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PROJEKT 
En formell definition på projekt är följande (enligt Wikipedia):  
 

En temporär satsning för att framställa en unik 
vara eller tjänst. 

 
• Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett 

slut. 
 

• Satsning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. 
 

• Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare.  
 

• Vara eller tjänst innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att 
det ska producera ett slutresultat. 
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PROJEKT 
• Utveckla en ny mobiltelefon 

 
 

• Införa ett nytt verktyg (tex Visma) 
på en arbetsplats  
 

• Omorganisera ett företag för att 
det ska passa bättre med 
företagets verksamhet 
 

• Renovera kök 
 

• Utveckla och rulla ut en mobil app 
tex Swish 
 

• Öppna en ny HM butik  

INTE PROJEKT 
• Fixa buggar på mobiltelefons 

mjukvaran 
 

• Dra ut data från Visma för att 
betala ut löner till anställda 
 

• Vara chef på en av avdelningar på 
företaget 
 
 

• Laga mat till familjen varje kväll 
 

• Kundsupport for Swish 
 
 

• Sälja kläder på HM 
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PROJEKTFASER 

Tips: Atlassian.com har en väldigt bra introduktion till projekt och projektledning. Använd den 
gärna för referens längre fram, när ni kör egna projekt.  
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https://www.atlassian.com/project-management


Initiera  
Input: 
• En idé 
• En vision 
• Ett problem 



Vad ska vi bygga? 
Detta kan kännas som den viktigaste frågan när man ska starta ett projekt. Men 
det är det inte. Det viktigaste frågan är varför vi ska bygga det! 

 
• Vilken problem försöker vi lösa och vad är värdet 

av att lösa det? Innan man hoppar in i problemlösnings mode, 
det är viktigt att förstå problemet vi försöker lösa, så att vi är överens 
att vi löser rätt problem. 

 
• Vem löser vi det för? Behöver de det? Vad kommer de kunna 

göra efter vi är klara, som de inte kan göra idag? Kommer de vilja 
betala för det?  
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Vem behöver vi? 
• Har vi en tydlig beställare för vår projekt? 

 
• Har vi en projektledare? 

 
• Vilka olika kompetenser behöver vi för att kunna 

planera och genomföra projektet? 
 

• Vilka personer känner vi som besitter dessa? 
 

• Är de tillgängliga att arbeta i vårt projekt? 
 
 
Tips: Har man möjlighet, så ska man välja ett team som består av personer som kommer från 
olika bakgrund och som har olika problemlösnings strategier. Team med hög diversitet 
tenderar att vara mer innovativa och produktiva än homogena team. 
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När har vi lyckats? 

• Definiera (mätbara) mål som ska nås för att projektet 
ska ha lyckats 
 

• Definiera mätningar som kan användas för att följa 
upp om projektet är på rätt väg (detta kan ibland vara 
svårt) 
 

Ett företag har ofta en större målsättning och vision, och meningen är att projekt 
som bedrivs inom företaget ska hjälpa företaget att komma närmre de målen. 

 
• Dubbelkolla att målet med projektet ligger i linje med 

företagets övergripande mål.  
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Klara, färdiga…hitta lösningar! 
Nu har vi bra förståelse av problemet vi försöker lösa och vi förstår personer som 
ska använda projektets resultat. Vi har också ett team som har kompetenser som 
behövs för att lösa uppgiften. Det är dags (ÄNTLIGEN!) att börja med att ta fram 
lösningar. 

 
• Ta fram (om möjligt) flera olika lösningsförslag och 

jämför de mot varandra. Vi håller oss fortfarande till idéer, 
ritningar och beskrivningar. Vi har inte börjat bygga än.  
 

• Fundera på hur de ska implementeras i verkligheten. 
Finns det teknologi för det eller beror vår lösning på att det finns fungerande 
ljushastighetsdrift? Kommer det att vara för dyrt, kommer det att ta orimligt 
lång tid, etc…  
 

• Hur kommer användarna att interagera med 
slutprodukten? Hur passar den i deras arbetsflöde? 
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Gör en prototyp och testa!  
Om det är möjligt, borde man nu göra en prototyp av det som projektet ska ta fram, 
och testa prototypen med de personerna som är tänkta att använda den sen.  
 
Genom att göra detta så får man tidig feedback om projektets resultat: 
 

• Löser rätt problem 
 

• Hur lätt/svårt är det att använda den 
 

Nu är det perfekt läge att upptäcka om man har tänkt fel, innan en massa tid, 
pengar och engagemang har investerats i projektet. Kommer man fram till att det 
inte funkar som det ska, får man gå tillbaka till ritbordet.    
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Planera 
Input: 
• Problemdefinition 
• Kriterier för att projektet bedöms som lyckat 
• Ett lösningsförslag 
• Ett embryo till projektteam med rätt kompetenser 



Bestäm scope (omfattning)!  
Fram till nu har vi jobbat med att förstå vad det är vi ska bygga. Den enda 
begränsning vi har tagit hänsyn till är om det är praktiskt möjligt att bygga det som 
vi försöker bygga.  
 
Nu är det dags att ta hänsyn till de begränsningar projektet har: 
 

• Funktionalitet som absolut måste finnas med (MVP) 
 

• Tid (när måste det vara klart) 
 

• Budget (hur mycket det får kosta) 
 

• Kvalitet (tex: produkten måste följa någon statlig 
föreskrift) 
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Projekttriangeln  

• Kvalitet av projektets resultat är begränsad av projektet budget, tid och scope 
 

• Projektledaren behöver ofta kohandla mellan de olika begränsningar.  
 

• Om en av begränsningar förändras, tex tiden blir kortare, så får man antigen 
minska innehållet eller lägga till mer folk till projektet (budgeten ökar). Annars 
kan kvalitet på slutprodukten komma att äventyras 
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Planera  
Så, nu vet vi vilken funktionalitet som önskas, vi vet vad den önskade slutdatumet är 
och vad budgeten är. Nu är det dags att planera:  
 

• Hur bryter vi uppgiften till logiska delar? 
 

• Vad ska vi börja med och vad kommer sen? 
 

• Vilka beroende finns mellan delarna? 
 

• Hur lång tid tar det att göra de olika delarna (grov uppskattning)? 
 

• Hur långt tid gör det för oss att göra hela jobbet om vi har obegränsat med 
folk? 
 

• Givet budgeten (dvs antal personer vi har att tillgå), hur lång tid tar det då? 
 

• Fråga beställaren vad som är viktigast för hen? Tid, pengar eller innehåll. 
Oftast är det någon av första två. Utifrån svaret, anpassa planen. 
 

• Detta görs bäst med en teknik som heter Work Breakdown Structure 
 

• Skapa en backlog och en release plan  
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Kommunikation 
 

• Kommunikation, eller brist på det, är en av de största 
anledningar för projekt att bli sena eller misslyckas 
 

• Tänk igenom vem kommer behöva vilken information, 
och hur ska de få det (mail, möte, annat) och hur ofta 
 

• Ju fler stående möte man har desto mindre tid har 
man för att jobba. Att ha en bra mötesplan är guld värt 



Exekvera 
Input: 
• Backlog och grov release plan 
• Ett komplett projektteam 
• En riskmatris 
• Ett kommunikationsplan 



Vattenfall vs. Agile 
 

• Vattenfallsmodellen är en sekventiell 
systemutvecklingsprocess där man ser framstegen 
som ett flöde nedåt genom olika faser: förberedelse, 
etablering, analys, design, konstruktion, test, 
produktionssättning och underhåll. 
 

• Agile systemutveckling är ett samlingsnamn för ett 
antal utvecklings metoder som oftast användas vid 
utveckling av mjukvaran. Grundtanken är att arbetet 
bedrivs inkrementellt och iterativt. 



Iterativ modell 
När man har kommit så långt att man ska börja sprinta, så bestämmer man vilken längd på 
iterationen (2-4 veckor) man vill börja med. Kommer man fram till att just den längden inte 
är optimal, så ändrar man det under projektets gång.  
 

• Ta de högst prioriterade arbetet från backloggen och gör en sprint plan 
 

• Utveckla och testa. 
 

• Kolla om man går framåt enligt plan (burndown chart, gant chart) 
 

• I slutet av iterationen, visa ett demo av det som har blivit gjort och samla 
feedback 
 

• Reflektera över hur det har gått. Vad var bra, och vad kan vi göra bättre? 
 

• Uppdatera releaseplanen om nödvändigt  
 

• Gå tillbaka till steg 1. 
 
Det som är väldigt viktigt här är att man hela tiden aktivt jobbar med att prioritera 
backlogen, så att vi hela tiden jobbar med det viktigaste funktionalitet som är kvar. Så när vi 
kommer till slutet av projektet, så kommer de viktigaste delarna att ha kommit med. 



Leverera 
Input: 
• Minimum Viable Product 



Överlämnande 
Vid detta laget, så har vi byggt en MVP (Minimum Viable Product) och det är dags 
att lämna resultatet över till kunden/beställaren. Om vi har kommunicerat bra 
under tiden projektet pågick, så bör det inte komma några överraskningar nu. 
 

• Träffa beställaren och gå igenom vad som har blivit 
gjort, och det som inte kom med (beroende på projekt så är 
detta mer eller mindre formel steg) 
 

• Stäng budgeten 
 

• Gör retrospektiv som täcker hela projektet 
 

• Fira att jobbet har blivit gjort! 



Förbättra 
Input: 
Minimum viable product 
Backlog av saker som ska förbättras 



Ny release 
Efter att produkten/tjänsten har används ett tag, så brukar man komma på några 
saker som man kan lösa på ett bättre sätt, saker som saknas, eller saker som inte 
funkar alls. Då bestämmer man sig ofta att släppa en ny, förbättrad version av 
produkten/tjänsten.  
 
Det är i regel ett nytt projekt, men ofta mindre än den ursprungliga.  
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