisk eftersom den kan tolkas på olika sätt.

Enligt Martala och Karlsson (1999) kan de olika kriterierna i projektdefinitionen
verka orimliga. Definitionen av ett projekt har inga tydliga gränser och det verkar 
omöjligt att klarställa vilka aktiviteter som kan få titeln projekt. Det som kallas 
projekt är alltså inte unika händelser, väl avgränsade från övrig verksamhet utan 
projektet har alltid gränsytor mot den övriga verksamheten. Samma slags människor
arbetar både i projekt och i övrig verksamhet (Martala & Karlsson, 1999). 
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2 Bakgrund 

En indelning av olika projekttyper kan förekomma. Detta görs för att få en överblick 
över projektet och få insyn i vilken fas som projektet befinner sig i. Wisén och 
Lindblom (1999) menar att projekt även används som ett samlingsbegrepp för olika 
projekttyper. Därför bör en indelning göras efter olika användningsområden. De
användningsområden som de delas in i är: 

Forskningsprojekt: Är kunskapsinriktade projekt som inte direkt syftar på att 
åstadkomma förändringar. 

Utredningsprojekt: Används för att få fram förslag till förändringar, eller att 
utreda förslag om förändringar. 

Utvecklingsprojekt: Används vid framtagandet av ny produkt, metod eller vid 
utvecklandet av en ny verksamhet.

Konstruktionsprojekt: Att konstruera ett nytt informationssystem, ny produkt,
byggnad, bro, kraftverk eller en flygplats är exempel på konstruktionsprojekt. 

Genomförandeprojekt: En beslutad förändring skall genomföras.

Uppföljningsprojekt: Uppföljning av hur långt ett genomförande har gått samt
identifiering av eventuella hinder han utföras. 

Utvärderingsprojekt: En utvärdering som görs ca 2-3 år efter genomförandet.
Sker på en pågående,  etablerad verksamhet eller försöksverksamhet.

Wisén och Lindblom (1999) nämner också att det finns stora projekt som inte går att 
kategorisera under endast en av ovanstående kategorier, detta kan exempelvis vara ett 
projekt där det skall ske utredning, konstruktion och införande av ett nytt system.
Dessa stora projekt delas antagligen in i flera etapper eller oberoende delprojekt 
(Wisén & Lindblom, 1999). 

De projektmodeller som ingår in undersökningen har en inriktning på flera av 
ovanstående kategorier eftersom de fungerar som stöd för olika projektprocesser. Men 
vid granskning av modellernas litterära material kan det konstateras att fokuseringen 
gäller vid användandet av utvecklingsprojekt och konstruktionsprojekt.

Även om det ibland kan vara svårt att entydigt ordna ett projekt enligt någon av dessa 
kategorier så framstår det i vilken fas i förändringsprocessen som projektet återfinns. 
Det kan vara viktigt att ange var tyngdpunkten ligger, eftersom det kan ha betydelse 
för metodval och angreppssätt (Wisén & Lindblom, 1999). 

Enligt Hagman (2002) är det rimligt att ha viss skepsis till ovanstående indelningar. 
Hagman menar också att det finns vissa författare inom projektområdet som utvecklar
sina egna funderingar om olika uppföljning-, konstruktions-, process-, genomförande-
och forskningsprojekt. En åsikt är även den att det finns vissa som fördjupar sig i 
reflektioner över huruvida ett projekt är en idé, en satsning eller ett uppdrag. 
Personligen är Hagman tveksam till värdet av de olika indelningarna. Olika projekt
skiljer sig mer från varandra när det gäller organisationsformen i sig, och yttre
omständigheter, än vad det gäller de uppgifter som projektet skall utföra.
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2 Bakgrund 

Begreppet projekt används numera inom flera organisationer och av flera personer för 
att beteckna företeelser och förhållande av vitt skilda slag. En gemensam
utgångspunkt för många författare är att när projekt behandlas, ställa projektuppdraget 
och projektets livscykel i centrum (Macheridis, 2001). 

Ett projekt skulle kunna sammanfattas som en aktivitet där strävan finns för att uppnå 
ett förutbestämt och unikt mål innan en bestämd tidpunkt. Detta kan uppnås genom att 
använda resurser så att olika delmål blir avklarade och kontrollerade vid bestämda
tidpunkter och kan användas i efterföljande faser.

2.1.1 Standardiserat begrepp

Olika författare har haft olika utsagor om hur ett projekt skall definieras eller vilka
kriterier som skall gälla för att något skall få kallas ett projekt. Det finns nu en 
standard för vad som gäller. 

Den standarden återfinns i SS-ISO 10006. Projektdefinitionen är enligt ISO ”… en

unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och

slutstadium, initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive 
begränsningar i tid, kostnader och resurser” (Hagman, 2002, s.21). 

Standardiseringen ger vägledning om kvalitets-systemelement, -begrepp och -
förfaranden vilkas införande är viktigt, och påverkar möjligheterna, för att uppnå
kvalitet i projektledning (SIS Swedish Standards Institute).

Vad finns det för anledning att använda sig av projektformen? Vad är det som gör
processen till det vinnande koncept som har varat genom årtionden? Följande avsnitt 
kommer att ta upp projektformens fördelar. 

2.1.2 Fördelar med projektformen 

Enligt Hagman (2002) har projektformen, där människor har en strävan att uppnå ett 
framtida resultat, visat sig vara överlägsen en rad andra organisationsformer.
Projektarbetet har möjliggjort kunskapssamlande inom ett visst område och har även 
möjliggjort överföring av erfarenheter från ett område där ett visst agerande har varit
framgångsrikt, till ett annat aktivitetsområde. Projektformen är effektiv och de
punkter som skall ingå i ett projekt för att kunna tilldelas definitionen projekt är enligt
Hagman (2002): 

Ett mål, som bedöms vara realistiskt .

En föreställning om hur detta skall uppnås. 
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2 Bakgrund 

En uttalad vilja hos alla deltagande aktörer att följa en plan för att nå målet.

Upprättande av en plan. 

En genomförandefas. 

Dokumentation av händelser, inklusive eventuella avvikelser.

Någon form av analys eller intellektuell bearbetning av aktiviteternas utfall. 

Projekt är starkt riktade mot resultat och därför blir det enklare att prioritera. Genom 
att arbeta med människor med rätt kompetens och intresse för ett visst projekt kan
kraft tillägnas åt en specifik uppgift. Det är också lättare att fatta beslut när det finns
mål att styra mot och det går oftast fortare än ordinarie arbetssätt. Själva
utvärderingen av projektformen går även den enklare än utvärderingsarbetet i den 
vanliga linjeorganisationen (Lööw, 1999).

En linjeorganisation är en organisation som är en hierarkiskt uppbyggd 
organisationsform och innebär att varje anställd bara har en chef (Lööw, 1999). 

Wisén och Lindblom (1999) nämner fyra fördelar som argumenterar till
projektformens fördel. De nämner att det kan vara möjligt att lösa en fråga snabbare
och smidigare inom en projektform än med en linjeorganisation. Detta kan göras
genom att frågor lyftes ut och ges särskild uppmärksamhet med skyddade resurser. 
Dessa skyddade resurser innebär att resurserna inte kan användas till andra ändamål
utan endast kan användas till det avsedda projektet. Ett annat kännetecken som ges
som fördel är att det finns en möjlighet att uppnå bättre samordning och samverkan i
en organisation. Ett projekt legitimerar samverkan och det skapas tillfällen att ta nya 
kontakter, tänka fritt samt att komma med förslag. Projektformen ger också en 
möjlighet för flera personer att bidra med sin kunskap. Inom projektformen kan det då 
skapas en särskild projektorganisation där olika grupperingar har olika uppgifter och 
roller. Användandet av projekt gör också att det tilldelas särskilda resurser vilket i sin
tur leder till att frågan markeras som ”viktig”. Projektet får då ansvar och
befogenheter. Istället för att tillsätta en arbetsgrupp så kan det bli mer hanterligt att 
bilda ett projekt (Wisén & Lindblom, 1999). 

Fördelarna med projektformen presenteras för att skapa en inblick i varför projekt har 
blivit ett populärt val då olika aktiviteter skall utföras exempelvis inom en
organisation. Detta val av användandet av projektformen är ett steg närmare
användandet av en projektmodell som kan verka som stöd och riktlinjer under 
projektprocessen. Vid eftersökningar kan det konstateras att det presenteras olika 
fördelar men inget av det genomsökta litterära materialet presenterar några nackdelar 
vilket skapar vissa funderingar.
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2 Bakgrund 

2.2 Projektfaser

Projektet som skall utföras delas ofta in i faser så att dessa kan följas och ordentliga 
undersökningar kan göras innan viktiga beslut fattas. Hur en potentiell indelning av 
faser ser ut kommer att nämnas i detta avsnitt.

Begreppet fas står ofta för utvecklingsstadium. Det antyder att det sker en utveckling.
Begreppet kan också tolkas som en process (Nordberg, 1997). 

Enligt Hjelmqvist (1987) finns det en process som heter ”från idé till verklighet”
vilken går igenom två huvudfaser. Dessa ges benämningen utredningsfas och
genomförandefas. Författarens argument bygger på att många idéer konkurrerar om 
samma utrymme (tid, pengar, resurser), och för att undvika att satsa dyra 
utredningspengar på omöjliga idéer måste utredningsfasen brytas ner i delfaser eller 
skeden. På detta sätt skapas en beslutsprocess. Efter varje skede tas det ställning till 
ifall idén skall få gå vidare till nästa fas eller inte. Det nämns också att även om det 
viktigaste skälet till en uppdelning av projektprocessen i skeden är beslutsplaneringen, 
så finns det också andra skäl till detta. De skälen är följande:

Att kunna definiera arbetsinnehåll och arbetsuppgifter i olika delar av 
projektet och därmed kunna välja de rätta medarbetarna.

Att ge underlag för tids-, kostnads- och resursplanering i olika delar av 
projektet.

Hjelmqvists (1987) beskriver hur viktigt det är att analysera vad som ingår i varje fas 
och att det ibland är nödvändigt att bryta ner faserna i delfaser. För att få en inblick i 
vilka olika faser som kan finnas i ett projekt kommer ett antal modeller att 
presenteras.

En syn på vilka faser som ett projekt skall delas in i har Nordberg (2000). Den 
fasindelning som Nordberg (2000) vill lyfta fram är en indelning i fyra faser. Ett 
komplett projekt skall alltså bestå av de fyra faserna: relationsfas, planeringsfas, 

genomförandefas, utvärderingsfas. Författaren påpekar också att det råder delade 
meningar om hur omfattande en projektplan skall vara men det är viktigt att
projektplanen är skriftlig så att den kan mångfaldigas och spridas till samtliga
intressenter. Enligt Wenell (2001) sker ett slags ”förprojekt” där alla förutsättningar 
för själva projektet utreds och resulterar i en projektplan. Projektplanen skall innehålla
en teknisk lösning, information om organisationen, etappmål och en tidsplan. Enligt
Nordberg (2000) skall projektplanen svara på ett antal olika frågor vilka skall ge
information till projektmedlemmarna under själva projektprocessen. 

Innehållet i de fyra faser som Nordberg (2000) fokuserar på är följande: 

Relationsfas: Relationsfasen är en ständigt pågående fas. Den har inget slut 
och ingen början.  Olika relationer mellan beställare, projektmedlemmar och 
beslutsfattare är viktiga och behandlas aktsamt.

Planeringsfas: Planeringsarbetet går ut på att skriva dokumentation om hur
arbetet skall utföras. Den dokumentationen kallas ofta för en projektplan. 
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2 Bakgrund 

Genomförandefas: I genomföradefasen handlar det mycket om att förverkliga
den skrivna projektplanen. Det gäller alltså att gå ifrån planering till 
handlande. Detta innebär att de olika delmålen  skall uppnås inom sin tidsram.

Utvärderingsfas: En utvärdering utförs för att få informationen om hur det 
har gått i avseende på planering, genomförande och resultat. Utvärderingen 
skall alltså ske på alla de olika moment som har ingått i projektet för att ge 
erfarenhet och lärdomar inför andra projekt. 

Den metod som Martala och Karlsson (1999) har består av fem olika faser (figur 1). 
De anser att det är viktigt att renodla faserna och har därför gett varje fas ett klart 
syfte och ett speciellt angreppssätt. Faserna har olika fokus och ställer olika krav. 
Detta motiverar författarna med att det ger en fördel som gör att det går att använda
olika typer av kompetens och personligheter i de olika faserna. Den indelning av faser
som finns skall också göra att det är möjligt att efter varje fas kunna bedöma ifall det 
är meningsfullt att fortsätta eller ej. Martala och Karlsson (1999) försöker också 
framhäva budskapet att det är resultatet i de olika faserna som ligger till grund för de
olika beslut som tas. Men det skall inte vara de deltagande i projektet som skall fatta 
besluten utan det skall beställaren av projektet göra. 

För att få en inblick i vad som utförs i de olika faserna i Martala och Karlssons modell
(1999) kommer en kort presentation ske om innehållet i varje fas. 

Figur 1: Indelning av fem potentiella faser som kan återfinnas i en projektmetod 

(efter Martala & Karlsson, 1999, s.16).

Utforska: Problemet utforskas och formuleras på ett strukturerat sätt. Omgivningen 
analyseras med syftet att karlägga. Resultatet av utforskningen ligger till grund för
vidare beslut. 

Välja väg: Ett antal alternativa lösningar på problemet tas fram. De olika lösningarna
utvärderas och den lösning som löser problemet på bästa sätt väljs ut. 

Planera realiserandet: Problemet är känt och så även den optimala lösningen. Hur
skall detta ske, vilka resurser, vilken kompetens samt vilka metoder skall användas? 
När den här fasen är avslutad resulterar det i en plan som alla inblandade binder sig
till att arbeta efter.

Realisera: Genomförandet av planen skall ske. Själva problemlösningen sker och 
med de rätta resurserna skall det finnas goda möjligheter eftersom det inte kommer att
finnas några oklarheter om hur problemet skall lösas.

Överföra: Efter problemlösningen skall lösningen presenteras. Är alla överens om 
tillvägagångssättet så kan lösningen överföras till beställaren. Fasen innebär en 
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gemensam utvärdering av resultatet. Beställaren måste även följa upp projektets 
lösning ända ut till slutanvändaren (Martala & Karlsson, 1999). 

Det går också att göra en fasindelning där faserna pågår parallellt. Detta har 
författaren Macheridis (2001) illustrerat i sin bok där det framgår att faserna inte 
nödvändigtvis måste följa efter varandra utan kan pågå parallellt (figur 2).

Planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen pågår alla så länge som
projektet varar (Macheridis, 2001). 

Figur 2: Indelning av fyra faser som kan pågå parallellt. (efter Macheridis, 2001, s. 

39).

Indelningen av projektets livscykel i olika faser ställer krav på att de förutsättningar
och ramar som gäller för varje enskilt projekt beaktas. Innan viktiga beslut kan fattas 
om fasindelning, start och slutpunkter o.s.v. måste kartläggning och analys av 
projektets sammanhang göras. Detta skall ske ur både internt och externt förhållande
till omvärlden (Macheridis, 2001). 

Det som ingår i varje fas är: 

Definitionsfasen avser tiden innan ett projekt startas och innan kontraktet
mellan beställare och uppdragstagare undertecknas. I definitionsfasen handlar 
det om att fastställa vad som skall uppnås. Detta görs genom att en förstudie 
görs som skall ge ett underlag till ett beslut ifall uppdraget skall accepteras
eller förkastas. I definitionsfasen så skall projektets ekonomi kartläggas och 
analyseras och diskuteras. Det skall även tillsättas en projektledare och 
diskuteras hur projektgruppens sammansättning skall vara. Definitionsfasen
utmynnar i ett projektbeslut och detta beslut skall fungera som ett kontrakt
mellan beställare och uppdragstagare. 
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I planeringsfasen handlar det om att fastställa hur det som har bestämts i
definitionsfasen skall uppnås. Det skapas en slags struktur i arbetet och en 
deadline fastställs för projektets totala tid. Under planeringsfasen diskuteras
och fastställs vad som skall äga rum, när detta skall ske och i vilken ordning.

Genomförandefasen är den fas i projektets livscykel då projektet genomförs. 
Projektledningen kan med hjälp av olika tids- och aktivitetsplaner, styra och 
kontrollera genomförandet av projektet.  Det är viktigt att försöka hålla 
projektets olika tidsramar och aktivitetsplaner som skapas i definitions- och 
planeringsfasen. Projektets genomförande bedöms under genomförandefasen 
genom relatering till olika delmål, milstolpar eller tidpunkter som markerar
slutet för olika faser. Projektledningen har även den en uppgift under 
genomförandet och skall se till så att gruppens och individens engagemang
och motivation upprätthålls. 

I Reflektionsfasen finns ett viktigt moment som är att projektresultatet lämnas
över till beställaren av projektet. Detta är mycket viktigt men det är även 
mycket viktigt att göra en reflektion över vad som har åstadkommits och hur 
detta har uppnåtts. Detta kan leda till kompetensutveckling av alla deltagande 
parter. Vid överlämnandet av det färdiga projektresultatet är det viktigt att ha 
färdiga manualer och dokumentation.

Liknande indelningar av faser är mycket vanliga vid användandet av projektmodeller.
Fasindelningen är kanske inte alltid illustrerad i figurform för att följas som en mall, 
istället kan det vara så att de olika faserna kan finnas som stöd för olika
projektmodeller. De projektmodeller, som förklaras senare i rapporten, kan dela in 
sina faser efter grupperingarna i figur 1 och 2 och därmed finns den enkla
fasindelningen alltid i åtanke för projektdeltagarna.

Ett av problemen som har identifierats inom projektområdet är att för att kunna göra 
modifieringar i faser så måste mycket god kännedom om en fas finnas. Projektplanen 
måste vara noga anpassad och kan inte endast vara en snabb skiss över det området
som skall behandlas. Enligt Martala och Karlsson (1999) kan problemet definieras 
enligt följande: ”Ibland skriver någon en lös beskrivning och kallar detta för en 

projektplan. En beställare kan då fatta beslut om att ”starta projektet” (man försöker

förverkliga idéerna direkt). Enligt vårt synsätt hoppar man då över två eller t.o.m. tre 
faser i projektarbetet. Detta vill vi undvika” (Martala & Karlsson, 1999, s.14). 

De olika figurerna över faser som finns representerade från Martala och Karlsson 
(1999) och Macheridis (2001) har en liknade struktur med viss skillnad på innehållet i
varje fas. Vid jämförelse mellan Macheridis modell (figur 2) och Martala och 
Karlssons modell (figur 1) kan följande slutsatser dras: 

Martala och Karlssons (1999) modell har en fas där problemet utforskas och 
syftet med projektet klarläggs. Den första fasen i Macheridis (2001) modell 
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har ett liknande syfte då den fokuserar på den tid som finns innan själva 
projektet startar. Båda modellernas första fas skall resultera i att vara till stöd 
inför besluttagande om projektstart.

Under den fas som Martala och Karlsson beskriver som ”välja väg” återfinns
framarbetandet av alternativa lösningar och val av bästa lösning. Även här
syns tydliga likheter med Macheridis modell och den fas som heter
planeringsfasen. I planeringsfasen är ett tydligt syfte att ta fram hur projektet 
skall genomföras.

Då Martala och Karlssons modells fas ”planera och realisera” tar upp hur
problemet skall lösas så ingår även detta moment i Macheridis andra fas
”planeringsfasen”. Macheridis har alltså valt att ha ett större innehåll i sin
”andra” fas, och har därför en fas mindre i sin modell. 

Martala och Karlssons modell har fasen ”Realisera” där själva genomförandet
av planen skall ske. I Macheridis modell återfinns ”genomförandefasen” som
innehåller ett liknade moment.

Båda modellerna ha en fas som skall presentera själva resultatet med projektet, 
och i båda modellerna betonas det att en uppföljning måste ske. 

Det kan nämnas att fastän Martala och Karlssons (1999) modell inte har fokuserat på 
betydelsen av att faserna kan pågå medan en annan fas fortfarande är aktiv innebär 
inte att detta inte kan ske i modellen.

För att få ytterligare en funktion i anslutning med ovan nämna konstruktioner av 
projektfaser kan milstolpar användas. Milstolparna ersätter inte projektfaserna utan 
används för att ge ytterligare stöd under projektprocessen.

2.3 Milstolpar 

Enligt Macheridis (2001) så är milstolpar ett slags naturliga nyckelpunkter som 
definierar slutet på en grupp aktiviteter inom ett projekt. Dessa aktiviteter måste
slutföras innan nästa kan påbörjas vilket gör användningen av en milstolpe på denna
plats relevant. Milstolparna fungerar som mål att arbeta mot och kan fungera som
motivationsfaktorer i långa projekt.

Enligt Andersen, Grude och Haug (1986) startas milstolpeplaneringen med en 
precisering av projektets mål. Beskrivningen av målet kan finnas i uppdraget som 
projektet gäller. Milstolparna som återfinns i en projektmodell är beskrivningar av 
olika slags tillstånd som projektet bör befinna sig i vid skilda tillfällen. De olika slags
tillstånden måste passeras för att målet skall kunna nås. Det är också viktigt att 
milstolparna beskriver vad som skall uppnås och inte hur det skall uppnås. Den 
specifika egenskapen att milstolpar endast beskriver tillstånd och inte hur dessa skall 
nås gör dem mycket mer lättförståeliga för personer som inte har fackkunskap inom 
ämnet. Det skall gå för en icke insatt person att överblicka milstolparna och veta vad 
de innebär. Milstolparna skall inte heller befinna sig allt för långt ifrån varandra utan 
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vara placerade inom en viss tidsperiod. Den längsta accepterbara tiden mellan två 
milstolpar är tre månader (Andersen m.fl., 1986). 

Enligt Wenell (2001) är milstolpar projektledarens främsta medel för att kunna styra
och koordinera ett projekt. Milstolparnas funktion skall vara att: 

Utgöra viktiga och upplevbara resultat 

Beskriva de viktigaste gränssnitten 

Utgöra en teknik- och kunskapsintegration 

Verka som kontrollstationer där omprövning kan ske 

Ge en bild av helheten i ett projekt samt verka som kopplingar i strukturen 

Medverka till att skapa stimulans och utmaning för deltagarna. 

Varje milstolpe som finns i en projektmodell kan beskrivas i form av ett dokument.
Dokumentet innehåller information om hur milstolpen har uppnåtts vad den handlar 
om (Wenell, 2001). 

Milstolpar används som satta mål att arbeta mot vilket innebär att de kan kopplas
samman med de faser som finns i en projektmodell. Milstolpar kan då placeras vid 
exempelvis starten av en ny fas eller vid slutet på en fas då viss dokumentation skall 
sammanfattas.

2.4 Dokumentation

Den traditionella beteckningen på ett dokument är enligt Patel & Davidsson (1994) 
information som har på något sätt nedtecknats eller tryckts. Beteckningen har ändrats 
eftersom den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att bevara dokumentation på 
andra sätt som med t.ex. filmer och fotografier.

Då dokumentationen används i ett företag eller en organisation så är det enligt Lööw 
(1999) ett stort steg närmare en lärande organisation. Vid varje projekt skall de finnas 
en projektpärm där all dokumentation som sker under projektets gång samlas. Syftet 
med användandet av en projektpärm är att det skall gå snabbt att hitta handlingar vid 
uppföljningar eller genomförandet av liknande projekt. Det kan även vara bra att ha
all slags dokumentation samlad ifall projektledaren inte är närvarande eller av någon 
anledning måste lämna projektet. 

Enligt Hagman (2002) skall det ske dokumentation vid en rad aktiviteter i ett projekt. 
Dessa aktiviteter genererar information och ställer då olika krav på dokumentation.
Exempel på dokumentgenererande aktiviteter kan vara möten, viktiga beslut, 
oväntade situationer, nya kontakter, hur administrativa rutiner har hanterats, bokföring 
m.m..
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Dokumentationen av viktiga resultat som används i projektprocessen anses vara
viktigt för att kunna skapa kompetensutveckling och ge stöd vid utförandet av andra 
projekt (Macheridis, 2001; Martala & Karlsson, 1999).

2.5 Projektmodeller

Kombinationen av de faser som nämns i föregående avsnitt kan definieras som en 
projektmodell. Projektmodeller kommer att diskuteras och visualiseras under följande
avsnitt.

Definitionen för en projektmodell kan enligt Wenell (2001) definieras enligt följande
”Projektmodellen kan ses som en förenklad beskrivning av hur man vill att projekt 
generellt skall genomföras i organisationen” (Wenell, 2001, s.39). 

Projektmodellen visar projektstyrningsprocessen, dess flöde, aktiviteter, 
beslutspunkter och hur samverkan och ledning fungerar i ett projekt. Moderna 
projektmodeller karakteriseras av snabbhet, enkelhet, flexibilitet, kundfokusering, 
delegering och kreativitet. De dynamiska metoderna kräver engagemang och 
medverkan ifrån ledningen som att kunna fungera effektivt. Den detaljfokusering som 
finns måste ofta släppas och för detta så krävs det ett aktivt samarbete inom 
projektgruppen och hos andra deltagande partner (Wenell, 2001).

Lööw (1999) har utvecklat en projektmodell och använder begreppet 
”projektstruktur” för att beskriva sin modell (figur 3). Enligt Lööw (1999) är 
strukturen väl beprövad och används i många företag och organisationer. 

Figur 3: En projektstruktur (efter Lööw, 1999, s. 18).
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Enligt Lööw (1999) uppstår en projektidé som omsätts till ett projektförslag. Efter att 
beslut har tagits om att det är genomförbart får projektet vänta i projektidébanken tills 
start skall ske.  En förstudie sker vilket mynnar ut i en projektplan. Därefter fattas ett 
beslut om själva projektet kan genomföras eftersom kostnader, resursåtgångar m.m.
skall vara beräknade. Efter genomförande och avslut sker en grundlig uppföljning. 
Det skall ske dokumentation under hela projektets gång om vad det är som händer. 
Den dokumentationen kan senare användas vid en eventuell uppföljning (Lööw, 
1999).

Det som sker i varje fas är följande:

Då projektidén föds kan detta ske ur en mängd olika perspektiv. Idén kan 
uppstå som ett förslag för att öka ett företags resultat eller konkurrenskraft.

Då själva idéen uppstår skall idétagaren fylla i ett projektförslag. Detta sker 
för förslaget skall kunna behandlas av alla instanser inom ett företag.
Projektförslaget skall innehålla information om vilket problem som projektet 
skall lösa eller vilket behov som det kan tänkas fylla. Det skall även finnas ett 
syfte till varför projektet skall genomföras och vilket mål som projektet 
förväntas uppfylla.

Ifall det inte är möjligt att direkt genomföra ett projekt så kan det vara bra att 
ha en projektidébank där olika förslag kan arkiveras. Här skall alltså förslag 
samlas som skall genomföras.

Innan ett projekt startas upp kan det ofta vara lämpligt att genomföra en 
förstudie. Syftet med en förstudie är att skapa bättre underlag för att kunna
starta planeringen av ett projekt. Beslutet om att genomföra en förstudie fattas 
av en styrgrupp eller av uppdragsgivare. Under förstudien skall en fördjupning 
av projektförslaget ske. Det skall även göras en analys om det finns 
förutsättningar ifall projektet kan lyckas. Detta kan bland annat göras genom 
en ”riskanalys” där olika risker för ett misslyckande tas upp och analyseras 
ifall de är troliga att de kan inträffa.

I planeringsfasen skall en projektplan skapas för att få struktur över hur 
projektet skall planeras. Det huvudsakliga syftet med planeringen är att 
samordna resurser, bedöma och hålla tidsplaner, öka effektiviteten, utnyttja
rätt resurser, utföra aktiviteter på ”rätt” sätt, undvika akututryckningar och 
upptäcka möjliga avvikelser ifrån uppsatta mål. Då en projektplan upprättas
skall det bli lättare att prioritera mellan tid, resurser, aktiviteter och resultat.

Ett beslut om projektstart fattas i en styrgrupp efter det att de har granskat
projektplanen. Det är viktigt att projektplanen granskas noga och kritiskt för 
att kunna upptäcka eventuella felfaktorer. Ibland kan det vara viktigt att ha en 
speciell ”Kick-off” vid projektstarten. En ”Kick-off” är ett möte som finns för
att markera vikten av det som skall hända och för att skapa förväntningar. 

Genomförandefasen är nära förankrad med projektstarten och inleds ganska 
direkt efter det att projektstarten har skett. Under genomförandefasen gäller 
det att följa projektplaner och att reagera ifall det sker avvikelser. Under 
genomförandet av ett projekt är det viktigt att ha olika projektmöten där det 
sker olika avstämningar. De är mycket viktigt att kontrollera att budgeten hålls 
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och att olika tids- och avvikelserapporter analyseras noggrant. Alla möten och 
viktiga beslut måste dokumenteras för att användas som kontrollmaterial.

De sista faserna som kallas Avslut och Uppföljning visar vad som skall ske i
slutskedet av projektets livscykel.  Då projektledaren överlämnar projektets
resultat är projektet avslutat. Projektresultatet skall också finnas i form av en 
slutrapport och kunna användas som styrmedel för bedömning av liknande 
framtida projekt. Uppföljningen som kan utföras är ett sätt att skapa lärdom
ifrån de erfarenheter som har funnits inom det genomförda projektet. 
Resultatet ger feedback på vad som har hänt i projektet och innebär en kontroll 
på hur väl de uppsatta målen har genomförts.

Enligt Wenell (2001) finns det idag en ökning av människor som sätter sitt hopp på att 
projektmodellen skall skapa ordning och reda bland de projekt som finns. 
Projektmodellen möjliggör att projekten körs på ett likartat sätt genom ett gemensamt
projektflöde och en gemensam begreppsapparat. Wenells egna åsikter är att i de flesta
organisationer så innebär införandet av en projektmodell att projektarbetet
effektiviseras. Det huvudsakliga syftet med användandet av projektmodeller förklaras 
vara att projektiviteten ska öka inom organisationen och att projektkulturen ska 
utvecklas. Projektivitet är en organisations förmåga att med hjälp av projektformen nå
affärsmässiga och social mål. Detta syfte är mycket viktigare än att bara börja 
tillämpa en modell (Wenell, 2001). 

Det är ofta viktigt att ha en struktur att arbeta efter när det gäller projekt eftersom
strukturen hjälper projektgruppen med riktlinjer och eventuella delmål. Beroende på
storleken på projektet väljer beslutsfattare om hela strukturen skall användas eller 
endast delar av den (Lööw, 1999).

De deltagare som skall ingå i projektgruppen kan variera på vilka uppgifter som skall
lösas. Sammansättningen av en projektgrupp är viktig så att samarbetet fungerar väl. 

2.6 Modellbeskriving

De olika projektmodeller vars struktur skall analyseras och jämföras är följande.

Knowledge Providers modell: Sextanten

Tietoenators modell: PPS (Praktisk Projektstyrning)

Wenell Managements :Wenell Managements projektmodell

Valet av dessa projektmodeller skedde genom en personlig bedömning och genom en 
diskussion med expert inom projektområdet (kapitel 3.3). 
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2.6.1 Knowledge providers modell (sextanten).

Enligt Compledge Knowledge Provider AB (2003) kan modellen tillämpas på både
mycket stora och små projekt eftersom modellen beskriver hela projektprocessen från
initiering av projekt till projektavslut.

Modellen är en projektmodell vars uppgift är att beskriva projektprocessen. 
Projektmodellen kan dock kopplas samman med en produktmodell vars uppgift är
varierande beroende på vilken uppgift som skall lösas. Exempel på uppgifter för en 
produktmodell kan vara: 

Införande av system

Omorganisering eller outsourcing 

Byte av lokaler 

Flyttning av datorkraft 

Det syfte som projektmodellen skall uppfylla är att säkerställa professionell 
projektstyrning, öka effektiviteten och kvalitet i projektarbete samt att etablera ett 
enhetligt arbetssätt. Syftet med modellen är också att skapa en gemensam grundsyn på 
projektstyrning för alla projektmedlemmar vare sig de är verksamhetsbundna eller ej. 
Projektmodellen skall användas som en checklista för att kontrollera att olika delar är
avklarade. Vid start av ett nytt projekt beslutas vilka faser, dokument och aktiviteter 
som skall tillämpas. Vilka styrande dokument som är relevanta beror på olika orsaker 
som t.ex. typ av projekt, projektets storlek, omfattning m.m. (Compledge K.P, 2003). 

Modellen ”Sextanten” är en projektmodell som kan användas för interna projekt men
också i projekt där det sker ett arbete med externa leverantörer (Compledge K.P, 
2003).
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Figur 4: Projektmodellen ”Sextantens” faser och etapper (efter Compledge K.P, 

2003).

Projektmodellen Sextanten består av fyra övergripande faser (figur 4): 

Projektinitiering: Beställaren utser i samråd med leverantören en 
styrgrupp, som i sin tur överlämnar projektet till en projektledare. Ofta 
ligger det ofta ett avtal till grund för projektinitieringen. Oavsett vilken typ 
av beställning eller avtal som ligger till grund för projektet skall ett
projektdirektiv utarbetas. Det kan finnas olika faktorer som projektet skall
hålla sig inom såsom en avtalad tidsram eller en bestämd kostnadsgräns.
Projektdirektivet skall sammanställa de olika avtal och andra underlag till 
ett projektdirektiv som skall accepteras av styrgruppen och av 
projektledaren. I projektdirektivet skall projektets mål, avgränsningar och 
andra förutsättningar beskrivas. Några viktiga faktorer som skall ingå i 
projektdirektivet är: projektets bakgrund och syfte, mål, kritiska 
framgångsfaktorer, projektbeskrivning, projektorganisation, genomförande
och rapportering.  I projektinitieringsfasen skall det också ske ett val av 
projektledare.

Projektstart: Projektledaren förbereder och startar projektet för att 
säkerställa att projektledaren har uppfattat arbetsuppgiften korrekt. 
Projektledaren skall göra en bedömning om hur projektet skall ”läggas
upp” genom att basera sin bedömning på de mål som skall uppnås och ta
hänsyn till den definierade kostnadsramen. Det förbereds också aktiviteter 
som skall säkerställa att olika kvalitetskrav uppfylls. Projektledaren skall 
alltså gå igenom de underlag som finns tillgängliga. Dessa kan vara: Avtal, 
beställningar, offerter, projektdirektiv och andra eventuella styrande
dokument. Ifall några oklarheter uppstår måste projektledaren ta upp dessa 
med styrgruppen. Det skall också utföras en projektplanering vilken 
resulterar i ett styrande dokument för projekt och produktprocessen.
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Vidare skall en projektplan arbetas fram. Projektplanen skall innehålla:
olika mål, kritiska framgångsfaktorer, referenser, projektbeskrivning, 
projektorganisation, beskrivning av genomförande, rapporter och möten,
projektadministration och vid behov även rutiner för ändringshantering.
Viktiga bilagor i projektplanen är milstolpeplanering, aktivitetsplan och en 
översyn över ekonomin. Projektstartsfasen resulterar i en ”Kick-off”
vilken skall introducera och informera projektmedlemmarna om projektet.

Projektgenomförande: I genomförandet arbetas det med själva 
projektarbetet eller som det ofta kallas ”produktionen”. Under 
aktivitetsfördelningen kommer olika aktiviteter att fördelas till deltagande
projektmedlemmar vilket kommer att resultera i en dokumentation som
kallas ”Aktivitetsplan”. I många fall så behöver projektmedlemmarna inte
skapa en detaljerad beskrivning av varje aktivitet utan det räcker med en 
utförlig milstolpeplan. Under projektuppföljningsdelen kommer det att
utföras en kontroll på hur projektet fortskrider. Varje projektmedlem
rapporterar till projektledaren på aktivitesnivå. Detta innebär att 
projektmedlemmen redovisar hur handhavandet av projektet fortlöper.

Projektavslut: Projektet avslutas och projektledaren avrapporterar till 
styrgruppen. Detta sker genom att ett leveransgodkännande skrivs vid 
leverans av resultatet och detta dokument skall godkännas av båda parter. 
Efter produktöverlämnandet övergår ansvaret för förvaltning, drift och 
underhåll av produkten till beställaren. Ett avslutningsmöte s.k. ”Kick-out” 
hålls för samtliga eller så många som möjligt av de inblandade i projektet.
De deltagande skriver och utvärderar deras synpunkter på processen i 
projektet. Det formella projektslut som finns representeras av att 
projektledaren sammanställer och utvärderar erfarenheter från
projektmedlemmarna. Detta resulterar i en slutrapport (Compledge K.P, 
2003).

Inför varje projekt som skall utföras kan det ske ett antal olika val. Det är olika faser,
dokument och aktiviteter som skall väljas ut så att endast de som är relevanta för just 
det aktuella projektet behålls (Compledge K. P, 2003).

2.6.2 TietoEnators modell PPS (praktisk projektstyrning).

Modellens syfte är att bidra till fler lyckade projekt genom att beskriva ett arbetssätt, 
en styrmodell, för att aktivt planera och leda och följa upp projekt. PPS bygger inte så 
mycket på teoretiska modeller utan istället mer på erfarenheter från fullföljda projekt.
En av tankarna bakom användandet av modellen är att kunna vara förberedd ifall 
svårigheter uppstår. Det anses vara viktigt inom PPS att varje deltagare känner sig 
viktig samt att alla handlingar leder mot det gemensamma målet (TietoEnator, 2003, 
A).

PPS har olika modeller för vad som skall beskrivas. Det finns affärsmodell,
styrmodell och en produktionsmodell. De olika modellerna skall medföra att PPS 
skall kunna gå att använda på alla slags typer av projekt inom alla branscher. 
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PPS har arbetssteg som innehåller processbeskrivningar, dokumentmallar och
checklistor. Det är styrmodeller som PPS fokuserar på, vilket är modeller där det
centrala är de olika beslutspunkterna som finns. Ett projekt som skall hanteras med
PPS kommer att gå igenom tre grundprocesser. Dessa är: 

Åtagande: En fas där det säkerställs att både åtagare och uppdragsgivare har 
samma syn på åtagandet.

Återkoppling: Studerar åtagandet för att säkerställa att fortsatt arbete kommer
att utföras korrekt. Återkopplingen baseras på behov, resultatets egenskaper, 
tids- och kostnadsläge och för projektet i sin helhet. 

Ledning: Innebär att alternativ värderas och analyseras. Viktiga beslut fattas 
vilka kan påverka och styra produktionen av resultatet (TietoEnator, 2003, A). 

Dessa grundprocesser utförs övergripande på projektmodellen och tolkas som
kompletterande kontroller som kan utföras på projektmodellen vid önskemål eller vid 
bestämda tidpunkter. Dessa grundprocesser är viktiga att utföra för att fastställa att det 
går att tillämpa PPS på ett projekt. 

De faser som PPS delar in projektstyrningen i är (figur 5) enligt TietoEnator (2003,
A) följande: 

Förberedelser: Förberedelserna startar med att uppdragsgivaren d.v.s.
beställaren tar fram ett projektdirektiv som innehåller information om
projektet och vad som skall utföras. Med projektdirektivet som bas i 
projektprocessen kommer projektet att gå igenom olika faser och passera ett 
antal olika belutspunkter under hela processen. Definiering sker av det resultat 
projektet skall åstadkomma, vilka projektets mål och avgränsningar är och hur
projektet praktiskt skall genomföras. Resultatet ifrån förberedelsefasen 
dokumenteras i olika dokument. Dessa är projektdefinition, kravbeskrivning, 
och lösningsbeskrivning. Dessa tre dokument utgör plattformen för det
fortsatta projektarbetet.

Genomförande: Skapandet sker av de resultat som gör att projektets mål
uppfylls. En återkoppling görs för att upptäcka ett förändringsbehov, ifall ett 
sådant finns. Under starten av genomförandet tas ett beslut där 
förberedelsefasen avslutas.  Under genomförandeprocessen sker ett antal
beslutspunkter där projektprocessen kontrolleras och stäms av så att den följer 
bestämda direktiv ifrån projektdirektivet. De olika förändringsbeslut som finns
under genomförandeprocessen kontrollerar om milstolpar och andra delmål
stämmer med tidigare riktlinjer.

Avveckling: Återlämning sker av använda resurser. En slutrapport skapas som 
innehåller en summering av måluppfyllelse och gjorda erfarenheter. 
Slutrapporten kan återanvändas vid andra projekt. 
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Projektstyrningsfaserna kombineras med en modell över olika belutspunkter(BP)  som 
sker i projektprocessen.

Innebörden av de olika beslutspunkterna i projektmodellen (figur 5): 

BP1: Projektägaren och projektledaren kommer överens om projektets 
inriktning. Projektets idé och mål fastställs tidigt i fasen förberedelser. 

Vid BP2 fortsätter förberedelserna och eventuella nya förutsättningar
diskuteras. BP2 är en kontrollstation på vägen mot godkännandet som skall
ske i BP3. Ibland kan det vara nödvändigt med flera BP2. 

Vid BP3 godkänns de olika dokument som tagits fram under 
förberedelsefasen. Här sker en avslutning av förberedelserna och 
projektdefinition, kravbeskrivning och en lösningsbeskrivning fastställs. 

BP4 är ett beslut som tas om att starta själva genomförandet av projektet. 
Ibland kan delar av genomförandet startas även om inte BP3 har passerats. I 
dessa fall kommer det att skapas en preliminär BP4 som kallas BP4p. I BP4p
kan det fattas beslut om att starta genomförandet fastän det inte finns 
fullständigt underlag. Arbetssätt, kalkyl, tidsplan och eventuellt risktagande 
bestäms för de aktuella resultat som finns. Finns det en BP4p bestäms samma
saker fast då gällande delresultatet istället. 

BP5 är ett förändringsbeslut som utförs under projektprocessen. Detta beslut 
bestämmer om arbetet skall fortsätta, förändras eller avbrytas. Beslutet baseras 
på ett antal olika beslutspunkter av exempelvis projektanalyser, riskanalyser 
och förändringar av behov och krav. 

I BP6 levereras och godkänns det överenskomna resultatet. Har det funnits ett 
iterativt arbetssätt, d.v.s. olika moment har utförts flera gånger för att 
kontrollera eller förbättra resultatet, kommer det att bli flera BP6.

I BP7 finns ansvaret för att resultatet överlämnas till den förvaltande
organisationen. I BP7 görs alltså ett godkännande för överlämnandet.

I BP8 avslutas projektet. 

Det finns även möjlighet att koppa ihop med ytterligare en nivå som visar affärsnivå, 
men figur 5 har valts att endast fokusera på projektnivån.
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Figur 5: Projektmodellen ”PPS” faser och beslutspunkter (efter TietoEnator, 2003, 

B).

Modellen är en indelning av de beslutspunkter som finns i styrmodellen och skall inte 
tolkas så att faserna alltid skall utföras en efter en utan olika faser kan utföras
parallellt (TietoEnator, 2003, A). 

2.6.3 Wenell Managements modell

Modellens syfte är att utgöra en grund för hur arbete i projekt skall bedrivas.
Modellen skall ge projektdeltagarna en möjlighet att lägga ”energi” på innehållet i 
projektet istället för att behöva utarbeta projektets arbetsformer. Användaren kan utgå
ifrån projektmodellen och sedan göra nödvändiga anpassningar eller utveckla en helt 
egen modell. Wenell Managements projektmodell är uppbyggd av ett antal moduler
som kallas för ”klossar”. Dessa ”klossar” kan användas var för sig eller kombineras så
att de passar det enskilda projektet (Wenell Management, 2003). 

De klossar som finns i projektmodellen har tidigare i rapporten fått benämningen faser 
och därför presenteras nu projektmodellens faser. 

Enligt Wenell Management (2003) består Wenell Managements projektmodell av 
följande faser (figur 6): 

Idé: Idéer utvecklas och beskrivs. Idéerna är ett livsviktigt inslag i varje 
organisation och är en förutsättning för att rätt val skall göras inför kommande 
projekt. Några viktiga moment inom idégenereringen är: 

o Utveckla och beskriva idéer 
o Sammanställa och värdera idéerna 
o Ge återkoppling till de som har kommit med idéerna 
o Välja vilka idéer som skall bearbetas vidare 
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Förstudie: I förstudiefasen kommer idén att studeras ur en vid synvinkel. 
Detta sker genom att olika alternativ beskrivs och idéns värde och 
genomförbarhet kommer att bedömas. Avsikten med detta är att öka 
förståelsen och kunskapen om idén genom att beskriva varför och hur den bör 
förverkligas och vilket resultat som kan uppnås. Viktiga moment som skall ske 
i förstudiefasen är följande:

o Beskriva bakgrund och omgivning
o Identifiera intressenter
o Beskriva intressenternas önskade effekter, definieras som effektmål.
o Beskriva möjligt resultat (projektmål)
o Välja ett möjligt alternativ och eventuella reservalternativ
o Tydliggöra alternativet och eventuella reservalternativ med avseende

på förutsättningar och framgångsfaktorer. 
o Ta ställning till om idén skall förverkligas i skapandet att ett projekt,

eller om det måste skapas flera projekt.
o En grov uppskattning av kompetens- och resursbehovet samt hur lång 

tid genomförandet skall ta. 

Start: I startfasen görs förberedelserna för att få ett effektivt 
projektgenomförande. Ett väl utfört arbete i startfasen kan vara avgörande för
projektets möjlighet att uppnå ett lyckat resultat. I startfasen skall följande 
utföras: Bakgrunden skall studeras och önskvärda effektmål skall preciseras. 
Efter detta skall projektmål formuleras och strukturbilder som förtydligar
projektet skapas. Principer för hur projektmålen kan nås skall diskuteras och 
väljas sedan skall projektet organiseras och samverkan mellan deltagarna skall 
studeras. Efter att projektet har planerats och budgeterats skall projektet 
förankras internt och extern genom att säkra olika resurser. Eventuella
möjligheter och risker för projektet skall beskrivas med förslag till aktuella 
åtgärder. Det skall även ske en beskrivning av hur ett eventuellt
uppföljningsarbete kan se ut. 

Genomförande: I genomförandefasen utförs själva projektarbetet. Tankar och 
idéer från tidigare faser omsätts nu i praktiken. Det skall ske olika
uppföljningar av vilken prestanda, tid och kostnad som används under 
processen. Olika prognoser skall tas fram och eventuellt måste vissa planer 
uppdateras. Olika riskbedömningar som har gjort skall bevakas och eventuella 
åtgärder måste vidtas ifall riskerna infaller. Projektet skall bedömas mot de 
utställda effektmål som finns. Vid behov så skall inriktningen på projektet 
ändras så att det faller i linje med målen. Rapporter skall skrivas för att en 
kommunikation mellan deltagande medlemmar skall vara uppdaterad. Fasen 
avslutas med att resultatet levereras. Det sker också en kontroll att kunden har 
tagit emot resultatet samt att kunden godkänner resultatet. 

Avslut: Fasen som heter avslut finns med i modellen för att garantera att 
projektet stängs och att erfarenheter diskuteras. Resultatet av processen skall 
dokumenteras och stämmas av mot uppsatta mål. Ifall det finns en avvikelse 
mot dessa uppsatta mål så skall detta noteras. Ett erfarenhetsseminarium skall 
hållas med tillfälle för diskussion. De erfarenheter som kommer upp skall 
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dokumenteras så att de kan spridas inom organisationen. All projektformalia
skall avslutas, vilket är bland annat ekonomi och projektkonton. De olika 
effektmålen skall mätas av ansvariga personer. Kunden skall informeras om
hur framtiden skall se ut och ansvaret för projektets resultat skall lämnas till 
projektets interna mottagare. Det som avslutar projektet är att projektet stängs
och alla meddelas att det är avslutat med en hänvisning till den interna 
mottagaren.

Nyttjande: Projektets resultat levereras och tas i bruk. Detta är den period då 
beställaren får projektets resultat och använder det i praktisk nytta. 

Figur 6: Projektmodellen illustreras med faser och beslutspunkter (efter Wenell 

Management, 2003).

Punkterna G1 till G5 kallas för ”grindar” och skall ge projektbeställaren en möjlighet
att reflektera, genomlysa och pröva projektet. I dessa grindar tas det beslut om nästa
fas skall påbörjas eller inte. Det sker även viss dokumentation som skall ske under 
processen (Wenell Management, 2003). 

Grindarna är olika etappmål som beskriver och reglerar verksamhetens
projekthantering.

Grindarnas innebörd: 
o G1: Den idé som har tagits fram skall diskuteras och en förstudie skall startas. 

Finns det beslut om att ingen förstudie skall göras så startar G2 direkt. 
o G2: Startfasen börjar
o G3: Genomförandefasen inleds 
o G3b: Genomförandefasen fullföljs (vid behov). 
o G4: Projektets resultat studeras och avslutningsfasen inleds 
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o G5: Resultatet av avslutningsfasen skall godkännas och projektet skall 
stängas.

Vid varje grind skall det göras olika frågeställningar som t.ex.: projektets
affärsmässighet, nyttoeffekt på lång och kort sikt eller kontroll av resurs och 
kompetensbehov. Kan också ske en kontroll av olika affärs-, projektrisker och 
projektets status. 
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3 Problembeskrivning
Projekt används i företag för att utföra en aktivitet. Det finns ett antal kriterier som ett 
projekt skall uppfylla för att bli kallat ett projekt. Vid genomförandet av projektet 
finns det en projektmodell som projektdeltagarna har som stöd och riktlinjer för att 
kunna uppnå de förväntade resultat som finns satta för ett projekt. Det finns olika 
projektfaser som skall utföras inom projektmodellen och varje fas har sin egen
understruktur av dokumentation och milstolpar som används som beslutsunderlag
inför andra faser. Detta förklaras av Martala och Karlsson (1999) med att den 
indelning av faser som finns skall också göra att det är möjligt att efter varje fas kunna
bedöma ifall det är meningsfullt att fortsätta eller ej. Martala och Karlsson (1999)
försöker också framhäva budskapet att det är resultatet i de olika faserna som ligger
till grund för de olika beslut som tas.

Det finns idag en stor mängd olika projekttyper och Wisén och Lindblom (1999)
menar att projekt används även som ett samlingsbegrepp för olika projekttyper.
Därför bör en indelning göras efter olika användningsområden. En jämförelse av de 
faser som finns inom olika projektmodeller kan då endast ske ifall de olika 
modellerna finns inom samma användningsområde.

Målet med arbetet är att illustrera hur projektmodeller är uppbyggda. Jämförelsen
mellan modeller skall ge en överblick om hur projektmodeller i dagens samhälle är 
konstruerade.

3.1 Problemprecisering

Kan olika projektmodeller inom samma bransch komplettera varandra i 
avseende på projektfaser?

Sker viss dokumentation, milstolpar eller andra projektsteg enbart i vissa 
projektmodeller?

3.1.1 Delmål 

Den studie som skall utföras, görs genom en teoretisk jämförelse av tre olika 
projektmodeller. Samtliga projektmodeller delas in efter en egenkonstruerad 
”metamodell”.

Delmål 1: Ta fram en metamodell för att kunna göra en jämförelse mellan
de tre projektmodellerna i undersökningen. 

Delmål 2: Den fas eller de faser som ingår i den egenkonstruerade
metamodellens faser presenteras och analyseras med avseende på
dokumentation och milstolpar.

25



3 Problembeskrivning

Delmål 3: Utvärdera eventuella likheter och olikheter mellan de tre 
projektmodellerna, i metamodellen, samt att eventuellt föreslå förändringar
på hur de ursprungliga modellerna kan utvecklas.

3.2 Motivering

Området är viktigt eftersom det inte finns en exakt uppfattning om vilka faser som 
anses vara fulländade, eller behövs, och vilka som kan utvecklas för att öka 
effektiviteten. Projekt kan utföras i dagens arbetssituation och valet av projektmodell
är ofta viktigt för att få ett slags stöd och vissa riktlinjer att följa under 
projektprocessen.

Kanske är projektmodeller ett alternativ till de företag som vill kunna arbeta effektivt
efter en modell och själva kunna komplettera modellens viktiga steg med egna 
önskemål och andra förändringar. Det kan även finnas konsulttjänster i samband med
försäljningen av projektmodeller, där dessa tjänster går ut på att instruera personal i 
det företaget som har köpt modellen så att de själva kan använda och kanske utveckla 
modellen. Ifall företag använder sin egen modell och vill modifiera den med
exempelvis kompletterande dokumentation kan studerandet av andra modeller ge de
idéer och förslag som de eventuellt behöver. Större kännedom om fler modeller och 
innehållet i dessa kan öka skapandet och utvecklingen av kraftfulla modeller och i 
längden kunna utveckla dagens projektmodeller till att bli mycket mer avancerade. 

En studie av en, för ett företag, okänd projektmodell kan skapa nytänkande inom den 
egna organisationen. Genom att jämföra strukturen på en projektmodell med en annan 
kan tydliga skillnader framhävas. Dessa skillnader kan både innebära att företagets
egna modell har ett bredare innehåll och har en mer detaljerad arbetsprocess än den 
projektmodell som den jämförs med eller så kan det vara att den andra modellen har 
intressanta inslag som kan skapa idéer för utvecklandet av den egna projektmodellen.

Jämförelsen mellan projektmodeller kan också användas som grund till skapandet av 
en helt ny modell som eventuellt täcker mer av projektprocessen och har inslag ifrån
flera andra projektmodeller. Det som undersökningen erbjuder läsare och skribent är 
en genomgående kunskap av projektmodeller. Detta innefattar hur en projektmodell är 
uppbyggd samt hur olika ,eller lika, tre jämförda projektmodeller kan vara gentemot
varandra.

3.3 Avgränsning

Den första fokuseringen som har gjorts är att försöka få med projektmodeller som 
skall falla inom samma bransch. Detta innebär att de utvalda modellerna skall kunna 
användas till liknande projekt. 
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Det finns en mängd olika modeller som används ute på marknaden. Några modeller
som kan nämnas är Ericssons PROPS (PROjektet ProjektStyrning), engelska PRINCE 
2 samt en mängd olika modeller som bygger på den tidiga vattenfallsmodellen
(Wenell, 2001). Dessa modeller kommer inte att beaktas i undersökningen.

Den avgränsning och det urval som är gjord inför detta examensarbete är gjord
eftersom det finns ett personligt intresse för att få fram vilka modeller som används 
flitigt i dagens företag. Bedömningen bygger på litterärinformation och källkritik till 
dessa samt diskussioner med personer i branschen.

Då urvalet var i startstadiet kontaktades flera kända modellinnehavare och det bads
om en presentation av deras modell. Ett samarbete med företaget Compledge
Knowledge Provider AB startades och deras modell verkade vara ett intressant objekt
för en eventuell jämförelse med andra projektmodeller. Detta val baserades på att
projektmodellen förklarades vara väl använd av Compledge Knowledge Provider 
samt av WM-data. Vid diskussion med användare av webb-baserade modeller så 
presenterades ett antal som ansågs vara mer användbara än andra i dagens IT-Sverige. 
Enligt M.Torebrandt (personlig kontakt, projektplatsen.se, 15 jan 2002) så finns det
ett antal olika modeller som är mer använda än andra. Bland dessa fanns Wenells och 
PPS.

3.4 Förväntat resultat 

Målet med undersökningen var att få fram ett resultat som kunde visa vilken 
dokumentation och vilka milstolpar som finns i de olika projektmodellerna och ifall 
det finns olikheter mellan projektmodellernas innehåll. Resultat kan sedan användas 
till att ge förslag om eventuella förändringar i de befintliga projektmodellerna.

Det förväntade resultatet vid jämförelsen mellan dokumentationen och milstolparna i 
projektmodellerna är att projektmodellerna har ett liknande innehåll fast med olika
benämningar på respektive fas, dokumentation och milstolpe. Den dokumentation och 
de milstolpar som finns i projektmodellerna antas vara så lika att ingen märkbar
differens syns i innehållet. 

På frågan ifall projektmodellerna antas kunna komplettera varandra blir svaret ja, i
viss mån. Kompletteringen kan dock medföra vissa komplikationer genom att den 
planerade projektprocessen blir längre genom att projektmodellen har fler faser, 
milstolpar och dokumentation som måste bearbetas. Projektmodellerna kommer att
kunna komplettera varandra, men ifall kompletteringen är absolut nödvändig återstår 
att se. De olika milstolparna och den dokumentation som sker i de olika faserna kan 
bli effektivare vid eventuella ändringar i projektmodellen. Exempelvis kan det vara 
bra ur beslutsynpunkt ifall det är möjligt att ta del av viss dokumentation tidigare i 
projektprocessen.
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4 Metod 
I kapitlet metod kommer de olika delmålen att hanteras, dessutom kommer den metod
som har använts för respektive delmål att presenteras. Undersökningen utförs genom 
att litterärt material inom projektområdet studeras och Macheridis (2001) modell för
projektfaser används som grund för framtagandet av en metamodell. Metamodellen
används till att göra en litteraturundersökning på det material som finns tillgängligt 
om de tre projektmodellerna som ingår i undersökningen.

4.1 Framtagning av en metamodell. 

För att kunna göra en jämförelse av de olika faser som finns i de tre 
projektmodellerna Sextanten, PPS och Wenell Managements projektmodell har en 
metamodell skapats som de olika projektmodellerna kan passas in efter.
Metamodellen har tagits fram för att få en indelning efter större och mer generella
faser samt att få en estetiskt bättre överblick över vad som ingår i de olika 
projektmodellerna.

Materialet för att skapa metamodellen har tagits fram genom en litteraturstudie. Enligt
Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2002) så innebär en litteraturstudie att det 
utförs en systematisk undersökning av ett problem med fokus på ett specifikt syfte.

Det är mycket viktigt att välja rätt strategi vid sökning och sammanställning av 
material och det kan därför viktigt att utföra en noggrann analys av varje enskilt 
material. Det är viktigt att ta reda på om det material som skall analyseras kan anses 
vara en relevant källa. Det finns en rad olika tekniker för att identifiera vilka källor 
som är tillräckligt relevanta för att ingå i en litteraturstudie. Enligt Berndtsson m.fl.
(2002) är dessa: 

Att söka i bibliografiska databasers innehåll med hjälp av en förnuftig strategi. 
Detta kan exempelvis vara genom användandet av nyckelord som bakgrunden 
och problemdefinieringen har identifierat som relevanta eller så kan en redan 
känd källa användas och därigenom lokalisera tillhörande källor. 

Sökning i journaler och andra litterära samlingar med hjälp av användandet av 
sökfunktionen i en journals webbsida. De flesta vetenskapliga journaler 
publiceras samtidigt i pappersformat och i elektronisk form. De
universitetsbibliotek som har tillgång till journalerna har också tillgång till den 
elektroniska versionen. 

Vid framtagandet av metamodellen identifierades olika koncept som berörde olika
faser i en projektmodell. Konceptidentifiering användes som en metod och det var
nödvändigt att gå igenom olika användbara modeller, över projektfaser, för att 
granska dem och få fram vilka eller vilken som kunde användas till skapandet av 
metamodellen. Macheridis (2001) modell som valdes ut har ett genomgående fokus på
konceptet ”enkla kortfattade faser” vilket var ett krav för att kunna användas till att
fungera som grund för metamodellen. Målet med metamodellen var att kunna ha korta 
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och enkla faser efter vilka de olika projektmodellerna sedan kan indelas efter. Olika 
modeller som ansågs komma ifrån tillräckligt relevanta källor för att ingå i 
litteraturstudien valdes ut. Dessa källor bedömdes vara relevanta eftersom de används
ideligen av författare där dessa källor används som riktlinjer. Exempelvis kan det 
nämnas att det hänvisas ofta till Wisén och Lindbloms (1999) användningsområden
för ett projekt (kapitel 2.1) detta litterära material bedöms då vara mer relevant än 
andra författare som inte uppmärksammats lika frekvent. Macheridis (2001) används 
även som studentlitteratur vilket ger intrycket att materialet har genomgått ytterligare
en granskning för att accepteras som studentlitteratur. 

Macheridis modell (2001) har valts ut genom sökningar i databaser på 
universitetsbibliotek samt en kontroll av vilket litterärt material som anses innehålla
tillräckligt mycket information om området.

De modeller över projektfaser som ingick i urvalet av möjliga modeller kan kritiseras
med motiveringen att de utgör en dominerande del av det utbud som finns tillgängligt.
Vid sökandet efter en lämplig modell över de faser som kan ingå i ett projekt har det 
konstaterats att det finns ett begränsat antal litterära verk som har en djupare
genomgång av projektområdet.

De likheter som finns mellan metamodellen och Macheridis (2001) är bland annat att
innehållet i metamodellen baseras på de rubriker som Macheridis (2001) har använt 
på sin modell över ett projekts faser. Differensen på metamodellen och Macheridis
(2001) är att eftersom det är projektmodeller som skall delas in i metamodellen och 
inte ett projekt som Macheridis (2001) modell är anpassad för, så kan inte det tänkta 
innehållet återfinnas i projektmodellerna. Projektmodellerna kan istället delas in efter
liknande faser som Macheridis (2001) modell har och därmed fyller metamodellen sin 
funktion.

4.2 Projektmodellernas innehåll delas in i metamodellen och 
analyseras.

Jämförelsen har genomförts genom att de tre projektmodellerna har delats in i
metamodellen. Vid anpassningen av de tre projektmodellerna som skall ingå i 
undersökningen har följande gjorts för att anpassa projektmodellerna så att de passar
in i metamodellens faser.

Den genomgånga litteraturen har granskats med avseende på informationsmängd och
delar som anses irrelevanta eller otillräckliga har valts bort. Det som har bedömts som 
irrelevant är material som inte berör projektområdet eller som inte har en fokusering 
på faser, dokumentation eller milstolpar inom projektprocessen.

Litteraturgenomgång är ofta en tidskrävande process på grund av att sökandet tar tid
och ibland så finns inte all litteratur tillgänglig. Vid en undersökning är det viktigt att 
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beräkna den tid det kommer att ta att gå igenom allt material eftersom det ibland kan
ta mycket lång tid. Vid en litteraturstudie är litteraturgenomgången inte avslutad då
problemområdet är specificerat utan eftersökningar görs tills undersökningen är 
avslutad (Patel & Davidson 1994). 

En annan bedömning som är viktig vid urvalet av material är ”completeness”, dvs. 
fullständighet. För att veta att det insamlade materialet är tillräckligt, eller för att veta 
att materialet har den kvalitén som gör att en läsare kan lita på innehållet i en rapport
så skall författaren ha kännedom om vilka strategier som finns för att samla in 
tillräckligt material. Olika experters granskningar kan också hjälpa till med att
säkerställa att den tänkta strategin är möjlig att utföra. Dessa experter kan vid
insamlandet hjälpa till vid valet om att fortsätt inom en inriktning eller ej (Berndtsson 
m.fl., 2002). I undersökningen har olika litterära material studerats och i flertalet av 
dessa finns det ett antal referenser till andra litterära verk.  Dessa referenser ger
intrycket av att författare som är mycket använda inom forskningsområdet har
klassificerats som trovärdiga. Då materialet inför framtagningen av metamodellen
studerades föreföll Martala och Karlsson (1999) och Macheridis (2001) som de mest
använda. Därför var det naturligt att göra ett val mellan deras modeller.

Enligt Patel och Davidson (1994) är böcker och artiklar de vanligaste källorna som 
används vid kunskapsinsamling. Ifrån böckerna försöker läsarna att sammanställa och 
systematisera den kunskap som finns inom ett problemområde vilket innebär att i 
böcker återfinns lättast teorier och modeller utvecklade i sin helhet. Eftersöks det 
absolut senaste publicerade materialet så är det artiklar, rapporter och 
konferensskrifter som gäller (Patel & Davidson, 1994). 

För att kunna göra en bedömning om fakta och upplevelser i dokumenten är sannolika 
måste ett kritiskt förhållningssätt användas. Den källkritik som skall användas är en
kontroll av när och var olika dokument har tillkommit. Det kan också anses vara av 
stor vikt att ta reda på varför ett dokument har tillkommit och vem är upphovsmannen
bakom dokumentet. Hur mycket material som krävs vid en insamling beror på den 
frågeställning som skall besvaras. Det går att använda ett slumpmässigt urval men det
är väldigt viktigt att inte endast granska material som endast stöder undersökarens
egna åsikter. Är så fallet så kan en felaktig bild av problemet och resultatet skapas.
Det är därför viktigt att presentera fakta som motsäger egna resultat (Patel & 
Davidson 1994). 

Vid litteraturstudien av olika projektmodeller har flertalet av nämnda metoder
använts. Olika bibliografiska databaser har genomsökts efter relevant material i form
av både artiklar och böcker. Vid urvalet av information från olika litterära verk har 
detta skett genom att använda information från de böcker som har mest utförliga 
förklaringar. Det har även gjorts många försök att redovisa olika argument vid 
förklaringar för att visa författarnas olika tankegångar. Då de faser som finns i
projektmodellerna delades in i metamodellen användes det litterära material som 
fanns om varje projektmodell för att studera vilka projektfaser som ingick i varje 
modell. Indelningen gjordes efter de olika koncept som hade tagits fram vid skapandet 
av metamodellen. Dessa koncept var alltså innehållet i metamodellens olika faser.
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Informationen om de olika projektmodellerna har varit begränsad och den information
som har erhållits ifrån tillfrågade företag har därför accepterats utan vidare urval.

De olika projektmodellerna har delats in i den framtagna metamodellen genom att
anpassa de projektmodeller som har fler, eller färre, faser än metamodellen.
Anpassningen har skett genom att omfördela informationen i projektfaserna till 
metamodellens faser utan att någon information har valts bort eller gått förlorad. 
Indelningen i metamodellen har alltså endast skett genom en omfördelning av faserna, 
och deras innehåll,  i de projektmodeller som inte har de fyra faser som metamodellen
består utav. 

4.2.1 Dokumentation 

Vid jämförelsen av den dokumentation, exempelvis en slutrapport, som tas fram i 
varje projektmodell har dokumentationen presenterats i metamodellen. Efter det att 
informationen har tagits upp i modellen utfördes en jämförelse av materialet.  De
olika faserna illustrerar vilken dokumentation som sker i de olika projektmodellerna
under deras faser i projektprocessen. Jämförelsen presenteras genom att innehållet i 
den dokumentation som återfinns i varje projektmodell studeras i förhållande till den 
dokumentation som återfinns i de andra projektmodellerna. Vid jämförelsen mellan
olika sorters dokumentation jämförs dessa med annan dokumentation som befinner
sig i samma fas i metamodellen.

4.2.2 Milstolpar presenteras och analyseras

De olika milstolpar som finns i respektive projektmodell har valts att illustreras med
hjälp av en skiss över deras betydelse (figur 12). Detta p.g.a. att ett antagande gjordes
att en  illustration över milstolpar med bokstavs- och sifferförkortningar skulle skapa
förvirring  över vad de olika förkortningarna har för betydelse. 

Jämförelsen av milstolparna görs genom att alla milstolparna presenteras och
analyseras. Analysen utförs genom att studera på vilken plats i respektive 
projektmodell som milstolparna befinner sig samt vilken innebörd som varje milstolpe
representerar.

4.3 Utvärdera eventuella likheter och olikheter

Likheterna och olikheterna har tagits fram genom att studera informationen som finns 
presenterad i metamodellen. Vid utvärderingen har mycket litterärt material studerats
även sådant som inte har presenterats här.  Det tillgängliga materialet om de olika 
projektmodellerna har studerats för att fastställa att informationen inte har funnits där
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men förbisetts. Vid jämförelsen har de olika dokumenten och milstolparna studerats
djupare för att fokusera på innebörden samt visualisera eventuella motsvarigheter och 
skillnader mellan modellerna. Utvärderingen av skillnaderna mellan dokumentationen
och milstolparna sker genom att göra en djupare analys av vad som ingår i de olika 
dokumenten och milstolparna. De skillnader och likheter som utvärderas är vilken
information som ingår i respektive dokumentation och placeringen och innebörden av 
milstolparna. Vid jämförelse mellan olika milstolpar har det inte studerats några
skillnader eller likheter mellan milstolparnas namn eftersom de bedöms vara specifika
för varje projektmodell. Vid jämförelsen av dokumentationen har det studerats ifall
namnet på dokumentationen skiljer sig åt eftersom dokumentationens namn kan ha ett 
speciellt syfte. Exempel på detta kan vara ifall en projektplan tas fram så vet ett stort 
antal som arbetar med projekt vad en sådan dokumentation skall innehålla.
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5 Resultat 
I följande kapitel kommer en presentation ske av resultatet för varje delmål.

5.1 Framtagning av metamodell 

Vid en jämförelse mellan de olika projektmodellerna så lämpade sig Macheridis
(2001) och hans modell över faser bäst för att täcka ett projekts livscykel med endast 
fyra större generella faser. 

Metamodellen har skapats utifrån ifrån Macheridis (2001) modell och hans fyra faser: 
Definitionsfasen, Planeringsfasen, Genomförandefasen och Reflektionsfasen (Figur 
7).

Modellen får benämningen ”metamodell” och illustreras enligt följande. 

Figur 7: Metamodell.

Definitionsfasen: Modellens första fas kommer att illustrera det som utförs inom ett 
projekt innan själva projektet startas (vad som skall utföras i projektet bestäms).

Planeringsfasen: Innehåller vad som skall uppnås med projektet (hur det som 
bestäms i definitionsfasen skall utföras). 

Genomförandefasen: Innehåller det som sker under själva utförandet av projektet. 
Innehåller all slags information och dokumentation som arbetas fram under 
genomförandet av projektet. 

Reflektionsfasen: Vad som sker vid projektets avslut samt vad som sker efteråt. 

Fokuseringen i metamodellen kommer att ske på de milstolpar och den 
dokumentation som sker under en projektprocess. 
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Metamodellen blir tillämpningsbar på olika projektmodeller genom att de kan
beskrivas i metamodellen och ge en visuell översikt på innehållet i faserna.
Metamodellen (figur 7) har speciellt anpassats till de tre projektmodellerna som ingår 
i undersökningen eftersom de antal projektfaser som metamodellen består av går att 
tillämpa på de undersökta modellerna.

5.2 Projektmodellernas innehåll delas in i metamodellen och 
analyseras.

Dessa omstruktureringar har varit nödvändiga för att kunna utföra en jämförelse av 
innehållet i projektmodellerna genom att föra in innehållet i metamodellens faser. 

Vid indelning av den dokumentation som återfinns i metamodellens definitionsfas
kunde Compledge Knowledge Providers projektmodell ”sextanten” direkt användas
eftersom den består av fyra faser och kan användas i metamodellen utan att olika faser
i modellen måste omfördelas.

TietoEnators modell ”PPS” består av tre faser, förberedelse, genomförande och 
avveckling. För att modellen skall kunna användas i metamodellen har en uppdelning 
gjorts där modellen har delats upp i fyra steg. Den andra fasen i modellen som kallas 
”Genomförande” har delats upp i två faser. Metamodellens andra fas tar upp 
dokumentation och milstolpar om hur det som planeras i definitionsfasen skall 
genomföras.  Därför har en indelning av PPS genomförandefas gjorts där viss 
dokumentation placeras både i metamodellens planeringsfas och i metamodellens
genomförandefas. Detta innebar ingen större förändring i innehållet utan innebar 
endast att dokumentationen som sker under genomförandefasen presenterades i två
olika faser.

Wenell Managements modell består av sex olika moment. För att anpassa så att
projektmodellen går att jämföra med de andra modellerna i metamodellen har fasen 
”idé” valts att ingå i den fas som kallas förstudie. De moment som ingår i fasen 
”nyttjande” har valts att flyttas över till fasen ”Avslut” i Wenell Managements
modell. Dessa omstruktureringar gör att Wenell Managements projektmodell består
av fyra projektfaser och kan användas i metamodellen.
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5.2.1 Definitionsfasen 

Metamodellens definitionsfas beskriver den dokumentation som tas fram då det som

skall utföras i projektet bestäms (figur 8). 

Figur 8: Metamodell över definitionsfasen.

I Sextanten ingår följande dokumentation:

Projektdirektiv: Innehåller projektets mål, avgränsningar och andra 
förutsättningar. Samt projektets bakgrund, syfte, mål, kritiska 
framgångsfaktorer, projektbeskrivning, projektorganisation, genomförande
och rapportering.

I PPS ingår följande dokumentation:

Projektdirektiv: Innehåller information om projektet och vad som skall
utföras. Definiering sker av vilket resultat projektet skall åstadkomma, vilka 
projektets mål och avgränsningar är och hur projektet praktiskt skall 
genomföras.

Projektdefinition, kravspecifikation och lösningsförslag: Dessa tre 
dokument tas fram för att finnas som stöd under den fortsatta 
projektprocessen. Projektdefinitionen beskriver vilka faktorer som skall ingå i 
projektprocessen. Kravspecifikationen visar vilka krav som skall uppfyllas och 
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lösningsförslaget är ett framtaget förslag på hur en eventuell lösning av 
genomförandet kan se ut. 

I Wenell Managements projektmodell ingår följande dokumentation:

Affärsbeskrivning: Beskriver affärsidén bakom projektet. Säkerställer att 
affärsmässigheten värderas och beaktas. Utgör underlag för milstolpar.

Projektbeställning: Ger ramar och förutsättningar för projektet och utgör 
kvittens på att beställare och projektledare är överens om dessa. Tydliggör
förväntningarna på projektet och samspelet mellan projektledaren och
beställaren.

Studeras innehållet i de olika projektmodellerna kan det konstateras att ett 
projektdirektiv är ett vanligt inslag i en projektmodells första fas. Wenell
Management har inte med definitionen projektdirektiv i beskrivningen men i
dokumentationen om Wenell Managements projektmodell ingår en uppskattning om 
hur resurser och andra underlag studeras i förstudien. Detta är faktorer som präglar ett
projektdirektiv. Det är alltså fullt möjligt att det finns ett dokument som heter 
projektdirektiv även här men i det material som har studerats inför jämförelsen
återfinns inte begreppet projektdirektiv. 

Det verkar finnas olika definitioner på de idéer som startar ett projekt och Wenell
Management och TietoEnator har ytterligare dokumentation förutom projektdirektivet 
som fastställer faktorerna bakom projektstarten. I materialet för Compledge
Knowledge Providers projektmodell finns det dock flertalet anvisningar om ett avtal 
som finns som styrande faktor bakom starten av ett projekt.
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5.2.2 Planeringsfasen 

Metamodellens planeringsfas beskriver den dokumentation som tas fram då
planeringen sker för hur det som har bestämts i definitionsfasen skall kunna utföras
(figur 9).

Figur 9: Metamodell över planeringsfasen. 

I Sextanten ingår följande dokumentation:

Projektplan: Projektplanen skall innehålla: mål, kritiska framgångsfaktorer,
referenser, projektbeskrivning, projektorganisation, genomförande, rapporter 
och möten, projektadministration och vid behov även rutiner för 
ändringshantering. Viktiga bilagor i projektplanen är milstolpeplanering,
aktivitetsplan och en översyn över ekonomin.

I PPS ingår följande dokumentation:

Projektrapport: Beskriver aktuell status och ger en prognos över projektet. 
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I Wenell Managements projektmodell ingår följande dokumentation:

Projektbeskrivning: Är projektgruppens operativa plan för hur projektet skall 
organiseras och genomföras. Ger en för projektgruppen gemensam bild av 
projektet.

De generella beskrivningarna som återfinns i Wenell Management och TietoEnators 
modeller gör det mycket svårt att avgöra hur mycket mer information som finns
bakom varje rubrik. Samtliga modeller skapar ett dokument som beskriver hur
projektets struktur skall se ut. Enligt Wenell (2001) finns det förklaringar om en
projektplan och varför en sådan används. Det kan därför även finnas med en sådan i 
Wenell Managements projektmodell fast detta inte finns med i det litterära material
som studien baseras på.

5.2.3 Genomförandefasen 

Genomförandefasen i metamodellen beskriver den dokumentation som sker i 
projektmodellerna då projektprocessen befinner sig i genomförandefasen (figur 10).

Figur 10: Metamodell över genomförandefasen. 
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I Sextanten ingår följande dokumentation:

Aktivitetsplan: En aktivitetsplan skapas genom att olika aktiviteter fördelas
till deltagande projektmedlemmar.

I PPS ingår följande dokumentation:

Projektrapport: Eftersom PPS ”genomförande fas” sträcker sig över två faser
i metamodellen uppstår ingen ny dokumentation här, en projektrapport skapas 
över aktuell status. 

I Wenell Managements projektmodell ingår följande dokumentation:

Statusrapporter: Beskriver projektets nuläge och ger prognoser för 
framtiden. Klargör behov av stöd till projektet från beställare och omvärld. 
Visar på möjligheter, risker och ger varningssignaler. Ger beställare och 
projektgrupp överblick av situationen. 

Den dokumentation som återfinns i projektmodellerna beskriver hur situationen ser ut 
under genomförandet. Även i Sextanten görs en rapport över vilka aktiviteter som har 
utförs fast detta sker inte i någon fastställd dokumentation utan redovisas under olika
projektmöten där det utförda arbetet stäms av med aktivitetsplanen.

39



5 Resultat

5.2.4 Reflektionsfasen 

Metamodellens reflektionsfas beskriver den dokumentation som sker under den del i 
projektprocessen då avslutning och uppföljning av projektet sker (figur 11). 

Figur 11: Metamodell över reflektionsfasen. 

I Sextanten ingår följande dokumentation:

Leveransgodkännande: Resultatet levereras och godkänns av båda parter. 

Lägesrapport: En utvärdering sker, dessa utvärderingar kan ske när som helst 
under projektets gång. De sker ofta i samband med ett möte för att diskutera 
projektets situation. 

Slutrapport: En sammanställning av det slutförda projektarbetet. 

I PPS ingår följande dokumentation:

Slutrapport: Redovisa måluppfyllelse och erfarenheter av det utförda 
projektet.

I Wenell Managements projektmodell ingår följande dokumentation:

Slutrapport: Kontrollerar om målen har uppfyllts och antecknar erfarenheter. 
Det säkerställs även att resultatet har överlämnats till beställaren. 
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I reflektionsfasen finns det likheter mellan dokumentationen från de tre
projektmodellerna. Projektmodellen ”Sextanten” har olika dokumentationer för olika 
uppgifter som skall utföras inom fasen och i PPS och Wenell Management finns
materialet sammanfattat i en enda slutrapport. Fördelen med att ha ett enda dokument
är att all information är samlad och detta skapar en bra överblick.

5.2.5 Milstolpar 

De milstolpar som sker under hela projektprocessen. 

Figur 12: Illustration över milstolpar i projektmodellerna.

Som tidigare har nämnts så har ofta milstolpar som finns med i projektmodeller
benämningen beslutspunkter eller grindstolpar. Själva namnet milstolpar har vid 
undersökning av projektmodellernas litterära material funnits vara olika delmål som 
sätts i själva projektet.

Då milstolparna i projektmodellerna studeras (figur 12) kan de vid en första kontroll 
se väldigt olika ut. Detta stämmer inte riktigt eftersom alla de tre modellerna har 
beslutspunkter som sker vid varje ny fas i respektive modell. Det nämns att det är 
viktigt med en Kick-off inom Compledge Knowledge Providers projektmodell men
även inom Wenell Management anses det viktigt med en Kick-off Wenell (2001). Det 
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material som har ingått i undersökningen visar dock ingen milstolpe i Wenell
Managements projektmodell som får benämningen ”Kick-Off”. 

Då de tre projektmodellerna som ingår i undersökningen har studerats med avseende
på milstolpar och dokumentation har det uppdagats att användandet av milstolpar sker 
oftast på det projekt som skall hanteras av en projektgrupp. Det finns dock andra 
milstolpar i själva projektmodellen vilka i projektmodellerna ofta får benämningen
grindar eller beslutspunkter. 

För att illustrera hur dessa milstolpar används har de placerats in i metamodellen.

Figur 13: Utplacering av milstolpar i metamodellen. 

En jämförelse mellan milstolparna (figur 13) visar att samtliga projektmodeller har en
milstolpe vid start av projektprocessen. Innehållet skiljer sig dock något åt. Sextantens 
Kick-Off är ett möte då projektmedlemmar informeras om olika riktlinjer inför
projektet medan milstolparna i PPS och Wenell Management endast beskrivs som 
viktiga beslut som måste fattas. De olika milstolparna som finns i definitionsfasen har 
dock ett gemensamt syfte, vilket är att bestämma inriktning och fungera som en slags
start av projektprocessen.

Vidare finns det i sextanten och i PPS olika milstolpar som sker mellan varje fas. Den 
sortens milstolpe finns inte med i Wenell Managements projektmodell. Dessa 
milstolpar, som sker vid start av ”ny” fas, fungerar som avstämningspunkter då 
information diskuteras samt eventuella ändringar inför fortsatt arbete diskuteras. Det
finns i varje projektmodell en slags milstolpe som inte är definierat var någonstans 
den skall placeras ut. I sextanten heter den ”beslut av andra beslutsunderlag” och är en
milstolpe som skall hantera olika beslut som tas ifall det uppstår nya beslutsunderlag i 
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projektprocessen. Studeras de andra projektmodellerna så finns de i PPS något som 
heter ”fortsatt arbete eller förändring” vilket även här innebär en milstolpe som
används då den anses nödvändig i projektprocessen. Wenell Management har 
milstolpen ”fullfölja genomförandet” som innebär att det fattas ett beslut om
genomförandet kan fullföljas eller måste avbrytas. Analyseras de milstolpar som finns 
i metamodellens reflektionsfas så innebär de i alla projektmodellerna att milstolparna
berör avslutandet av projektet. PPS har ytterligare milstolpar som kallas ”leverera och 
överlämning” vilka används som kontrollpunkter för att försäkra sig om att dessa 
milstolpar är utförda. Wenell Management har milstolparna studie av resultat och
godkännande av resultat som kompletterande milstolpar till avslutat projekt.

Vid analysen märks det tydliga samband mellan de milstolpar som finns utsatta i 
respektive projektmodell och den dokumentationen. Det finns en tendens, som gäller 
de flesta milstolpar, att milstolparna resulterar i att ett dokument arbetas fram om vad
som har hänt då milstolpen är uppnådd. 

Ytterligare och mer detaljerad information av vad som ingår i varje milstolpe finns
inte tillgängligt i det material som undersökningen baseras på. 

5.3 Dokumentationens likheter och olikheter 

Här sker en analys av de likheter och olikheter i den dokumentation som finns i de 
jämförda projektmodellerna

Då dokumentationen i den första fasen skall analyseras är det viktigt att fundera på
vad som skall ingå i en fas som skall fungera som förstudie inför ett projekt. Lööw 
1999 definierar detta som att ”Syftet med en förstudie är att skapa bättre underlag för 

att kunna starta planeringen utav ett projekt” (Lööw, 1999, s.7).  För att skapa ett 
underlag inför start av projektet är det alltså viktigt att samla information. Detta görs i 
projektmodellerna och sammanfattas i den dokumentation som skapas. Vad finns det 
då för likheter mellan de olika projektmodellerna.

5.3.1 Analys av definitionsfasen 

Under den första fasen så återfinns dokumentet projektdirektiv i ”sextanten” och i 
”PPS” men inte i Wenell Managements projektmodell. Vid granskning av innehållet i 
de olika projektdirektiven kan det konstateras att projektdirektivet innehåller samlad
information om olika faktorer som är viktiga för projektets utveckling. Frågan är då
ifall det sker någon liknande dokumentation i Wenell Management eller inte. Wenell
management har en affärsbeskrivning som beskriver affärsidén och en 
projektbeställning som skall ge ramar och förutsättningar för projektet.  Ifall dessa
ramar innehåller liknande faktorer som återfinns i de andra projektmodellernas
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projektdirektiv så finns det en liknande dokumentation annars finns där en klar olikhet
mellan de olika projektmodellerna i metamodellens definitionsfas. 

5.3.2 Analys av planeringsfasen 

Görs en närmare studie av dokumentationen i metamodellens planeringsfas så kan det 
konstateras att i projektmodellen ”sextanten” återfinns det en projektplan. 
Projektplanen innehåller en översyn över vad som skall gälla för det kommande
projektet. PPS har dock en dokumentation som har benämningen projektrapport och
denna skall ge en prognos över projektet. Hur detaljerad informationen är i prognosen 
ingår inte i förklaringen. Wenell Management har också en annan definition på den 
dokumentation som sker i metamodellens planeringsfas vilken är projektbeskrivning. 
Projektbeskrivningen skall fungera som en operativ plan för hur projektet skall 
genomföras. I Wenell Managements modell återfinns inte begreppet projektplan men
ämnet diskuteras i Wenell (2001) och det finns därför en möjlighet att en sådan 
existerar i en mer detaljerad projektmodell. I metamodellens planeringsfas kan det
alltså sammanfattas att den dokumentation som finns berör liknande områden men har
olika benämningar och är vissa går in på en mer detaljerad beskrivning om 
dokumentationens framtagning än andra. 

5.3.3 Analys av genomförandefasen 

Dokumentationen i genomförandefasen har klara skillnader då namnen på
dokumentationen studeras. Projektmodellen ”sextanten” fokuserar på de aktiviteter 
som skall utföras under projektprocessen och hur dessa fördelas. I projektmodellen
PPS som har en mycket bred genomförandefas illustreras återigen dokumentationen
projektrapport. Wenell Management har en statusrapport som skall kontrollera läget 
och ge en överblick över situationen. Vid en granskning av dokumentationen i 
metamodellens genomförandefas kan det sammanfattas att PPS och Wenell
Management har mycket liknande dokumentation där de ger en rapport över
situationen medan i sextanten skapas dokumentationen aktivitetsplan. Det sker dock 
möten inom sextanten under genomförandefasen där läget diskuteras och detta är 
genomgående för de tre projektmodellerna.

5.3.4 Analys av reflektionsfasen 

Under reflektionsfasen i metamodellen finns det en rad olika dokument som tas fram i
samband med projektets avslut. I PPS och i Wenell Managements projektmodell
återfinns endast dokumentet med titeln slutrapport. I sextanten återfinns det även 
dokumentation om leveransgodkännande och lägesrapport. Lägesrapporten kan dock 
ske under hela projektprocessen och minskar därför olikheterna ifrån 
genomförandefasen.  Det leveransgodkännande som har utvecklats till ett eget
dokument verkar endast finnas i projektmodellen sextanten. Men i Wenell
Managements projektmodell återfinns det momentet i dokumentet slutrapport. Den 
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olikhet som återfinns här kan då förklaras vara att i PPS finns det inte noterat något 
sådant leveransgodkännande. 

5.4 Milstolparnas likheter och olikheter

De olikheter och likheter som återfinns vid milstolparna i projektmodellerna är att 
samtliga projektmodeller har en milstolpe vid början eller slutet av en fas i 
projektmodellen. I projektmodellen sextanten finns det en Kick-off vilken även 
diskuteras i Wenell (2001) fast i Wenell Managements projektmodell har någon sådan 
milstolpe inte visualiserats. Det är svårt att få fram information om vad som ingår i en
Kick-off men av det litterära material som har studerats kan det sammanfattas som att 
en gemensam start av ett projekt sker. Vid jämförelse med de andra projektmodellerna
kan milstolparna ”beslut om inriktning” och ” start av startfasen” anses vara lika den 
Kick-off som återfinns i sextanten. Det verkar inte finnas några större skillnader
mellan de olika projektmodellernas milstolpar eftersom det betonas i de olika
modellerna att dessa milstolpar placeras vid de beslut som fattas och vid den 
dokumentation som skapas. Eftersom jämförelsen av dokumentationen har ett gett att 
de antal dokument som skapas i respektive projektmodell ungefär är lika många så är 
olikheten vid milstolparna mycket svår att urskilja. Det saknas milstolpar mellan
starten och slutet av varje fas i Wenell Managements projektmodell vilket utgör en 
stor skillnad mellan de olika projektmodellerna. Det finns dock vissa funderingar att 
det finns milstolpar men dessa är inte beskriva i det tillgängliga materialet som 
undersökningen baseras på. 

5.5 Sammanfattning analys 

Den dokumentation som sker i projektmodellerna är mycket likartad. Det finns viss 
variation på vad de olika dokumenten har för namn men studeras innehållet i 
dokumenten kan det konstateras att den information som de innehåller är mycket
likvärdig.

Då milstolparna analyseras kan det konstateras att det finns flera milstolpar som 
endast existerar i PPS och i Sextanten men inte i Wenell Managements projektmodell.

45



6 Diskussion 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet ifrån jämförelsen mellan de tre projektmodellerna. 

De generella beskrivningarna som återfinns i Wenell Management och TietoEnators 
modeller gör det mycket svårt att avgöra hur mycket mer information som finns
bakom varje rubrik. Samtliga modeller skapar ett dokument som beskriver hur
projektets struktur skall se ut. Enligt Wenell (2001) finns det förklaringar om en
projektplan och varför en sådan används. Det kan därför även finnas med en sådan i 
Wenell Managements projektmodell fast detta inte finns med i det litterära material
som studien baseras på.

6.1 Framtagning av metamodell 

Det första delmålet var att skapa en metamodell så att de olika projektmodellerna
kunde jämföras med varandra. Framtagningen av metamodellen resulterade i ett 
lyckat resultat och metamodellen har fyllt sin funktion att kunna visualisera all 
inmatad information. Metamodellen baserades på Macheridis (2001) modell och de
fyra faser som den innehåller. Ifall den framtagna modellen hade baserats på 
Nordbergs (2000) modell förmodas detta resultera i ett liknande resultat eftersom 
Nordbergs struktur är mycket lik Macheridis (2001). Nordbergs (2000) modell har 
bland annat en fasindelning med fyra faser. Om Martala och Karlssons (1999) modell
hade valts för grund till framtagningen av metamodellen gör antagandet att i samtliga
projektmodeller måste informationen omfördelas eftersom ingen består av fem faser. 
Det skulle även ha varit svårt att tolka vilken information som skulle ha varit
representerad i Martala och Karlssons (1999) fas ”välja väg” eftersom samtliga
projektmodeller inte har möjligheten att täcka upp innehållet i fasen. Olika 
beställningar av material har gjorts och tidningsartiklar har generellt sållats bort med
bedömningen att de inte är tillräckligt sannolika med avseende på författarens 
kännedom inom området. Vid studier av artiklar och journaler i form av elektroniskt
publicerat material har slutsatsen dragits att det finns mycket inom ämnesområdet
projekt fast inte inom projektmodellsområdet.

6.2 Projektmodellernas innehåll delas in i metamodellen och 
analyseras

Vid införandet av informationen i metamodellen uppstod ett problem. Problemet 
bestod av att kunna anpassa de olika projektmodellerna efter metamodellens faser
utan att förlora viktig information. Efter en acceptabel lösning på problemet kunde
dokumentationen och milstolparna placeras i metamodellen för analysering. 

Samtlig tillgänglig information har använts vid indelningen i metamodellen och det 
finns därför ingen alternativ indelning att utföra. Resultatet vid analysen är trovärdigt 
utefter den grad av information som fanns tillgänglig. De projektmodeller som har
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studerats i undersökningen antas finnas mer detaljerade hos respektive ägande företag 
och vid en analys av dessa kompletta projektmodeller förmodas resultatet ha blivit
aningen annorlunda. 

Ett resultats reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (1994) något som kan erhållas 
genom att ta fram mått på reliabiliteten. Kan detta inte göras får reliabiliteten 
konstateras genom att olika bedömningar utförs. Dessa kan vara användandet av 
strukturerade observationer och standardiserade intervjuer eller att vara tränad med
hjälp av observatörer (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom undersökningen är utförd 
genom en litteraturstudie kan viss reliabilitet erhållas genom att materialet i 
undersökningen har genomgått en noggrann kontroll och anses vara trovärdigt. Viss
skeptism kan finnas eftersom ytterligare material antas finnas men är ej tillgängligt för
granskning.

6.3  Likheter och olikheter 

Den utvärdering som utfördes på olikheter och likheter i metamodellen resulterade i 
en rad konstateranden. Vid tidigare utförda spekulationer om resultatet på 
undersökningen förmodades resultatet bli att projektmodellernas faser kan 
komplettera varandra. Vid en analys av resultatet har slutsatsen dragits att så inte är 
fallet. Det har konstaterats att projektmodellerna har en alltför olik uppbyggnad och 
användandet av en fas i en annan projektmodell kan orsaka strukturella brister.

Det har vid utvärderingen av likheter och olikheter framkommit att den 
dokumentation och de milstolpar som har studerats har vissa skiljaktigheter men att 
kunna konstatera att en position i projektmodellen är bättre än en annan går ej att 
urskilja. Detta ansågs också vara fallet enligt tidigare spekulation om resultatet.

Resultatet ger en bra bild av skillnaderna i modellerna vilket var önskvärt. Tyvärr har 
det inte varit möjligt att kunna utföra förändringar i befintliga modeller då de har
ansetts alltför olika i strukturen med avseende på faser. 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 

En jämförelse mellan olika projektmodeller kan resultera i flera slutsatser beroende på
vad som undersöks i modellen. Vidare studier inom området kan göras för att få 
inblick i hur projektmodellerna används rent praktiskt. Eventuella frågeställningar till 
användare av projektmodellen kan då vara: 

Följs projektmodellen exakt eller finns det moment i modellen som inte 
används vid varje tillfälle?

Existerar det andra modeller som används i samband med projektmodellen,
som exempelvis produktframtagningsmodeller?
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Sker det något samarbete mellan olika projektmodellsanvändare?

Projektmodellsområdet är stort och kräver fler studier som kan skapa klarhet i hur
dessa används. Det finns mycket litterärt material om projektområdet men för att 
finna den specifika inriktningen på projektmodeller krävs det mycket arbete. 

6.5 Utvärdering

Genomförandet av arbetet har resulterat i att kunskapen om projektmodeller har ökat, 
vilket också var ett mål. Vid arbetets gång har det uppstått vissa problem med att 
finna lämplig litteratur eller veta vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för att kunna 
få fram de planerade målen. Men dessa problem har eliminerats genom diskussion 
med handledare och genom grundliga studier av projektmodellernas litterära material.

Det finns funderingar ifall det finns något annat sätt som undersökningen kunde ha 
utförts på. Eventuellt kunde undersökningen ha gjorts genom att endast skriva upp 
samtlig information i en tabell och sedan dra slutsatser ifrån tabellen. Eventuellt
kunde uppföljande och efterkontroll ske med samtliga företag till respektive 
projektmodell för att säkerställa att korrekt information har presenterats. Alla dessa
alternativ verkar vettiga men det sätt som undersökningen genomfördes på har 
resulterat i att målen för undersökningen uppfyllts och ger en estetisk överblick över 
det innehåll som finns i de olika projektmodellerna. Kanske kan berörda företag ge
kommentarer om arbetet vilket vore givande för fortsatt forskning inom 
projektområdet.

Resultatet är inte endast svar på satta frågeställningar utav ger en överblick på hur
deltagande projektmodeller är konstruerade.
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 7 Slutsats 
En av de problemställningar som ställdes i problemspecificeringen var ifall olika 
projektmodeller inom samma bransch kan komplettera varandra i avseende på 
projektfaser. Svaret på den frågan blir nej. Det finns möjlighet att utöka en 
projektmodell med ytterligare en fas till eller med flera faser men innehållet i de nya
faserna måste anpassas till vad som redan tas fram i den befintliga projektmodellen.
Skulle en fas kopieras ifrån en annan projektmodell finns risken att det utförs 
redundant arbete i projektprocessen. Skapas istället en ny fas för att dela upp de 
arbetsmoment som finns i den tidigare modellen eller för att komplettera med endast 
något enskilt moment så anses detta vara fullt möjligt.

Den andra frågan i problemspecificeringen gick ut på att undersöka ifall viss 
dokumentation, milstolpar eller andra projektsteg endast sker i vissa modeller. På den 
frågan så blir svaret ja. Det har under analysen framkommit att i de deltagande 
projektmodellerna finns det olika antal projektsteg d.v.s. faser. Viss skillnad mellan
projektmodellerna har också framkommit vid analysen av milstolpar och 
dokumentation.

Vid analys av milstolparna i projektmodellerna kan slutsatsen sägas vara att 
modellerna har flertalet lika milstolpar fast med olika benämningar. Vissa milstolpar
skiljer sig dock ur mängden och är endast representerade i en eller två specifika
modeller. Slutsatsen vid jämförelsen av dokumentationen ger resultatet att 
dokumentationen är mycket likartad i de olika projektmodellerna och skiljer sig 
nästan endast på hur detaljerad information om varje specifikt dokument som finns 
tillgänglig.
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