
1 
 

  

Kompletterande metoder för 
projektledningsmodeller 

 

 
 
 

AHMED MOHAMMED  

 
MARTIN TRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
 

Stockholm, Sverige 2010 

 
 

 



2 
 

 
 
 
 

Kompletterande metoder för 
projektledningsmodeller 

 
Hur pass kompletterande står VFS till PROPS? 

 
av 
 

Ahmed Mohammed 
Martin Tran 

 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
 

 
KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 
SE-100 44 STOCKHOLM 

 



3 
 

Förord 
 
Denna kandidatexamens uppsats har behandlats utefter ramen av kursen 
MG101X/103X. Uppgiften är framtagen utav institutionen för Industriell Ekonomi på 
Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2010. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Alexandra Martido, Anders G. Nilsson, och Lennart Ljung 
för all hjälp under kursen gång. Vidare vill vi även framföra ett särskilt tack till Ulrika 
Fagrell och Kerstin Jerväl, vid Semcon AB, som bidragit med värdefull information.  
 
KTH, Stockholm 
2010-05-03 
 
Ahmed Mohammed 
Martin Tran 
 
  



4 
 

Sammanfattning 
 
Projektledningsmodellen PROPS är framtagen utav Ericsson under 1980-talet. Den ger 
riktlinjer för hur olika projektarbeten ska fungera och är i den meningen också väldigt 
generell. I dagsläget finns det ingen specifik metod som kompletterar den vid 
implementering av standardsystem. Standardsystem är en form av IT-lösning, 
programvara, som direkt kan tas i bruk. Normalt krävs dock vissa anpassningar såväl i 
själva systemet som i företagets verksamhet för att få en fungerande lösning.  
 
Studien har i syfte att ta reda på om Välja och Förvalta Standardsystem-metoden (VFS) 
skulle kunna vara ett komplement till PROPS. Vilket kräver mer ingående kunskap om 
de två olika modellerna. En litteraturstudie gjordes för att få en större teoretisk grund i 
ämnet. Jämförelsen av modellerna gjordes utifrån vanligt förekommande kriterier inom 
projektledning. Behandlade kriterier är: planering, strategi, mål, budget, risker och 
rapportering.  
 
Avgränsningar har gjorts såtillvida att studien ej redogör för övriga aspekter utanför det 
primära som fokuseras i PROPS och det som berör implementering av standardsystem. 
 
Studien utmynnar i ett resultat som visar att VFS är till de flesta jämförelsekriterier ett 
bra komplement till PROPS. Med vidare justeringar inom VFS kan denna anpassas 
ytterligare som komplement till PROPS. 
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Abstract 
 
PROPS is a project management model that Ericsson developed during the eighties. Its 
main purpose is to give guidelines on how to proceed during different projects. Today 
there is no specific method that complements it when implementing standardsystems. A 
standardsystem is one kind of IT-solution, software, which can be used directly. Usually 
it takes some adjustments within the system and company operations to get a working 
solution. 
 
The purpose of the study is to find out if VFS (Välja och Förvalta standardsystem-
metoden) could be a complement to PROPS. A study of literature was done to extract 
theoretical base knowledge. The comparison between the two methods was done on the 
basis of general criterions of project management. 
 
Criterions in use: Planning, strategy, goal, budget, risks and reports. 
 
The study limits its aspects on the primary goals of PROPS and the implementation of 
standardsystems.  
 
The study shows that based on the above criterions VFS is a sufficent complement to 
PROPS. With some adjustments on VFS it could fit PROPS better.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ericsson skapade 1988 projektledningsmodellen PROPS. Modellen ger riktlinjer för hur 
projektarbeten ska genomföras och ledas. Den togs först fram som en modell för 
tekniska projekt, men har sedan används för alla sorters av projekt inom Ericsson. Det 
har gett följd till vidare modifieringar av första upplagen till dagens publicering av 
version fyra, PROPS v4. 
 
Eftersom att modellen är generell, kom det i fråga ifall det skulle finnas kompletterande 
modeller vid till exempel implementering av standardsystem i ett företag. Införande av 
nya system kräver tydliga riktlinjer i planering och genomförande. Det är väldigt sällan 
företag har kompletta projektledningsmodeller, om de inte sedan tidigare gjort liknande 
implementeringar, i och med att modellerna inte är helt skräddarsydda till den 
verksamheten som bedrivs. Det krävs både anpassningar i systemen såväl som i 
verksamheten.  
 
Standardsystem används allt oftare som hjälpmedel för att effektivisera verksamheter 
inom företag och organisationer. Det är generella system som bygger på bred 
erfarenhetsbas från olika företagstillämpningar. De utvecklas av leverantörer för att 
kunna motsvara fler användares (kunders) verksamhetsbehov. Som regel är det 
parameterstyrda vilket ger förhöjd flexibilitet vid användning och drift. Välja och 
Förvalta Standardsystem (VFS) är en uppföljning av Information Systems work and 
Analysis of Changes (ISAC) och Standard system I Verksamheter (SIV). Modellen togs 
fram under 1980-talet för att skapa ett mer systematiskt arbetssätt. VFS behandlar bland 
annat kriterier beträffande planering, strategi, mål, budget, risker, ansvar/roller och 
rapportering. Utifrån modellens innehåll upplevdes VFS lämplig att granskas som 
komplement till PROPS [B].  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jämföra PROPS med VFS för att kunna konkretisera 
huruvida kompletterande VFS skulle vara vid implementering av nya standardsystem. 
Ytterligare kring dessa modeller kommer att presenteras och utvärderas.   
 
Frågeställning som ska besvaras: 
Hur pass kompletterande står VFS till PROPS? 
 
1.3 Avgränsning 
 
Studien kommer enbart att uppvisa en jämförelse av PROPS och VFS, samt 
presentation av dessa. Avgränsningar har gjorts såtillvida att studien ej redogör för 
övriga aspekter utanför det primära som fokuseras i PROPS och det som berör 
implementering av standardsystem. 
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2. Metodik  
 
2.1 Litteraturstudie 
Studiens huvudsakliga avsikt är att se på kompletterande metoder för 
projektledningsmodellen PROPS. Kompletterande metoder identifierades och 
behandlades. Men efter rekommendationer att kolla mera på Välja och Förvalta 
Standardsystem (VFS) gjordes djupare datainsamling kring metoden, för att få en 
teoretisk grund. Likväl behandlades PROPS grundligt, där mesta dels av informationen 
kommer från Semcon Project Management ABs interna nät [A]. Denna tillgång 
möjliggjordes av Ulrika Fagrell som arbetar på Semcon som Market Area Manager [5]. 
I övrigt kartlades och insamlades kunskap kring ämnet på det traditionella sättet via 
litteratursökningar på Stockholms Universitets bibliotek och Kungliga Tekniska 
Högskolans bibliotek. Det gjordes även sökningar i olika databaser på Internet.  
 
Dessbättre erhölls även den slutsålda litteraturen Välja och Förvalta Standardsystem i 
pdf, efter samtal med en av författarna Anders G. Nilsson [2]. 
 
2.2 Empirisk studie 
 
Erfarenheter och tilläggande information om PROPS inkasserades via Alexandra 
Martido som personligen har arbetat i Ericsson över 20 år och påträffat modellen 
PROPS flertalet gånger [1]. Likaså erhölls grundlig information utav Lennart Ljung som 
studerat PROPS över en längre period [3]. Bland annat har han gjort en avhandling 
berörande metoden (Ljung, L., 2003). Konversationerna med båda källorna ansågs 
tillförlitliga i och med den längre erfarenhet och djupare kunskap de besatt om ämnet.  
 
Alexandra Martido är en personlig kontakt där utav har det varit enkelt att personligen 
träffas för samtal. Dock har Alexandra varit väldigt mycket på resande fot, men i övrigt 
är hon situerad ute i Kista.  
 
Anders G. Nilsson och Lennart Ljung befinner sig i Karlstad därför har mail- och 
telefonkontakt varit mest lämpligt.  
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3. PROPS 
 

 
Figur 1 – Projektets livscykelmodell 

 
PROPS är Ericssons globala projektledningsmodell, som baseras på många års 
erfarenheter från Ericssons alla bolag världen över.  PROPS är beskaffad för att 
förbättra projektresultaten. Där den kan tillämpas på alla möjliga projekt, stora som 
små, för konstruktion och marknadsapplikationer, för produkt- och 
organisationsutveckling etc. Alla dessa projekt leds enligt samma projektmodell med 
beslutspunkter (tollgates) och avstämningspunkter (milestones). 
 
En tollgate är en formell, planerad och i förväg definierad beslutsstation i varje projekt. 
De besluten som tas omfattar frågor angående projektets mål, hur dessa ska uppnås, och 
dess resursanvändning. Med andra ord omnämner det hela projektets allmänna 
inriktning. Besluten fattas av sponsorn eller av den som är ekonomiskt ansvarig för 
projektet, och utförs enligt de koncept som används inom hela Ericsson. 
 
En milestone, även kallad projektmilstolpe, representerar ett resultat som måste vara 
uppnått vid en viss punkt i projektflödet. De markerar också viktiga händelser och slutet 
av en fas definieras. En milstolpe kan innebära att ett viktigt beslut eller härleda en 
viktig information, som beskriver eller påverkar framtiden för projektet. En milestone 
fungerar också som en länk mellan arbetsmodellen och projektmodellen. 
 
 PROPS livscykelmodell för projekt innehåller de huvudsakliga punkterna som gynnar 
till lyckat resultat av projekt. De huvudsakliga punkterna som integreras omfattar de 
processer, aktiviteter, beslut, och dokumentation för att projektet ska nå sitt mål.  
 
3.1 Projektlivscykeln 
 
Projektlivscykeln är indelad  i fyra faser som är tydligt definierade och genomlöper från 
början till slut.  Faserna är indelade i tre parallella delar, projektsstyrningsprocessen, 
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projektledningsfunktionen samt projektets operativa funktion, dessa funktioner är 
kopplade till PROPS organisationsmodell.  
 
Projektanalysfasen  
Projektanalys utförs utav ett team bestående av experter.  Den analys som görs inriktar 
sig främst mot bedömningen av affärsidén ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv, 
med hänsyn till intressenternas krav, idéer samt tänkbara förväntningar. Förutom 
analysen görs en identifiering av de resurser och kompetens som ska fogas till projektet. 
Projektanalysen omfattar också att upprätta en budget och en tidplan för underlag till 
fortsatt arbete. Dessa ska ligga till grund för beslutet att inleda nästa fas, 
projektplaneringsfasen. Dokumentationen av analysen används sedan som underlag för 
tollgate 1-beslutet, TG1. 
 
Projektplaneringsfasen 
Under projektplaneringsfasen formuleras projektets mål och en projektplan utarbetas. 
Det sker en bedömning av riskerna med projektet samt projektets möjligheter att lyckas. 
De moment som definieras är processer och milstolpar som behövs för att projektmålen 
ska uppnås. Projektbudgeten som omfattar intäkterna och utgifterna, definieras för såväl 
delprojekten, som för hela projektet.  Ett kvalitetssystem införs för projektet för att 
försäkra sig om att projektets slutresultat stämmer överens med organisationens krav 
och kundens kvalitetskrav. 
 
Projektgenomförande 
Denna fas genomförs i tre steg etablering, realisering och överlämning. 
Etablering är det första steget, det är här genomförandet påbörjas samt genomförandet 
av projektplanen kontrolleras. Syftet med det här steget är att försäkra sig om att 
projektet leds på ett sätt som motsvarar kundens och organisationens krav. 
Under det andra steget, realisering, samordnas slutresultatens alla delar samt projektets 
slutresultat arbetas fram.  Projektets slutresultat samordnas och slutförs på ett sätt som 
motsvarar organisationens såväl som kundens krav. 
 
Överlämning är det tredje och sista steget i projektgenomförandefasen, det är här 
projektet slutförs. 
 
Projektet levereras till beställaren för att få godkännande. Målet med överlämningen är 
att projektet ska godkännas av beställaren och överlämnas innan man tillsluter projektet. 
 
Projektavslutningsfasen 
Det man erfarit under projektets gång dokumenteras som underlag till feedback på vad 
som hänt under projektets gång, samt underlag för hur väl man uppnått projektmålen. 
Denna feedback sparas i organisationen som bas för liknande projekt i framtiden. [A]  
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4. Välja och Förvalta Standardsystem 
 
VFS (Välja och Förvalta Standardsystem) är en metod som är konstruerad för att 
förbättra kvalitén och ge en bra metodik för att införa standardsystem i verksamheter. 
Metoden tar utgångspunkt i kundens situation, för att belysa de problem som kan 
uppkomma.  
VFS består av fem delar Projektarbeten, strategi, förstudie, utveckling och förvaltning. 
 
4.1 Projektarbete 
VFS projektmodell används för att förbättra projektarbeten inom många olika 
organistationer/verksamheter. Projektmodellen är uppdelat i fyra olika punkter 
projektstart, projektplanering, projektgenomföring och projektavslut. 
 
Projektstart 
Syftet med projektstarten kan vara att kunden/beställaren vill få lösning på problem som 
framkommit. Därmed formuleras en definition av problemen. Beställaren bestämmer 
över vilka problem som ska prioriteras. Ett direktiv i form av en beskrivning av 
uppdraget och de förutsättningar som ska gälla lämnas av beställaren. Därefter utses en 
projektledare innan projektet sätts igång. 
 
Projektplanering 
Projektledaren ska forma en projektspecifikation enligt de direktiv som getts, de 
dokument som sparats från projektstarten samtidigt som man samtalar med beställaren. 
Under denna fas genereras en målformulering och en tidsplanering som ska gälla under 
hela projektet. Därefter skapar man en organisation för projektet och diskussionen av 
uppföljningen av projektet påbörjas. 
 
Projektgenomförande 
De mål som fastställts under projektspecifikationen ska vara uppfyllda i denna fas. 
Detta kan göras genom att dela upp genomförandet i fyra olika etapper: strategi, 
förstudie, utveckling och förvaltning  
 
Strategi:  Syftet med denna etapp är att hitta en relevant strategi för hur 

projektet ska genomföras. Detta utförs genom 
intervjuer/disskussioner med de ansvariga i  verksamheten. 

 
Förstudie: Den förstudie som genomförs i denna etapp behandlar ett upplevt 

problem som man vill få mera information om på ett strukturerat 
sätt. Förstudien utförs med hjälp av 
intervjuer/disskussioner/seminarier. Resultatet av denna studie 
dokumenteras som kravspecifikation eller som 
uppdragsspecifikation. 

 
Utveckling: Syftet med denna etapp är att välja, anpassa och införa ett 

standardsystem för verksamheten. En total funktionstest fullgörs. 
Underlaget för denna etapp är kravspecifikationen från 
förstudien. Resultatet blir ett fungerande standardsystem som är 
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väl dokumenterat, med utbildade användare och ett skrivet avtal. 
En förvaltnings organisation skapas innan etappen är avklarad. 

 
Förvaltning: Underlaget för denna etapp är den uppdragsspecifikation som 

gjordes under förstudien. Här granskas planeringen och 
genomförandet med hänsyn till externa leverantörer och deras 
rutiner. Resultatet blir ett åtgärdat ändringskrav från användaren 
samt en dokumentation av orsaken. Arbetet brukar utföras av en 
förvaltningsorganisation. 

 

 
Figur 2 - Översiktsbild över hur projektgenomförande olika etapper integreras. 

 
Projektavslut 
Ett definitivt avslut på projektet definieras, dessutom överlämnas slutrapporten av 
projektet till beställaren.  
 
4.2 Strategi 
Strategin enligt VFS modellen behandlar de problem som tar upp handlingssättet, vilket 
mönster som används, vilken väg man ska ta för att uppnå de mål man satt upp för 
verksamheten. Strategin ska vara långsiktigt och bör ligga i fas med omgivningen.  
Boken Välja och Förvalta Standardsystem, som är skriven av Peder Brandt, Rolf 
Carlsson och Anders G. Nilsson, gör en uppdelning av VFS strategierna i fem olika 
nivåer.  
 
Företagsstrategi 
För att nå företagets affärsidé avseende marknader och produkter genom att 
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bedriva en lönsam operativ verksamhet (affärsstrategi, verksamhetsstrategi). 
 
Informationsstrategi 
För att nå mål om en god samverkan mellan operativ verksamhet och systemstruktur, 
genom att identifiera/realisera olika användares informationsbehov. 
 
AU-strategi 
För att nå mål om en effektiv Administrativ Utveckling (AU) inklusive förvaltning 
av system genom att utnyttja rätt kompetens och arbetssätt (t.ex. metoder). 
 
VFS-strategi 
För att nå mål om effektivt utnyttjande av standardsystem genom lämpliga riktlinjer 
för förstudie, utveckling och förvaltning (standardsystemstrategi). 
 
ADB-strategi 
För att nå mål om en effektiv datormiljö med nätverk genom lämpligt utnyttjande 
av befintliga och kommande ADB-resurser (hårdvara och infrastruktur). 
 
Se bilaga 1. 
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5. Jämförelse av projektledningsmodellerna 
 
För att upplysa skillnaderna av PROPS och VFS, har en jämförelse gjorts på centrala 
begrepp inom projektledning. Skillnader och likheter klarlägger modellernas olika 
infallsvinklar, vilket ger djupare förståelse för hur kompletterande de är gentemot 
varandra. De valda begreppen som kommer att behandlas är: planering, strategi, mål, 
budget, risker och rapportering. 
 
Planering Syftar främst till tidsplanering vilket innebär att ta fram planer 

över vad som ska göras, när, av vem och till vilken kostnad.  
  
Strategi Avser de angreppssätt eller handlingsmönster man går efter för 

att nå ett önskat resultat. 
 
Mål   Redogörelse för de mål och delmål som följer med projektet. 
 
Budget/kostnader Kartläggning av kostnader är grundläggande för att hålla 

projektbudgetens ramar.   
 
Risker  Definiering av de risker som kan uppstå under 

projektgenomförandet och hur man kan minimera dessa för att 
uppnå projektmålen.  

 
Rapportering   Rapportering är en central punkt för att se till att projektet 

framåtskrider och ligger i fas med planeringen. 
 
 
5.1 Planering 
 
PROPS:  Planering har i allra största mening en betydande roll för att projektet ska 

hållas inom uppsatta tidsramar. I tidsplaneringen ska det innehålla 
information om vad som ska göras och när. Under projektets gång 
uppdateras tidplaneringen vid varje milstolpe eller tollgate. Exempel på 
hur en tidsplanering kan se ut är den klassiska gant-schema. 

 
VFS: Enligt VFS är syftet att via en tidplanering betona de planer för vad som 

ska göras, när det ska göras, av vem och till vilken kostnad. Underlaget 
för tidsplanering för man från föregående steg där man fastställer mål (-
formuleringen) för de olika tidsintervallerna. Till hjälp använder man 
checklistor. 

  
Checklista  

• Upprätta en aktivitetslista för varje delmål 
• Identifiera viktiga händelse 
• Ange uppskattad tid för varje aktivitet 
• Vilka personresurser behövs? 
• Vilka resurser finns? 
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• Upprätta en tidsplan där alla aktiviteter, samband, tidsåtgång och 
ansvariga finns angivna. 

• Upprätta en kostnadsbudget genom att summera aktiviteternas tider och 
resursernas kostnader.  

*Checklista tagen från litteraturen Välja och förvalta standardsystem, 1998, sidan 39. 
 
Summering:  Utformningen och formuleringen av en tidsplan sker på mycket 

generellare manövrar hos PROPS. Dock är grunderna för de båda 
tidsplanerna densamma. Med VFS ska resurserna och aktiviteterna, som 
behövs, vara angivna. Detta ger en större tillförlitlighet vid planering, 
och ses som ett bra komplement till PROPS bland annat genom den 
checklista som upprättas.  

 
5.2 Strategi 
 
PROPS:  Huvudsyftet med strategin är att definiera tillvägagångssätten som valts 

för att projektmålen ska uppnås. Den inbegriper de processer och 
resurser som ska tillämpas och vilka tekniker som ska användas. Vanliga 
förekommande frågor vid val av projektstrategi är: 

• Tillverka eller köpa? 
• Återanvända lösningar från andra projekt? 
• Interna eller externa resurser? Etc. 

 
VFS: Utarbetande av en VFS-strategi förutsätter att man har eller skapar sig en 

överblick över verksamheten och dess informationsstöd som ska påverka 
strategin. Detta erhåller man från en strategiförstudie som fokuserar på 
kraven inom vald verksamhetsprocess. Förstudien delas in i olika 
etapper: nulägesbeskrivning, problemanalys, åtgärdsanalys och 
rapportering.  

 
Summering:  Betydelsen av ordet strategi skiljer sig mellan modellerna. PROPS ser 

strategin i huvudsyfte som en beskrivning för hur man når de uppsatta 
målen för projektet. VFS i andra änden menar att strategi markerar en 
långsiktig inriktning verksamheten har och hur den samverkar med sin 
omgivning. Bland annat delar VFS upp strategin i fem olika grenar som 
inriktar sig på olika delar av verksamheten. Vid implementering av 
standardsystem kan VFS-metodens strateginivåer vara till stor nytta, 
speciellt vid struktureringen av projektet. Den utgör ett stort värde i och 
med en utförlig förstudie- och förvaltningsfas. PROPS fungerar mer som 
ett verktyg, för att dokumentera och styra projekt mot uppsatta mål. Som 
man också kan notera är att användare av PROPS i en del fall efterfråga 
externa resurser och andra strategier.  

 
5.3 Mål 
 
PROPS: Olika delmål bildar tillsammans projektets mål. Projektmålen ska 

innehålla tidsramar och tekniska hjälpmedel som brukas samt de 
kostnader som projektet beräknas ha. I tidigt skede sätts milstolpar och 
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tollgates upp för att ha en mer kontinuerlig uppföljning och se så att 
projektet hålls inom tidramarna. 

 
VFS: Återigen tar VFS checklistor till hjälp, denna gång för målformulering. I 

denna klargör man bakgrund och förutsättningar för projektarbetet med 
utgångspunkt från givna direktiv. Genom beskrivning av hur man når 
huvudmålen, kommer även delmålen tillmötes. Andra viktiga aspekter 
som ska finnas med är beskrivning av de tekniska och ekonomiska 
ramarna.   

 
 Checklista  

• Beskriva projektets bakgrund 
• Formulera huvudmål dvs vad vi ska uppnå 
• Ange delmålen genom att beskriva hur vi ska gå tillväga för att nå 

huvudmålet. 
• Ange ekonomiska och tidsmässiga ramar.  

*Checklista tagen från litteraturen Välja och förvalta standardsystem, 1998, sidan 39. 
 
Summering: Båda modellerna består av ett huvudmål, som består av ett antal delmål. 

Skillnaden modellerna emellan är att PROPS efterfrågar milstolpar för 
att kontrollera att allt går enligt planering och att projektet hålls inom den 
uppsatta tidsramen. VFS stämmer av mål och delmål genom checklistor. 
Gemensamt för modellerna är att sätta upp avgränsningar för att projektet 
inte ska växa allt för mycket och försvåra de tidsmässiga och 
ekonomiska ramarna som är uppsatta.  

 De båda modellerna kan tyckas vara relativt lika varandra, vad gäller 
skapandet av målformuleringen, framtagande av mål och dess innehåll.  

 
5.4 Budget/kostnader 
 
PROPS: Budgeten används som en basplan för resursanvändning och ska 

uppdateras vid beslut om större ändringar. Den fungerar också som 
referens för finansiell rapportering, analyser och prognoser. För att 
säkerställa effektiva rutiner för ekonomistyrning av projektet ska 
budgeten byggas upp enligt standarder inom organisationen och med 
hjälp av föreskrivna verktyg.  

 
VFS: Inom VFS är budgeten uppdelad i tre olika delar, en intäkts del och två 

olika typer av kostnader – utvecklingskostnader och 
förvaltningskostnader. Exempel på utvecklingskostnader kan vara 
demotester, utbildning, anpassningar av system, hård- och mjukvara. Det 
är med andra ord de kostnader som uppkommer vid val, anpassning och 
implementering av standardsystem. Förvaltningskostnader är de 
kostnader som dyker upp efter en implementering och agerar under 
förvaltningsfasen. 

 
Summering: Till skillnad från PROPS, där projektledaren själv analyserar och 

poängterar kostnaderna, så finns det en tydligare uppdelning av 
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kostnaderna inom VFS. I detta fall då man kollar på implementering av 
standardsystem, kan det vara bra att ha en gruppering av kostnaderna för 
att lättare framhäva i vilka processer kostnaderna ligger. 

  
5.5 Risker 
 
PROPS: Riskanalys inbegriper kvalitativ och kvantitativ analys av identifierade 

risker samt bedömning av dess konsekvenser för projektets förmåga att 
uppnå sina mål. Syftet med riskanalysen är att välja de viktigaste 
riskerna, det betyder också att de risker man väljer och de åtgärder man 
vidtar ska ha hög fokus i projektet. 

 
VFS: Som grund i riskanalysen utgör VFS en leverantörs/avtalsanalys samt en 

möjlighetsanalys. Man bedömer med andra ord de risker man tar i 
dagsläget och på vilka sätt man kan minimera dessa på både kort och 
lång sikt. Genom att diskutera resultatet och göra en bedömning skriver 
man ner en kortsiktig aktivitetslista som ger en överblick på de åtgärder 
som behöver göras. Riskanalysen tar även hänsyn till effekter så som 
kulturförändringar.   

 
Summering:  VFS-modellen är anpassad för just standardsystem och är därmed 

betydligt mer detaljerad på denna front jämfört med PROPS. Dock 
arbetar båda modellerna på att lokalisera riskerna för att kunna minimera 
dessa eller eventuellt eliminera dem helt. Integrering av modellerna ger 
en större överblick av de risker som kan förekomma. I annat fall erhåller 
de båda modellerna annars är accepterad specificering gällandes 
riskhantering.  

 
 
5.6 Rapportering 
 
PROPS: En förteckning upprättas över de dokument som ska skapas under 

projektets gång, det kan exempelvis vara projektledarens uppgift. 
Därutöver skapas en lista över förekommande uppföljningsmöten inom 
projektet. Det kan vara möten med styrgruppen, resursägarna eller 
kunden. Till varje möte fylls ett formulär i, som behandlar deltagare, 
syfte, frekvens samt ansvarig. De erfarenheter som erhålls under 
projektets gång, rapporteras in som grund för slutrapporten. 

 
VFS: VFS har inga specifika krav kring regelbundna rapporteringar. Man 

intresserar sig av ett antal frågor som ska bearbetas eller analyseras inför 
den slutliga rapporten. 

 
Summering: PROPS styrka finner man i de specifika krav som ställs på 

hur rapporteringen ska utföras och vad de ska innehålla samt 
de regelbundna mötena som stäms av under projektets gång. Detta 
arbetssätt förebygger problem från att uppkomma. VFS lägger inte ned 
mycket fokus i rapportering. De enda krav som finns på rapporteringen, 
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är att den ska genomföras samt att den beskriver hela projektet med hjälp 
av ett antal frågor som ledningen eller kunden vill ha svar på. 
Rapporterna dokumenteras och sparas som erfarenhetskälla för framtida 
projekt. 
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6. Diskussion 
 
Kandidatexamens begränsade omfattning utgjorde en betydande roll i hur studien har 
utformats. Vid möjlighet hade man kunnat jämföra hur andra kompletterande modeller, 
och inte bara VFS, hade varit gentemot PROPS. Samma sak gäller de begränsningar 
som gjorts på de kriterier som studerats. Det finns flera kriterier som är utmärkande 
inom projektledning som man hade kunnat analysera och jämfört, exempel är 
ansvarsroller, avveckling och uppföljning etc.  
 
Studien utgjorde också i vidare begränsningar av förvaltningsfasen. Det är den fas som 
tar sin början efter PROPS modellens avslutning. Detta hade varit något som också 
kunnat studeras vidare.  
 
Ett införande av en kompletterande modell skulle kunna innebära projektledare och 
övriga berörande medarbetare komplicerat och besvärlig extraarbete. Detta i fråga kan 
ifrågasättas i hur organisationen och verksamheten påverkas. Förutom att organisationen 
nu ska ta hänsyn till två olika modeller, krävs det utbildning för medverkande och 
support av modellen. Likväl tillkommer det flera andra faktorer vid tillämpning av VFS. 
 
Det utgör inte bara ytterligare kostnader för företaget men även stora risker. En 
implementering kan i efterhand visa sig vara en onödigvändig satsning av företags tid 
och resurser. Samtidigt som en eventuell implementering i efterhand skulle kunna utvisa 
sig vara avgörande för ett projekts framgång. 
 
Tanken var att studiens innehåll även skulle utgöras utav en verklig fallstudie. Vilket i 
sista stund varken kunde finnas eller fastställas på annat vis. Summering av denna 
situation var att vi blev bollade fram och tillbaka mellan våra företagskontakter med 
ständig förhoppning av att kunna erhålla en fallstudie att tillföra studien. Där av blev 
den vitala, men i detta fall empirin bristfällig. Lärdomen är att val av metod och 
tillvägagångssätt är a och o för ett lyckat arbete. 
 
I övrigt har studien försetts med en röd tråd genom hela rapporten. Vilket gör det lättläst 
och enkelt för läsaren att förstå ämnet. Förhoppningen är att denna studie kommer vara 
till hjälp i framtiden, vid implementering av standardsystem, samt att den har skapat ett 
intresse för en djupare forskning av frågeställningen. Ypperliga möjligheter finns att 
vidareutveckla frågeställningens komplexitet. Utifrån denna studie är 
rekommendationen att VFS metoden utgör ett intressant komplement för PROPS, med 
hänsyn till studerade kriterier. 
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7. Slutsats  
 
Projektledningsmodellen PROPS förhåller sig som en förhållandevis generell modell. 
Vid implementering av standardsystem är det därför fördelaktigt att se över 
kompletterande modeller. Utifrån karakteristiska kriterier inom projektledning, 
bedömdes den valda VFS-metoden vara ett komplement till PROPS. De analyserade 
kriterierna är: planering, strategi, mål, budget, risker och rapportering.  
 
Det kvarstår emellertid fortfarande en svårighet för företag att hitta rätt anpassad modell 
som kan användas som komplement. På grund av att projekts omfattning och innehåll 
varierar mellan bransch och i sin tur företag. 
 
Dessa punkter knyter an teorin och den insamlade kunskapen om hur pass 
kompletterande VFS står till PROPS utifrån angivna kriterier. De kan vara värda att 
uppmärksamma och ta till sig när man söker komplement till sin modell och projekt. 
Punkterna som presenteras är utformade som riktmärken för generella projekt.  
 

• VFS utger en större tillförlitlighet vid planering då den kräver tydligare uppsatta 
riktlinjer för resurser och aktiviteter. I den bemärkelsen att man drar nytta av 
detaljerade checklistor, utgör VFS ett bra komplement till PROPS. 
 

• VFS-metodens strateginivåer kommer till stor nytta vid strukturering av projekt. 
Bland annat genom de ordentliga förstudie- och förvaltningsfaserna. Till dess 
olikhet används PROPS mer som ett verktyg för att styra projekt mot uppsatta 
mål.  
 

• VFS nyttjar checklistor vid avstämning av mål och delmål. Det förekommer 
även begränsningar för att projektet ej ska växa för mycket och försvåra 
möjligheterna till att nå uppsatta mål.  
 

• Genom VFS erhåller man tydligare översikt över hur projekt budgeteras. Man 
utför uppdelningar av de kostnader som finns och lokaliserar var de ligger. 
Därmed får man en större tydlighet i vilka faser som bekostar projekt och med 
detta kan man effektivisera kostnaderna.  
 

• Både VFS och PROPS har en godkänd specificering gällandes riskhantering. 
Med en integration av modellerna ges det en större helhetstäckande lösning över 
hur risker hittas och hanteras.  
 

• VFS ger ett svagt stöd för rapportering jämfört med PROPS. Där det är större 
krav i när och vad en rapport ska avse och innehålla. I PROPS är kraven på 
rapportering stora och denna del en av modellens starkaste sidor.  

 
Vidare anpassningar av VFS skulle medföra i att modellen utgör som ett bättre 
komplement till PROPS. I övrigt ser vi att VFS är ett bra komplement till PROPS vid 
implementering av standarsystem. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 
Nedan följer olika checklistor som används för att utforma de olika nivåerna av strategier.  
 
1 Informationsstrategi 
• Affärsidé 
• Operativa processer 
• Administrativa processer 
• Informationssystemets betydelse 
• Informationsarkitektur 
• Systemarkitektur 
• Informationsansvar 
• Masterregister 
 
2 AU-strategi 
• Mål med AU 
• Hur skall arbetet bedrivas? 
– Ansvarsfördelning 
– Organisationsform 
– Styrning/beslut 
– Budget 
• Hur skall kompetensen fördelas? 
– Centralt 
– Decentralt/lokalt 
– Externt/internt 
• Metoder och arbetssätt 
– Verktygslåda 
– Arbetsformer 
 
3 VFS-strategi 
• Allmänt 
• Övergripande inriktning 
• Inriktning per systemområde 
• Motiv för inriktning 
• Motiv för valda standardsystem 
• Riktlinjer för val av standardsystem 
• Riktlinjer för förstudiearbete 
• Riktlinjer för utvecklingsarbetet 
• Riktlinjer för förvaltningsarbetet 
4 ADB-strategi 
• Organisation och styrning av ADB-verksamheten 
• Systemutveckling 
• Utvecklingsmiljö 
• Hårdvara 
• Datakommunikation/infrastruktur 
• Sårbarhet och säkerhet 
• Drift och förvaltning 
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• Externa konsulter/leverantörer 
• Arbetsmiljö 
 
5 AU-plan 
• Verksamhetsplaner 
– Affärsidé 
– Strategiska och funktionella mål 
• AU/ADB-situation inom företaget 
– Befintliga system 
– Befintliga projekt 
– Erfarenheter 
– Lönsamhetskriterier 
• AU/ADB-strategi 
– Grundläggande förutsättningar 
– Affärskrav per verksamhetsområde 
• Projektplaner (nuvarande och kommande projekt) 
– Projektnamn 
– Ansvarig 
– Mål 
– Projektvärdering (prioritering) 
– Projektstart 
– Avslut 
– Andra projektsamband 
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