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Abstract 
Denna studie syftar till att förklara innebörden av projektportföljstyrning, vilka beståndsdelar 
det består av samt vilka komponenter som krävs för att kunna nyttja en effektiv 
projektportföljstyrning. Den ger även exempel på hur projektportföljstyrningen kan se ut i 
några av Sveriges IT-företag och vilka former av stöd och verktyg som används, samt vilka 
effekter som kan förväntas vid ett aktivt användande av projektportföljstyrning och vilka 
problem och risker företag kan stöta på som inte använder sig av detta. Vad 
projektportföljstyrning innebär och bör innehålla besvaras genom en sammanställning av 
standardverken inom projektportföljstyrning samt några forskningsartiklar. Då majoriteten av 
litteraturen rörande detta ämne är skriven på engelska och berör utländska företag och 
organisationer, genomfördes en pilotstudie av vad artiklar i svenska facktidskrifter har att säga 
om projektportföljstyrning. Pilotstudien visade på att det finns ett intresse för 
projektportföljstyrning i svenska IT-företag där det intressant nog fanns väldigt få nya artiklar 
som berör ämnet trots att de äldre artiklarna påpekade att det gick att se en starkt 
uppåtstigande trend av projektportföljstyrning. En djupare undersökning av hur 
projektportföljstyrning kan se ut i svenska IT-företag genomfördes därefter genom kvalitativa 
intervjuer med intervjupersoner från fyra företag med olika omfattning där resultatet 
analyserats mot litteraturgenomgången och pilotstudien. Slutsatser som framgått i denna 
studie är att portföljstyrningen i de olika intervjuföretagen har en hel del gemensamt där de 
största skillnaderna beror på företagets omfattning och antal aktiva projekt. Trots vissa 
skillnader går det att hitta gemensamma nämnare i de olika komponenter som 
projektportföljstyrningen består av som stämmer väl överens med den litteratur som berör 
ämnet. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel ger en kort bakgrundsbeskrivning av projektportföljstyrningens 
historia och dess definition. Det innehåller även uppsatsen syfte, metod, målgrupp, 
problemformulering, avgränsningar, etiska överväganden och de frågeställningar jag vill få 
svar på i detta arbete.  

1.1 Bakgrund 
Projektbaserade organisationer blir allt vanligare. Vad gäller utveckling och införande av 
mjukvara har projekt som arbetsform ökat enormt i popularitet och Görling (2009) menar att i 
princip allt arbete relaterat till IT-system idag organiseras i projektform. Project Management 
Institute (2006), en världsledande icke-vinstgivande förening för projektstyrning, hävdar att 
när det talas om projekt anses ofta projektledning som en av de mest centrala delarna, men där 
projektledning handlar om att utföra projekt på rätt sätt handlar projektportföljstyrning 
(framöver refererat till som enbart ”portföljstyrning”, med vissa undantag vid behov) istället 
om att utföra rätt projekt. Portföljstyrning är den centraliserade styrningen av en eller flera 
portföljer och behandlar identifiering, prioritering, godkännande, styrning samt kontrollering 
av projekt för att uppnå strategiska affärsmål (Project Management Institute, 2006). 
Portföljstyrning definieras av Levine (2005:22) som: 
  

”the management of the project portfolio so as to maximize the contribution of 
projects to the overall welfare and success of the enterprise”  
 

Det handlar om att styra projektportföljen till att fylla den med projekt som till högsta grad 
kan bidra till värde och framgång som berör hela verksamheten och inte bara det enskilda 
projektet.  
 
Projektportföljstyrning uppstod på 1970-talet då tillverkande företag insåg att teorierna kring 
den finansiella portföljstyrningen även kunde tillämpas i projektsammanhang. 
Portföljstyrningen inom IT-projekt skiljer sig dock från icke-IT-relaterade projekt. 
Läkemedelsföretags portföljer innehåller läkemedelstillverkningsprojekt och byggföretag har 
en portfölj fylld med olika byggnadsprojekt. Dessa exempel på portföljer är allt som oftast 
fyllda med de projekt som anses ha lägst risk och samtidigt ge högsta möjliga ekonomiska 
värde för företaget. Där dessa företag tenderar att ha relativt klara mål med sina projekt har 
projekten i en IT-portfölj i regel skiftande mål som ständigt utsätts för förändringar och nya 
utmaningar (Bonham, 2005). 
 
Detta arbete syftar till att dels få en djupare kunskap om vad portföljstyrning faktiskt innebär 
och vad det är uppbyggt av, men också för att se hur portföljstyrning fungerar i praktiken i 
några av dagens svenska IT-företag. Jag förväntar mig också förvärva kunskap kring trender 
rörande portföljstyrningen i Sverige. Med hjälp av detta vill jag kunna bidra med kunskap 
över hur portföljstyrning kan leda till positiva effekter när det gäller IT-projekt.  
 
 



 6 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur portföljstyrningen ser ut i några av våra svenska 
IT-företag, hur urval, värdering, prioritering och uppföljning av projekt går till, vilka 
eventuella verktyg som används som stöd för detta samt ge svar på vilka effekter som kan 
förväntas vid användandet av en effektiv portföljstyrning. Studien ska även ge svar på vad 
portföljstyrning är, vilka beståndsdelar det består av samt vilka komponenter som bör beaktas 
för att uppnå en lyckad portföljstyrning. 

1.3 Målgrupp 
Detta arbete genomförs för att undersöka hur portföljstyrningen fungerar och upplevs i 
svenska IT-företag idag. Det riktar sig främst till företag och privatpersoner med ett intresse 
för portföljstyrning och som vill veta mer om hur det fungerar och används i praktiken med 
fokus på IT-projekt. Det kan också vara av betydelse för verksamheter som har intresse av att 
lära sig mer om vad portföljstyrning faktiskt innebär och som vill ha mer information om 
vilka effekter samt vilket resultat de kan vänta sig vid införandet av portföljstyrning. 

1.4 Problemformulering 
En av de största utmaningarna ett projektbaserat företag ställs inför är att avgöra vilket projekt 
som ska påbörjas och vilket som ska bortprioriteras. Företag utan en effektiv portföljstyrning 
löper risk att förlora flera ekonomiska fördelar samt löper större risk för att stöta på 
organisatoriska problem. Enligt Görling (2009) är en av de vanligaste orsakerna till att ett IT-
projekt misslyckas att projektets omfattning inte är tillräckligt tydligt. Ett vanligt problem är 
att förstudien är alldeles för kort, eller till och med hoppas över helt för att spara tid, vilket 
leder till att en rad faktorer lätt glöms bort såsom dokumentation, anpassning av arbetsmiljöer 
och uppdelning av arbetsuppgifter. Ett annat vanligt misstag bland dagens företag är att enbart 
fokusera på det enskilda projektet utan att beakta dess påverkan på organisationen. 
 
Jag har valt att studera portföljstyrningen ur ett IT-projektperspektiv då det i svensk litteratur 
är ett relativt outforskat ämne som blir allt mer aktuellt. En annan anledning är att jag under 
min utbildning fått mycket god kunskap kring att arbeta i projektform och dess olika metoder, 
men ingenting om urvalet av projekt.  
 
Frågor jag vill få svar på i detta arbete är: 

 Vad innebär portföljstyrning och vilka komponenter bör beaktas? 

 Hur kan portföljstyrningen se ut i dagens svenska IT-företag?  

 Vilka effekter kan förväntas av ett företag vid en effektiv portföljstyrning?  

1.5 Avgränsningar 
För att säkerställa att studien inte får för stor omfattning har den avgränsats till IT-inriktade 
verksamheter i olika storlekar men geografiskt begränsat till Karlstad och närliggande 
områden. Studien är inte menad att gå in på djupet rörande tekniska detaljer i 
projektportföljstyrning utan fokuserar istället på hur portföljstyrningen fungerar och påverkar 
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företag på affärsutvecklings- och verksamhetsutvecklingsnivån, där litteraturkapitlet agerar 
som grund för att besvara studiens första frågeställning för att sedan tillsammans med 
insamlad empirisk data besvara studiens övriga två frågeställningar. 

1.6 Metod 
Då jag vill genomföra en djupare jämförelse av hur portföljstyrningen ser ut i ett antal olika 
IT-företag i Karlstadregionen används ett antal kvalitativa intervjuer av delvis standardiserad 
natur på samtliga intervjuer för att kunna genomföra trovärdiga och meningsfulla jämförelser. 
Jag kommer också genom studerande av tidigare forskning rörande portföljstyrning beskriva 
vad portföljstyrning faktiskt är och vilka komponenter som behöver beaktas vid användandet 
av portföljstyrning. Intervjupersonerna valdes från respektive företags ledningsgrupp 
alternativt de som ansvarar för respektive företags portföljstyrning eller annan form av 
urvalsprocess för IT-projekt. 
 
Patel & Davidsson (2011) menar att frågorna ska ställas utifrån en viss grad av 
standardisering – hur frågorna ställs och utifrån vilken inbördes ordning, samt grad av 
strukturering – till vilken grad frågorna är fria att tolkas på ett visst sätt utifrån 
intervjupersonens egna perspektiv och erfarenhet. Jag ställde under mina kvalitativa intervjuer  
frågor med medelhög standardiseringsgrad och låg struktureringsgrad. Det vill säga att 
intervjuerna hos samtliga företag byggde på samma frågor. Följdfrågor förekom när jag 
upplevde att det fanns mer information att utvinna utifrån en ställd fråga. Låg 
struktureringsgrad innebär att jag ställde öppna frågor för att ge intervjupersonerna maximalt 
utrymme att besvara frågorna baserade på deras egna åsikter och erfarenheter, vilket är det 
vanligaste angreppssättet gällande kvalitativa intervjuer enligt Patel & Davidson (2011).  
 
Patel & Davidsson (2011) förklarar att syftet med kvalitativa intervjuer är att få en bild av hur 
intervjupersonen själv upplever ett visst fenomen, vilket innebär att det är omöjligt att påstå 
att det finns några ”sanna” svar på frågorna som ställs. Eftersom jag eftersöker en objektivt 
sann bild av hur portföljstyrningen ser ut och fungerar i respektive företag kan denna metod 
enligt Patel & Davidsson (2011) framstå som bristfällig, men jag ansåg att kvalitativa 
intervjuer var den bästa möjliga metoden att tillgå för att få en meningsfull beskrivning av 
respektive företags portföljstyrning. 
 
Intervjuerna styrdes till att behandla särskilda teman rörande företagets portföljstyrning som 
identifierats med stöd från litteraturgenomgången samt pilotstudien. Dessa teman som 
frågorna utformades utifrån är urval av projektportfölj som innefattar värdering, prioritering 
och resursfördelning, portföljstyrningsverktyg som vilka IT-stöd företaget själva använder sig 
av och om de stödjer portföljstyrning i form av exempelvis översikt och hantering av projekt 
och resurser, samt projektkontor eller någon annan form av styrande enhet för hantering och 
översikt av särskilda projekt.  
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1.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2016) menar att det finns fyra huvudkrav att utgå ifrån då en vetenskaplig 
undersökning ska bedrivas, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta både för att undvika negativa 
konsekvenser för författaren av den vetenskapliga studien samt för undersökningsdeltagare, 
eller som i fallet av denna studie, intervjupersonerna.  
 
Informationskravet handlar om att intervjupersonen ska informeras av författaren angående 
studiens syfte och vilken roll intervjupersonen kommer spela i studien samt om informationen 
kan komma att vara skadlig. Det ska även förtydligas att deras medverkan är helt valfri 
(samtyckeskravet) och att de när som helst har rätt att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 
2016). För att uppfylla detta krav förklarar jag i samband med att jag frågar om personen vill 
ställa upp på en intervju vad arbetet handlar om, varför jag vill intervjua personen och vad 
materialet kommer användas till samt information om hur lång tid jag uppskattar att intervjun 
kommer ta där jag även förtydligar att de kan avbryta intervjun när de än önskar. Jag förklarar 
även att informationen jag kommer efterfråga i intervjun är ren fakta om företagets 
portföljstyrning och hantering av projekt och att den inte syftar till att ”smutskasta” och lyfta 
fram negativa aspekter, samt erbjuder intervjupersonen att själv läsa igenom det utvunna 
materialet om de önskar korrigera något som kan ha missuppfattats eller om de vill ta bort 
viss information.  
 
Konfidentialitetskravet handlar främst om att känslig information, som exempelvis 
personuppgifter, måste hållas konfidentiellt för att eventuell etiskt känslig information inte 
ska kunna utnyttjas av utomstående (Vetenskapsrådet, 2016). I denna studie är inte 
personuppgifter av någon betydelse då det är företaget som intervjupersonen representerar 
som är av största intresse och inte intervjupersonen själv, utöver dess roll och arbetsuppgifter i 
företaget. De har dock full möjlighet till anonymitet och tillfrågas både före och efter 
intervjun om de önskar att företaget och/eller de själva förblir anonyma. Om de önskar 
anonymitet säkerställer jag att inte ge en så detaljerad information om företaget eller 
intervjupersonen att det trots anonymiteten går att urskilja exakt vilket företag eller vilken 
intervjuperson informationen handlar om. Ingen av respondenterna har begärt anonymitet. 
 
Det fjärde och sista kravet – nyttjandekravet – handlar om att informationen som utvinns från 
intervjuerna inte får användas till något annat syfte än för forskningsändamål. Det får inte 
användas vidare i kommersiellt syfte eller något till något annat icke-vetenskapligt ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2016). Även här informeras intervjupersonerna att informationen endast 
kommer användas och finnas tillgänglig i denna studie. Det klargörs utöver detta att studien 
kommer finnas tillgänglig offentlig för allmänheten då den granskats och godkänts av 
universitetet.  
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2. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning och studier gjorda kring portföljstyrning och IT-
projekt. Syftet är att ge en beskrivning av vad portföljstyrning innebär och dess beståndsdelar, 
samt att få information att använda som intervjuunderlag för insamlingen av empirisk data. 
Kapitlet avser också ge svar på studiens första frågeställning ”Vad innebär portföljstyrning 
och vilka komponenter bör beaktas?”. 

2.1 Portföljstyrning 
 
2.1.1 Portföljer och beståndsdelar 

En portfölj är per definition (Heising, 2012) en samling av projekt och program. Projekt är 
temporära arbeten skapade för att nå ett specifikt resultat, exempelvis en unik produkt eller 
tjänst och program kan betraktas som en samling relaterade projekt som är gemensamt styrda 
för att nå resultat eller unika fördelar som inte kan uppnås med enskilda projekt (Heising, 
2012). En portfölj är alltid mätbar eftersom innehållet kan mätas, kategoriseras och 
prioriteras. Det är dock viktigt att poängtera att projekt och program inte nödvändigtvis måste 
ha en specifik relation till varandra trots att de ingår i samma portfölj (Project Management 
Institute, 2006).  
 
Figur 1 visar hur relationerna mellan portföljen och dess beståndsdelar kan se ut. 
 

 
 
Figur 1. Relation mellan portföljer och dess beståndsdelar. Författarens förenkling av en 
illustration av Project Management Institute (2006:5). 
 
En portfölj kan förutom att innehålla projekt och program även innehålla mindre portföljer, så 
kallade ”delportföljer”. Program kan på samma vis även innehålla mindre delprogram. 
Portföljens uppgift är att visa hur dess beståndsdelar på något sätt påverkar och följer 
organisationens strategi och mål. Gemensamt för portföljens beståndsdelar är också att de 
representerar organisationens genomförda eller planerade investeringar samt att varje projekt 
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eller program har vissa särdrag som underlättar kategorisering vilket förenklar 
portföljstyrningen (Project Management Institute, 2006). 
 

2.1.2 Portföljstyrningens roll i verksamheter 

Portföljstyrning säkerställer att samlingen projekt och program som valts ut bidrar till att möta 
företagets mål och strategi (Kendall & Rollins, 2003; Project Management Institute, 2006). 
Precis som med finansiella portföljer är målet med projektportföljer att hela tiden försöka öka 
företagets ROI (Return On Investment, en investerings lönsamhet i förhållande till dess 
livslängd). Det är dock mycket svårare att ge svar på frågan ”hur lönsam är vår portfölj?” när 
det handlar om projektportföljer jämfört med finansiella portföljer. Varje organisation bör ha 
någon form av portföljstyrelse, exempelvis ett projektkontor, eller åtminstone någon person 
som fungerar som ansvarig för företagets projektportfölj för att kunna hitta och analysera 
information för att besvara denna fråga (Kendall & Rollins, 2003). 
 
Om alla projekt i portföljen är färdiga i tid, enligt bestämd budget och inom ramen för 
efterfrågade funktioner, men trots detta inte uppfyller organisationens mål är det något som 
gått fel i själva portföljstyrningsprocessen. Kendall & Rollins (2003) menar att 
portföljstyrningen har sex grundläggande ansvarspunkter som de måste se till att uppfylla för 
att lyckas: 
 

1. Bestämma en lämplig projektblandning som är kapabel till att uppfylla 
organisationens mål. 

2. Se till att portföljen är balanserad rätt, exempelvis mellan långvariga och kortvariga 
projekt. 

3. Hela tiden övervaka planerings- och genomförandefasen av projekten. 
4. Analysera hur portföljen presterar i förhållande till organisationens mål och hitta sätt 

att utveckla portföljen ytterligare. 
5. Värdera och jämföra nya portföljer och möjligheter gentemot den gamla portföljen. 
6. Kunna erbjuda information och rekommendationer till olika beslutstagare, chefer och 

mellanchefer. 
 
Costantino et al. (2015) understryker vikten av att företag riktar sin projektportfölj i linje med 
organisationens strategiska affärsmål för att maximera värdet för investerare samtidigt som en 
balans av resurser projekt emellan kan uppnås för att på så sätt att minimera risken att 
projektet misslyckas, som i sin tur kan leda till förödande konsekvenser (Costantino et al. 
2015:1744):  
 

”A recent research on more than 5,400 IT projects by McKinsey and the 
University of Oxford shows that half IT projects with over $15 million budget run, 
on average, 45% over budget and 17% fail to a point of threatening the very 
existence of the company” 
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Även Cooke-Davies (2002) påpekar att en effektiv portföljstyrning som säkerställer att 
portföljens alla projekt är noggrant utvalda utifrån organisationens strategiska mål och vision 
samt att projekten får tillgång till de resurser som behövs är en kritisk faktor för att alltid ha 
bästa förutsättningarna till att uppnå lyckade projektresultat, som i sin tur leder till konsistent 
framgång för företaget.  
 
En annan kritisk faktor är att portföljen, dess program och projekt får stöd i form av verktyg 
eller mätbar data som tillåter direkt feedback rörande nulägesbeskrivningar över dess 
prestanda samt dess förväntade framtida framgångar. Detta så att portföljer och dess projekt 
kan anpassas både efter varandra vid plötsliga förändringar och utifrån diverse 
verksamhetsbeslut som kan ha påverkan på projekten. Här är det viktigt att portföljstyrningen 
erbjuder sätt att skilja på ett projekts prestanda och ett projekts framgång. Projektets framgång 
kan inte mätas förrän projektet är avslutat och man ser svart på vitt om det levererat ett lyckat 
resultat. Projektets prestanda, hur det hittills levererat och hur det håller sig till uppskattad tid 
och budget, kan däremot mätas under projektets livstid (Cooke-Davies, 2002). 
 

2.1.3 Problem med portföljstyrning 

Det finns en rad olika problem som ofta förekommer i projektportföljer. Kendall & Rollins 
(2003) beskriver fyra av de vanligaste problemen: 
 

1. Portföljen innehåller för många olika projekt. Ofta så mycket som dubbelt så många 
som rekommenderas. 

2. Portföljen innehåller fel projekt. Med detta menas projekt som inte bidrar till något 
värde för organisationen som helhet. 

3. Portföljen innehåller projekt som inte följer företagets strategi. 
4. Projekten i portföljen är obalanserade. Det kan exempelvis handla om att det finns för 

många kortsiktiga projekt i förhållande till långsiktiga eller att för många projekt är 
inriktade mot utveckling och för få projekt med inriktning mot efterforskning.  

 
Kendall & Rollins (2003) menar att en stor bidragande faktor till att dessa problem uppstår är 
att projekten saknar ett tydligt ROI. Många organisationer har aktiva projekt som inte 
granskats och godkänts av företagets ledning, men även om de blivit godkända och visar på 
ett positivt ROI kan det vara alldeles för många aktiva projekt. Projekten måste då slåss om 
företagets tillgängliga resurser vilket kan leda till att inget av projekten får tillgång till de 
resurser som behövs som i sin tur leder till förseningar och höga kostnader (Kendall & 
Rollins, 2003; Bonham, 2005). 

2.2 Urval av projektportfölj 
Att välja rätt projekt till ett företags portfölj kan vara en komplex och riskfylld procedur. 
Bonham (2005) beskriver tre olika kriterier att utgå ifrån vid urvalet och prioriteringen av 
projekt: maximering av projektvärde, balans och strategisk inriktning. Det är dock viktigt att 
ha i åtanke att storleken av portföljen begränsas av, utöver dessa tre kriterier, hur företagets 
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resurser är fördelade. Denna process av att välja rätt projektportfölj definieras av Bonham 
(2005:16) som:  
 

”the periodic activity involved in selecting a portfolio, from available project 
proposals and projects currently underway, that meets the organizations’s stated 
objectives in a desirable manner without exceeding available resources or 
violating other constraints” 

 
Hela aktiviteten av att välja projekt till sin portfölj handlar alltså om att välja projekt som kan 
möta organisationens strategiska mål på ett önskvärt sätt utan att förbruka för mycket resurser 
eller bryta mot andra begränsningar. Nedan beskrivs de kriterier varje organisation bör utgå 
ifrån vid urvalet av projektportfölj. 
 

2.2.1 Maximering av projektvärdet 

Det första att utgå ifrån vid urvalet av projekt är förväntningarna från de initiala 
intressenterna. Dessa förväntningar tenderar att förändras ju längre projektet utvecklas. Om de 
förväntade förändringarna accepteras och appliceras i projektet är det projektledarens uppgift 
att se till att förändringarna inte påverkar projektet på ett negativt sätt som leder till ett sämre 
slutresultat. Om de förväntade förändringarna istället avvisas måste projektledaren se till att 
intressenterna inte blir för missnöjda och tappar intresset för projektet. Att kombinera och 
hitta balansen mellan dessa kallas förväntningsstyrning (expectations management). Att vara 
för strikt och avvisa alla förändringsförslag kan leda till ett nedlagt projekt för att 
intressenterna blir upprörda och hoppar av, men att vara för mjuk och göra precis som 
intressenterna vill ökar risken för höjda kostnader och framflyttad deadline, eller att hela 
projektet blir misslyckat och därför måste läggas ned. Värdet av projektet påverkas utifrån 
regelbundna förhandlingar med intressenter och maximeras då intressenternas slutliga 
förväntningar möts eller överträffas (Bonham, 2005). 
 
Vid urvalet av IT-baserade projekt och investeringar bör portföljstyrningen lägga fokus på att 
analysera hur troligt det är att det individuella projektets slutresultat kommer möta de 
förväntningar som ställs av intressenterna. Genom att sedan fastställa kontrollerbara mått på 
projektet kan portföljstyrningsgruppen se till att den framtida revisionsgruppen kommer 
kunna kontrollera om intressenterna kommer acceptera och omfamna projektets slutresultat. 
Portföljstyrningsgruppen kan på så vis vara med och bidra till maximering av värde och stödja 
projektledaren vid varje projekts förväntningsstyrningsprocess (Bonham, 2005).  
 
Costantino et al. (2015) menar istället att organisationer först och främst bör utgå från 
fastställda kritiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors, CSF) för implementationen 
och genomförandet av projektet redan vid urvalet eftersom det är dessa som påverkar om 
projektet kommer få ett lyckat slutresultat med ett maximerat värde eller inte.  
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2.2.2 Balans 

Ett av de grundläggande målen med urvalet av projektportfölj är att skapa och styra en 
balanserad portfölj. Först och främst är det viktigt för företaget att hitta balansen mellan vad 
företaget vill uppnå och vad företaget kan uppnå. Bonham (2005:19) säger: 
 

”Balancing capability and need generally results in defining the best that can be  
achieved with the limited resources available, rather than attempting to find the 
 perfect solution (which in a perfect world would include infinite resources)” 

 
Det gäller alltså att försöka definiera bästa möjliga resultat snarare än att försöka hitta den 
perfekta lösningen, eftersom den perfekta lösningen förutsätter att företaget har tillgång till 
oändliga resurser. Efter att företaget definierat denna balanspunkt mellan vad de vill och har 
möjlighet till att uppnå kan de börja sortera ut de projekt som matchar företagets strategier 
och mål och placera dessa i projektportföljen (Bonham, 2005). 
 
När Kendall & Rollins (2003) talar om projektportföljens balans syftar de istället till balansen 
mellan portföljens olika projekt snarare än balansen mellan företag och portfölj. De menar att 
det måste finnas en balans mellan vilka olika typer av projekt som portföljen innehåller, 
exempelvis att det finns för många projekt med tillverkning som mål och för få med 
marknadsföring som mål. För att portföljen ska bidra till att organisationen ska utvecklas och 
nå sitt strategiska mål måste den innehålla en balanserad blandning av projekt. 
 

2.2.3 Strategisk inriktning 

Kaiser et al. (2015) hävdar att strategisk inriktning är en av de absolut nödvändigaste 
byggstenarna som bör beaktas vid portföljstyrning. Portföljstyrningsgruppen måste säkerställa 
att samtliga projekt på något sätt främjar företagets mål och strategi. Om en samling 
relaterade projekt (program) exempelvis är inriktade mot spelutveckling när företagets 
ledning vill satsa på att utveckla affärssystem är programmet uppenbarligen inte i linje med 
företagets mål och strategi (Bonham 2005). Figur 2 visar hur projektportföljen bör byggas upp 
och bibehållas för att säkerställa att den följer och matchar företagets strategi och mål. 
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Figur 2. Bygga och bibehålla projektportfölj. Författarens tolkning av Bonham (2005:18). 
 
Figuren är uppbyggd kring fem olika punkter där punkt 1 – 4 handlar om byggandet av 
portföljen och punkt 5 handlar om hur portföljen ska bibehålla sin funktion. Dessa punkter 
förklaras av Bonham (2005) mer ingående nedan: 
 

1. Företagets resurser kan fördelas mellan dess olika affärsenheter genom centraliserad 
företagsplanering. 

2. Företagets strategi kan utvecklas genom att utveckla unika strategier för varje 
affärsenhet. 

3. Affärsenheterna kan implementera sina strategier rörande tillväxt och produktivitet 
genom att utveckla detaljerade planer. Detta kan vara i form av portföljer eller 
specifika affärsfall för olika projekt. 

4. Återkommande processgranskning för alla investeringar som finansieras då ett projekt 
kan fastställas. 

5. När portföljen sedan är uppbyggd och fastställd kan den bibehållas genom 
kontinuerlig prioritering, granskning och justering av projekt. 
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2.2.4 Resursfördelning 

De flesta IT-projekt har ett särskilt antal resurser som de behöver för att uppfylla kraven för 
kostnad, tid och funktionalitet. När affärsplanen för IT-projektet utvecklas bör det bestämmas 
ett minimumkrav för hårdvara, mjukvara, HR och övriga resurser som måste finnas 
tillgängliga. Oftast är det den relaterade affärsenheten som är bäst lämpad för att uppfylla 
dessa krav, exempelvis att HR-avdelningen förser projektet med mänskliga resurser, men IT-
projektkontoret (project management office, PMO) har den bästa positioneringen för att veta 
exakt vilka resurser som finns att tillgå inuti den nuvarande projektportföljen (Bonham, 
2005).  
 
Om resurserna är för utspridda mellan portföljens alla projekt finns risken att inget av 
projekten kan uppfylla dess minimumkrav för resurser. Detta leder i sin tur till att hela 
portföljen blir ett misslyckande. Detta är en av de stora skillnaderna mellan finansiell 
portföljstyrning och projektportföljstyrning. Inom finansiell portföljstyrning är det vanligt att 
de tillgängliga resurserna fördelas jämnt mellan projekten i en portfölj, men när det gäller 
projektportföljstyrning kan detta ha förödande konsekvenser (Bonham, 2005).  

2.3 Portföljstyrningsverktyg 
Rajegopal et al. (2007) hävdar att de viktigaste faktorerna för att lyckas med införandet av 
portföljstyrning i en verksamhet är att organisera företagets anställda och dess processer. Att 
använda sig av ett portföljstyrningsverktyg som IT-stöd betyder inte att man per automatik har 
en effektivt fungerande portföljstyrning, men det kan förenkla och effektivisera 
verksamhetens processer exempelvis genom att minska antalet problem orsakade av den 
mänskliga faktorn.  
 
Det finns en rad olika portföljstyrningsverktyg att välja bland som både kan förenkla befintlig 
portföljstyrning samt som hjälpmedel till företag som vill införa portföljstyrning i sin 
verksamhet. Rajegopal et al. (2007) listar ett antal funktioner för vad verktyget som minst bör 
innehålla och erbjuda: 
 

 Visa och hantera portföljens fördelning samt spårbarhet i portföljen 

 Visa och hantera fördelning av beläggning i diverse projekt 

 Tidrapport för projekt 

 Schemaläggningsverktyg för projektledare 

 Fördelning och schema av resurser 

 Hantering av efterfrågan inklusive dokumentation, prioritering, kompetenskrav, tid- 
och kostnadsestimering  

 Finans- och budgetrapportering 
 
Trots att företagets processer och dess anställda allt som oftast står i fokus rörande införande 
av portföljstyrning i en verksamhet kan det ibland krävas av portföljstyrningsverktyget att 
särskilda processer måste förändras och följas för att få en så lyckad implementering som 
möjligt. Svårigheten och det viktiga är att samtliga tre komponenter (personer, processer och 
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verktyg) balanseras till den grad att det valda verktyget effektivt stödjer verksamhetens 
processer och vice versa. Något annat som är av yttersta vikt är att verktyget erbjuder visning 
och hantering av information rörande enskilda projekt. Det är dock viktigt att 
portföljstyrningsverktyget inte enbart fokuseras runt det enskilda projektet, utan ska snarare 
främst fungera som ett affärsverktyg för att ge en övergripande vy över samtliga projekt, 
program och dess portfölj (Rajegopal et al. 2007).  

2.4 Projektkontor 
Ett projektkontor fastställs och lanseras i en organisation med syftet att förbättra 
organisationens projektstyrningsresultat. Eftersom varje organisation är unik och har olika 
form och syn på av vad ett bra resultat innebär kan ett projektkontor ha väldigt olika betydelse 
och synsätt olika organisationer emellan (Kendall & Rollins, 2003). Bonham (2005) förklarar 
att projektkontor för IT-projekt har den unika möjligheten att stödja alla projekt i företagets 
portfölj och rapportera all information direkt till företagets ledningsgrupp. Detta stöd bidrar 
till att minska kostnader relaterade till risk genom att utnyttja AARK från andra projekt. 
AARK (”architecture, assets, resources and knowledge” (Bonham, 2005:249)) är en akronym 
som används för att beskriva uppdelningen av den klassiska definitionen av resurser till fyra 
mindre kategorier, nämligen: arkitektur, finansiella tillgångar, resurser (mänskliga resurser) 
och kunskap. Bonham (2005) menar att det är viktigt att särskilja dessa resurser genom att 
dela upp dem i kategorier eftersom alla IT-projekt kräver att samtliga fyra typer av resurser 
tillgodoses för att nå ett lyckat projektresultat. 
 
Efter att ett projekt värderats och prioriterats utifrån verksamhetens övriga projekt är det 
också projektkontorets uppgift att prioritera projektet ytterligare utifrån hur viktigt och 
värdefullt det är baserat på företagets vision och strategi. Bonham (2005:25) ger exempel på 
tre olika prioriteringsgrader som är vanliga för att fastställa inom vilken kategori (om någon) 
projektet faller: 
 

1. ”The sacred cow” 
Detta innebär att projektet är ”heligt” i bemärkelsen att det helt enkelt ska fortskrida 
tills ett tillfredsställande resultat uppnåtts eller tills att chefen för verksamheten 
personligen bestämmer att projektet är ett misslyckande och därmed ska läggas ned. 
 

2. ”The operating necessity” 
Projekt som krävs för att hålla verksamheten vid liv. 
 

3. ”The competitive necessity” 
Projekt som krävs för att verksamheten ska kunna växa och hålla sig 
konkurrenskraftiga på marknaden. 

 
Det är sällan som ett företag lanserar ett projektkontor enbart för att de vill eller känner för 
det, utan snarare på grund av att företaget kommer till en punkt där de inser att ett 
projektkontor helt enkelt måste införas. Projektkontoret introduceras ofta först när ledningen 
märker av att de inte längre kan ha full kontroll över alla projekt i företagets projektportfölj. 
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Tyvärr är detta ofta en mindre bra inledning för ett projektkontor, optimalt är givetvis att 
projektkontoret introducerat innan något större problem inträffar på grund av bristande 
information från projektet och dess projektledare (Kendall & Rollins, 2003).  
 
Bonham (2005) menar att det finns tre huvudkategorier att utgå ifrån för att säkerställa att 
projektkontoret fungerar så riskfritt och effektivt som möjligt; personer, processer och 
verktyg. Dessa huvudkategorier består av ett antal element som måste uppfyllas för ett lyckat 
projektkontor: 
 
Personer 

 Utveckling och coachning till sponsorer i högsta ledningen 

 Mentorskap och coachning till projektledare 

 Utbildning till projektledare 
 
Processer 

 Utvärdera projektmiljön 

 Införa procedurer för urval och prioritering av projekt 

 Skapa projekttekniker och projektmetodik 

 Ställa rådfrågor för pågående projekt 
 
Verktyg 

 Införa en uppsättning av grundläggande portföljstyrningsverktyg 
 
Rajegopal et al. (2007) förklarar att ett lyckat projektkontor tillsammans med en effektiv 
portföljstyrning kan ge en bättre översikt av portföljens olika projekt och hjälpa dess 
projektledare genom att först och främst erbjuda en vy i realtid över projektens framsteg och 
ömsesidiga beroenden flera projekt emellan samt om projekten följer satt tidsplanering och 
budget. Det erbjuder också en form av riskhantering genom att säkerställa att eventuella 
problem och felaktigheter kan bedömas ner på enskild projektnivå och på så sätt hanteras utan 
att övriga projekt blir allt för påverkade. Utöver detta säkerställer det också att kund och 
relevanta intressenter kan få information rörande projektens framsteg och kan konsulteras om 
det exempelvis skulle finnas behov av några större förändringar som kan ha direkt påverkan 
på projekten.  

2.5 Effekter vid införandet av portföljstyrning 
Varför bör en effektiv portföljstyrning introduceras i ett företag och vilka effekter kan 
organisationen förvänta sig att ett sådant införande kan bidra till? Rajegopal et al. (2007:18) 
ställer sig frågan:  
 

”Is there a business today, no matter how large or small, that can afford to invest 
in non-performing or non-strategic projects?” 
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Vikten av att investera i rätt projekt, att projektet överensstämmer med organisationens 
strategi och mål och den ständiga efterfrågan av nya produkter och tjänster är några av de 
orsakerna till att företag måste förlita sig på portföljstyrning för att kunna leverera lönsamma 
resultat. Portföljstyrning är idag betraktat som en nödvändig förutsättning inte bara för att 
driva och förbättra projekts prestanda, utan också för att säkerställa framgång för hela 
verksamheten. Att för ett företags ledning ta effektiva affärsbeslut baserat på estimeringar, 
exempelvis kring ett projekts tidsplanering och budget, är något som Rajegopal et al. (2007) 
hävdar att alla organisationer kämpar med och som i princip kan betraktas som en omöjlig 
uppgift.  Många verksamheter saknar de dagliga verktyg och processer som är nödvändiga för 
att främja och underlätta diskussioner rörande svåra projektbeslut (Rajegopal et al. 2007). 
Det finns ett antal negativa effekter som kan förväntas vid de fall där organisationer inte infört 
några verktyg eller metoder för att bedriva effektiv portföljstyrning. Figur 3 presenterar vad 
ett avståndstagande från portföljstyrning innebär för verksamheten, vad detta omedelbart 
resulterar i och vilka slutresultat detta leder till i slutskedet av projekt. 
 

 
Figur 3. Konsekvenser av att inte införa portföljstyrning. Författarens tolkning av Rajegopal 
et al. (2007:19). 
 
Portföljstyrning gör det möjligt för verksamheter att placera resurser och projektinvesteringar 
i linje med företagets affärsidé och vision, det erbjuder en strukturerad miljö för att besluta 
kring vilka projekt som ska finansieras, behållas och elimineras. Portföljstyrningen handlar 
om att optimera investeringar och projekt utefter hela företagets strategi snarare än för 
enskilda avdelningar och det säkerställer att portföljen fylls med projekt som bidrar till ökad 
lönsamhet för organisationen. För ett företags ledningsgrupp förutsätter en effektiv 
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portföljstyrning att alla projekt bidrar till ett positivt kassaflöde för verksamheten, att 
projekten på ett effektivt sätt utnyttjar dess tilldelade resurser samt att projekten bidrar till att 
positionera organisationen på ett konkurrenskraftigt sätt för att säkerställa framtida framgång 
och fortsatt tillväxt (Rajegopal et al. 2007).  

2.6 Summering av litteraturgenomgången 
En portfölj definieras av Heising (2012) som en samling projekt och program, där projekt är 
temporära arbeten skapade för att nå ett specifikt resultat och program är en samling 
relaterade projekt som är gemensamt styrda för att nå särskilda resultat som enskilda projekt 
inte kan uppnå. Portföljens uppgift är att visa hur dess projekt och program påverkar och 
följer organisationens strategi och mål. Gemensamt för portföljen och dess beståndsdelar är 
också att de representerar organisationens genomförda eller planerade investeringar samt att 
varje projekt eller program har vissa särdrag som underlättar kategorisering (Project 
Management Institute, 2006). 
 
Portföljstyrningen ska säkerställa att samlingen projekt och program som valts ut bidrar till att 
möta företagets strategi och mål där det slutliga målet med projektportföljer är att öka 
företagets ROI (Kendall & Rollins, 2003). Portföljstyrningen måste, förutom att matcha 
företagets strategiska inriktning, se till att projektportföljen maximerar värdet för investerare 
samtidigt som en balans av resurser projekt emellan kan uppnås för att minimera risken att 
projekt misslyckas (Costantino et al. 2015). Kendall & Rollins (2003) beskriver även ett antal 
problem som ofta förekommer i samband med portföljstyrning, som att portföljen innehåller 
för många olika program eller projekt som inte följer företagets strategi eller bidrar till något 
värde för organisationen som helhet.  
 
Urval av projekt till ett företags portfölj kan vara en komplex och riskfylld procedur där 
Bonham (2005) beskriver tre kriterier att utgå ifrån: maximering av projektvärde, balans och 
strategisk inriktning. Utöver detta måste antalet projekt i portföljen begränsas av antalet 
resurser som företaget har att tillgå. Maximering av projektvärde handlar om att hitta balansen 
mellan att projektet förändras på grund av intressenternas förändringar så mycket att det 
riskerar att misslyckas och att intressenternas slutliga förväntade förändringar möts eller 
överträffas för att på så vis uppnå maximalt projektvärde (Bonham, 2005). Balans i 
projektportföljen kan handla om att hitta balansen mellan vad företaget vill uppnå och vad 
företaget kan uppnå (Bonham, 2005), eller också om balansen mellan portföljens olika typer 
av projekt, exempelvis att det finns för många tillverkningsprojekt och för få 
marknadsföringsprojekt (Kendall & Rollins, 2003).  Strategisk inriktning är något som Kaiser 
et al. (2015) hävdar är en av de absolut nödvändigaste byggstenar som bör beaktas vid 
portföljstyrning. Det handlar om att samtliga projekt i portföljen på något sätt måste främja 
företagets strategi och mål.  
 
Ett portföljstyrningsverktyg kan förenkla och effektivisera verksamhetens processer, 
exempelvis genom att minska antalet problem orsakade av den mänskliga faktorn (Rajegopal 
et al. 2007). Det finns ett flertal olika portföljstyrningsverktyg att välja emellan som både kan 
förenkla befintlig portföljstyrning eller som hjälpmedel till företag som är i införandefasen av 
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portföljstyrning. Rajegopal et al. (2007) nämner ett antal funktioner som verktyget bör 
innehålla och kunna erbjuda, som exempelvis visning och hantering av portföljens fördelning, 
tidsrapportering för projekt, schemaläggningsverktyg och resursfördelning. Förutom detta bör 
verktyget också erbjuda visning och hantering av information rörande enskilda projekt, dock 
ska främsta fokus ligga på hantering av hela portföljen. 
 
Ett projektkontor syftar till att förbättra en organisations projektstyrningsresultat. 
Projektkontoret kan ha väldigt olika betydelse och skilja sig starkt olika organisationer 
emellan eftersom varje organisation är unik och har en egen uppfattning om vad ett bra 
projektstyrningsresultat innebär (Kendall & Rollins, 2003). Ett projektkontor för IT-projekt 
har den unika möjligheten att stödja samtliga projekt i en portfölj och rapportera resultatet 
direkt till företagets ledningsgrupp. Detta kan i sin tur minska kostnader relaterade till risk 
genom möjligheten att utnyttja resurser från andra projekt (Bonham, 2005). I de flesta fall 
introduceras inte projektkontoret förrän företaget stöter på ett stort problem i något projekt 
och kommer till punkten där de inser att det inte längre går att klara sig utan en specifik 
avdelning som kan hantera och rapportera eventuella avvikelser i projekt (Kendall & Rollins). 
 
Effekter vid införandet av portföljstyrning handlar om vikten av att investera i rätt projekt, att 
projekten överensstämmer med organisationens strategi och mål och att projektorienterade 
företag helt enkelt måste förlita sig på portföljstyrningen för att kunna säkerställa detta och 
leverera lönsamma resultat. Det är en nödvändig förutsättning för att driva och förbättra 
projekts prestanda och för att höja chanserna till framgång för hela verksamheten. Flera 
negativa effekter kan hittas i de fall det inte finns någon effektiv portföljstyrning i ett företag, 
exempelvis ökade förseningar av projekt, för många mediokra projekt med låg affärsnytta 
eller att projekt saknar strategisk inriktning (Rajegopal et al. 2007).  
 
De teman som valts ut för att ligga som grund till intervjuguiden som presenteras i Bilaga 1 är 
urval av projektportfölj från avsnitt 2.2, portföljstyrningsverktyg från avsnitt 2.3 samt 
projektkontor från avsnitt 2.4 för att besvara frågeställningarna ”Hur kan portföljstyrningen se 
ut i dagens svenska IT-företag” samt ”Vilka effekter kan förväntas av ett företag då en 
effektiv portföljstyrning tillförs”. Dessa samt resterande avsnitt i litteraturgenomgången avser 
även besvara studiens första frågeställning, ”Vad innebär portföljstyrning och vilka 
komponenter bör beaktas?”.  

3. Pilotstudie av svensk facktidskrift 
Eftersom projektportföljstyrning i IT-sammanhang är ett relativt outforskat ämne i Sverige 
med mycket begränsad litteratur skriven på svenska jämfört med i exempelvis USA, där jag 
funnit de flesta av de tidigare litteraturstudierna, valde jag att göra en pilotstudie på 
ComputerSweden. Det är en svensk facktidsskrift inriktad mot IT och digitala affärer där jag 
ansåg att det fanns störst chans att hitta information angående IT-portföljstyrningens 
utveckling i svenska företag.  
 
För att hitta information angående portföljstyrning använde jag mig av deras sökmotor där jag 
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matade in olika sökord som ”projektportföljstyrning”, ”portföljstyrning”, ”portföljhantering”, 
”project portfolio management”, ”ppm” och liknande. Det första jag märkte var att det inte 
fanns en enda relevant artikel skriven det senaste året på något av sökorden jag använde. Jag 
utökade därför tidsspannet för att även hitta äldre artiklar. Jag har avgränsat mig till att endast 
lista de artiklar som innehåller relevant information om portföljstyrning och som kan ha 
betydelse för mitt arbete. 

3.1 ”Portföljstyrning” 
Det första sökordet jag använde mig av var ”Portföljstyrning” som gav 11 resultat varav 7 
relevanta artiklar: 
 
1. 2014-11-12. ”Så styr svenska CIO:er sin IT” 
Denna artikel handlar om en enkätundersökning som gjorts bland nära 200 personer med IT-
ansvar i svenska verksamheter och de olika utmaningar som ofta uppstår inom IT-styrning. 
Undersökningen visade att var fjärde företag inte hade något som helst verktyg för 
portföljstyrning, men 8 % sa sig vara på väg att skaffa verktyg för detta. 19 % hade 
portföljstyrningsverktyg de använde sig av för alla projekt och 26 % för vissa projekt. Hela 30 
% använder sig av Microsoft Excel som verktyg. 
 
2. 2014-08-26. ”Ny landstingsskalp för Frontit” 
Handlar om det nya ramavtalet som Landstinget i Östergötland har tecknat inom områdena 
portföljstyrning och projektledning. Konsultbolaget Frontit var en av vinnarna vid 
upphandlingen och menar att de upplever en stor efterfrågan på tjänster inom projekt- och 
portföljstyrning. 
 
3. 2011-06-13. ”Projekt rinner ut i sanden” 
En artikel om problem som projekt stöter på som är en bidragande faktor till att var fjärde 
projekt avslutas i förtid utan att ge något resultat av värde till organisationen. Projekten 
utvärderas utifrån att de ska hålla deadline, hålla budgeten och att leverera utlovade 
specifikationer. Portföljstyrningen ska se till att projekten inte bara gör saker på rätt sätt, utan 
att de gör rätt saker.  
 
4. 2011-03-03. ”Så ska Trafikverket spara 240 miljoner” 
Trafikverket satsar på effektivisering och planerar att med en mängd olika åtgärder kunna 
spara in 240 miljoner kronor inom deras IT-område. En av dessa åtgärder är en etablering av 
portföljstyrning ur ett IT-perspektiv.  
 
5. 2007-04-17. ”Portföljstyrning mäter IT” 
Beskriver hur portföljstyrning i ekonomisammanhang länge använts för att analysera risker 
och avkastning och hur det borde vara mer tilltalande även för IT-avdelningar. Det ger en 
tydlig bild över hur IT-verksamheten ser ut i dagsläget och vilka delar som bidrar till 
affärsnytta och vilka som inte gör det. Förklarar hur portföljstyrningen kan utvecklas från att 
enbart fokusera på enskilda projekt till att mäta allt arbete som görs på ett företags IT-
avdelning, exempelvis genom att hitta mätvärden som tillväxt eller minskade kostnader. 
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6. 2006-05-31. ”Projektportfölj eller styrkort?” 
Handlar om att allt fler har insett behovet av portföljstyrning. Projekt ska följa samma 
företagsmål som övriga organisationen och ska baseras på samma information som ekonomer, 
projektledare och beställare arbetar med. Detta gör det möjligt att ta fram modeller som går att 
jämföra med samtliga avdelningar inom organisationen. 
 
7. 2005-03-18. ”Vad menas med portföljhantering?” 
En artikel som ger svar på frågan ”vad menas med att hantera IT som en portfölj?”. Det 
innebär att varje projekt eller investering ska utvärderas för att se om det kan ge verksamheten 
konkurrensfördelar eller om det ska betraktas som en kostnad. IT-hanteringen ska därefter 
styras utifrån detta. IT-portföljen kan delas upp i en strategisk portfölj som innebär att alla 
verksamhetsprocesser delas upp i olika styrningskategorier utifrån om de är 
investeringsstyrda, värdestyrda eller kostnadsstyrda, eller en taktisk portfölj som innebär att 
prioritera initiativ enligt en sträng process utifrån givna ramar.  

3.2 ”Projektportföljhantering” 
”Portföljhantering” gav förvånansvärt mycket fler resultat än portföljstyrning, nämligen 58 
träffar, vilket ledde till att jag avgränsade mig genom att istället använda sökordet 
”projektportföljhantering”. Detta gav 19 träffar varav 6 relevanta artiklar: 
 
1. 2015-08-04. ”Så jobbar du praktiskt med it-projekt-alignment” 
Handlar om att majoriteten av IT-projekt misslyckas, trots en plan som genomförts 
exemplariskt. Detta beror på att planen blir inaktuell snabbare än den genomförs. Artikeln 
beskriver en svensk modell för hur man praktiskt kan arbeta mot ett löpande ”alignment” för 
att leverera önskvärt resultat till verksamheten, delvis baserad på forskning kring 
portföljstyrning. 
 
2. 2012-11-09. ”Oracle köper PPM-leverantören Instantis” 
En artikel om att IT-leverantören Oracle förvärvat portföljstyrningsinriktade Instantis och 
därmed ökar konkurrensen mot andra aktörer inom portföljstyrning. Deras mål är att erbjuda 
hantering, spårning och rapportering för mängder av olika projekt, bland annat inom IT. 
 
3. 2007-07-29. ”Dubbel blick ger känsla av helheten” 
Handlar om att projekt och IT-investeringar ska ses som en helhet och sedan delas upp i olika 
kategorier för att på så sätt kunna se hur stor del av budgeten som går till varje projekt och 
investering. Det finns tre olika projektportföljer beroende på företagets inriktning: 
kostnadsinriktad portfölj, rörlighetsinriktad portfölj eller portfölj med avvägning mellan 
kostnad och rörlighet. 
 
4. 2007-07-25. ”Få koll på hela portföljen” 
Handlar om att det primära fokuset i valet av portföljstyrningssystem ska utgå från företagets 
affärsbehov. Förklarar också att portföljstyrning används med syftet att få en översikt över 
samtliga projekt och kunna utnyttja resurser på optimalt sätt. Man lär sig på så vis att driva 
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flera projekt samtidigt som till slut bidrar till sänkta kostnader. Alla företag, stora som små, 
som driver många parallella projekt har stor nytta av en effektiv portföljstyrning.  
 
5. 2007-07-25. ”IT-sidan gillar verktyg för projektplanering” 
Artikeln beskriver att verktyg för portföljstyrning är en het trend inom IT-företag världen över 
och en stor potential för leverantörer. Detta eftersom de flesta företag driver sina projekt med 
hjälp av Excel och e-post, helt utan vetskapen om de möjligheter som ett 
portföljsstyrningsverktyg kan erbjuda. Även i Sverige förväntas efterfrågan efter ett sådant 
system öka kraftigt.  
 
6. 2006-06-27. ”Välj rätt typ av PPM-system – och få koll på projektportföljen” 
Handlar om viktiga kriterier att utgå ifrån vid valet av portföljstyrningsverktyg. Det är bland 
annat viktigt att utgå från verksamhetens behov och att verktygen går att integrera med 
företagets befintliga IT-stöd.  

3.3 Summering av pilotstudie 
Övriga sökord som kan tänkas ge goda resultat som ”ppm”, ”project portfolio management”, 
”projektportfölj” och liknande gav också en mängd artiklar. Majoriteten av dessa artiklar 
handlade dock i huvudsak om andra ämnen där begreppen bara nämndes enstaka gång i 
brödtexten. De enda relevanta artiklarna jag kunde hitta med hjälp av dessa sökord var artiklar 
som jag redan fått fram då jag sökte på ”portföljstyrning” och ”projektportföljhantering”. Jag 
har därför valt att avgränsa mig till dessa två sökord.   
 
Pilotstudien visar på att det finns intresse för portföljstyrning inom IT även i Sverige. Flera 
artiklar nämner att det finns någon form av portföljstyrning i majoriteten av svenska IT-
företag, men att de då ofta använder sig av enklare verktyg som Excel eller e-post istället för 
mer etablerade portföljsstyrningsverktyg. Intressant är dock att några av de äldre artiklarna 
menar att portföljstyrning är ett av de hetaste ämnena inom IT och att leverantörer för dessa 
verktyg ser en starkt uppåtstigande trend, men att det under det senaste året inte skrivits några 
relevanta artiklar alls som behandlar området. Resultaten visar på att portföljstyrning som 
fenomen inte är något okänt här i Sverige men ger inte heller några konkreta svar på de 
frågeställningar jag vill besvara med detta arbete, särskilt eftersom många av artiklarna är 
nästan tio år gamla. Jag kommer därför undersöka portföljstyrningen i IT-företag i och runt 
Karlstad för att få svar på frågeställningarna utifrån dagens perspektiv.  

4. Genomförande och resultat av intervjuer 
Detta kapitel består av en sammanställning av de väsentliga empiriska data jag samlat in 
genom de kvalitativa intervjuer som genomförts ute på olika IT-företag. Varje del inleds med 
en kort beskrivning av företaget samt intervjupersonens roll i organisationen följt av den 
centrala information som utvunnits från intervjuerna. Teman som behandlats vilka majoriteten 
av intervjufrågorna är ställda kring har identifierats med hjälp av kapitel 2 och 3 och 
innefattar: urvalsprocessen för projekt, portföljstyrningsverktyg, projektkontor samt diverse 
följdfrågor som har uppkommit under intervjuns gång, exempelvis rörande uppföljning av 
projekt eller trender hos portföljstyrning. 
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Företagsrepresentanter: 
Birgitta Arnesdotter, Elvenite. Personlig intervju 2016-04-22 
Carl Drejhammar, Ninetech. Personlig intervju 2016-05-04 
Gunnar Bontén, Stamford. Personlig intervju 2016-05-04 
David Melin-Högrell, EVRY. Telefonintervju 2016-05-17 

4.1 Intervju med Elvenite 
Elvenite är ett företag som erbjuder IT-lösningar i form av bland annat affärssystem, Business 
Intelligence och systemintegration, främst inriktade mot företag inom Food & Beverage och 
Aquaculture men också mot tillverkningsindustrin. De har idag omkring 30 anställda 
placerade på kontor i Karlstad, Stockholm och Oslo.  
 
För att få en inblick i hur Elvenite hanterar de funktioner som portföljstyrning innebär, så som 
urval, prioritering och uppföljning av projekt, har jag intervjuat en anställd projektledare 
sedan fyra år tillbaka. Intervjupersonen har under denna tid haft hand om en mängd olika 
projekt, både kundprojekt och interna projekt, stora som små. Det är en väldigt central roll i 
företaget men samtidigt en splittrad roll eftersom man som projektledare sällan bara är 
inblandad i ett projekt åt gången, utan hjälper till där det behövs. Detta är något som 
genomsyrar hela verksamheten. De har sällan specifika ”team” som endast behandlar ett enda 
projekt eller en enda kund utan satsar istället på en sammanhållning där alla har möjlighet att 
bidra med och sprida kunskap till varandra.  
 
Elvenite själva använder sig idag av Podio för att dela information, hantera kundinformation 
och projektplanering. De har inget specifikt verktyg för just portföljstyrning, utan klarar sig 
med sina nuvarande stödsystem och Excel för att lista sina projekt och få en överblick av 
dessa. Detta eftersom det är en mindre organisation med ett överskådligt antal aktiva projekt. 
Det som främst hanteras med hjälp av dessa listor, och något som prioriteras högt i företaget, 
är uppföljningen av kundprojekten för att säkerställa kundnöjdhet.  
 
De har ingen specifik person eller avdelning som endast har hand om och styr verksamhetens 
olika projekt, utan konsulterna är istället kundstyrda. De har dock en operations manager som 
tillsammans med sales manager och konsulter har ett möte två gånger i veckan där planering 
rörande Elvenites olika projekt och dess resurser diskuteras och ses över. Intervjupersonen 
menar att resurser och hur de ska fördelas är något som alla kämpar med. De ser dock till att 
inte ta på sig fler projekt än antalet resurser de har tillgängliga att belägga projektet med. Tack 
vare bredden i organisationen kan personer med mindre beläggning ofta hjälpa till där det 
finns behov, exempelvis vid sjukdom eller liknande. Elvenite har idag omkring 12 stora (runt 
1000 konsulttimmar) aktiva projekt. Vad gäller värdering och prioritering är det inget som 
utförs på projektnivå, utan snarare på kundnivå där det prioriteras som A-, B- och C-kunder. 
Exempelvis har food & beverage-kunder ofta hög prioritet eftersom detta är ett område som 
Elvenite är nischade emot. Det görs också en uppskattad värdering av hur många 
konsulttimmar projektet kommer kräva. 
 



 25 

4.2 Intervju med Ninetech  
Ninetech är ett IT-företag som arbetar med allt från affärssystem till drift och molnlösningar, 
men framförallt olika typer av IT-projekt i form av utveckling. De har idag omkring 130 
anställda varav 80-90 arbetar med utveckling. Huvudkontoret ligger i Karlstad men de har 
även kontor i Göteborg, Örebro och Stockholm. Jag intervjuade en person som arbetar som 
projektledare och teamchef inom utveckling på Ninetech i Karlstad. De har nyligen gått från 
att ha tre större team om ungefär 30 personer per team till åtta mindre team där de flesta team 
består av spridda utvecklare där någon exempelvis jobbar med e-handel, någon med custom 
solutions och andra med något helt annat. 
 
Ninetech har idag omkring 80-100 aktiva IT-projekt exklusive förvaltningsprojekt. I slutet av 
varje projekt påbörjas en diskussion med kund rörande om projektet är en engångslösning, att 
man skiljs åt efter att projektet är färdigställt eller om de vill att projektet övergår till 
förvaltning med kontinuerlig uppföljning och support, där det senare alternativet är det 
vanligaste. Då påbörjas en förhandling med kund angående budget, hur aggressiv ”approach” 
man vill ha på förvaltningen, exempelvis 100 timmar per månad. 
 
Projekten värderas dels utifrån affärsnytta, om det finns pengar att tjäna på att projektet 
genomförs. De värderas också utifrån om kunden är strategiskt viktig för företaget. 
Affärsnyttan behöver då inte vara särskilt hög till en början om det är en viktig kund som 
långsiktigt kan skapa högt värde för företaget. Den tredje aspekten de utgår ifrån vid 
värdering av projekt är projektets komplexitet, vilka risker företaget står inför om de beslutar 
sig för att genomföra projektet och hur mycket det väger i förhållande till affärsnyttan det kan 
bidra till.  
 
Vad gäller prioritering av projekt har de aldrig kommit till en punkt där något projekt måste 
sättas åt sidan för att ge plats åt något annat projekt. Det kan dock uppstå tillfällen där de 
tvingas gå ner i tempo i vissa projekt. Ninetech har en resource manager som har koll på 
personalens beläggning i stort och deras kompetenser. Om de får in en ny förfrågan och det är 
nära att det blir en affär utav det hela sätter sig säljaren i fråga ned tillsammans med resource 
managern och planerar på grov nivå hur projektet i så fall skulle kunna beläggas, med vilka 
konsulter och vilken tidsplan som gäller för projektet. När projektet sedan påbörjas på riktigt 
och får en projektledare tilldelad genomförs denna planering återigen, men mer i detalj. Om 
det skulle inträffa något oväntat under projektets gång som gör att projektet kräver mer 
resurser, att något går fel eller att det av någon anledning ligger efter tidsplanen, träffas 
projektledare tillsammans med resource managern för att se om det går att låna någon resurs 
från en annan projektledares team. Intervjupersonen förklarar att detta oftast fungerar väldigt 
bra eftersom organisationen är så pass öppen, det är inga ”stängda dörrar” projektteam 
emellan och kompetensen är bred. Han berättar även att trots att kunden kan tycka att det är 
tråkigt att deras projekt måste gå ner i tempo under en viss tid blir det sällan några konflikter, 
detta just för att de är så öppna och förklarar precis vad det är som pågår och varför.  
 
Ninetech själva använder sig av affärssystemet Maconomy som IT-stöd idag. Det är ett 
molnbaserat system som ger personalen möjlighet att använda det mobilt på alla olika 



 26 

plattformar, var de än befinner sig. Maconomy erbjuder inget direkt stöd för portföljstyrning, 
men det visar vilka kollegor som ligger belagda på respektive projekt och projekten kan följas 
upp via olika nyckeltal, exempelvis budget. Ninetech har utöver Maconomy ett separat 
egenutvecklat system där de kan se alla aktiva projekt och resursbokningen för de olika 
projekten, exempelvis ”Person A, B och C jobbar med de här projekten och så många 
procent på varje projekt de här veckorna”.  
 
Ninetech har även ett separat projektkontor som intervjupersonen också driver. 
Projektkontoret tar inte in alla aktiva projekt, utan bara de som uppfyller något eller samtliga 
av tre särskilda kriterier: budget på minst en miljon, att projektet är av stor taktisk vikt för 
Ninetech, eller om det finns väldigt hög risk i projektet. Projekten samlas in genom att alla 
projektledare med aktiva projekt en gång i veckan skickar in en rapport som innefattar vad 
som pågår just nu i projektet och hur långt man har kommit, budget samt nedlagd tid. Om 
intervjupersonen då exempelvis ser att progressen i projektet är 20% men nedlagd tid är 40% 
är det uppenbart att det finns något problem med projektet. Projektet värderas därefter utifrån 
om det är ett grönt, gult eller rött projekt. Är projektet grönt innebär det att dess projektledare 
inte har något krav att komma på det veckovisa fysiska mötet. Är det gult innebär det att det 
är något frågetecken med projektet som behöver klaras upp och är det rött är det något som är 
uppenbart problematiskt, och då måste man medverka på det fysiska mötet. Mötet fungerar 
som ett forum för att dels hjälpa varandra och dels rapportera uppåt i ledningen för att de ska 
ha koll på vilka projekt som inte går enligt plan. Tidigare har det ibland uppstått problem med 
att vissa inte riktigt vågat säga till om projektet inte går så bra som man önskat, men med 
hjälp av projektkontoret kan man nu se till att det i värsta fall bara är en veckas jobb som 
behöver åtgärdas.  

4.3 Intervju med Stamford 
Stamford är ett produktorienterat IT-företag i Karlstad med omkring 40 anställda som 
utvecklar och konsultar kring sina egna produkter. Intervjupersonen ansvarar för 
affärssystemet Hero som främst riktar sig mot bostadsförvaltning. Utöver detta ägnar sig 
Stamford mycket åt retailsystem som hanterar priser, kampanjer och hantering av olika avtal 
mot underleverantören.  
 
De har idag ett stort aktivt projekt där ungefär 30 % av företagets resurser är belagda, och 
utöver detta hanterar Stamford kundsupport, felrättning, önskemål om förändringar eller 
driftsättning av ett system samt nyutveckling. Det är dock inte exempelvis en resurs som är 
belagd på ett enda projekt på heltid utan alla hjälps åt där det finns behov, men omkring 70 % 
av beläggningen ska gå ut direkt mot kund.  
 
Vad gäller interna IT-stöd använder även de själva sitt egenutvecklade system Hero som 
bland annat hanterar deras ekonomi. De har idag inget system som visar hur deras resurser är 
belagda, vilka som arbetar med vilket projekt och vilka som finns lediga. Detta är dock 
ingenting de anser att de har något särskilt behov av eftersom deras produkter har en så pass 
hanterbar storlek att ett sådant system skulle vara överflödigt. Rörande prioritering, om det 
exempelvis skulle uppstå något större problem hos en kund som kräver att ett antal resurser 
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arbetar med detta på heltid, är det nyutvecklingen som får sättas lite åt sidan för att säkerställa 
att någon annan kund inte ska bli lidande.  

4.4 Intervju med EVRY 
EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag med omkring 10 000 anställda utspridda på 
50 kontor. Intervjupersonen ansvarar för det svenska kompetensnätverket för projektledning 
samt paketering av företagets erbjudanden inom projektledning mot kund, däribland 
projektportföljstyrning. EVRYs erbjudande av projektportföljstyrning som konsulttjänst går 
främst ut på att hjälpa kunder som inte redan har projektportföljstyrning att komma igång med 
det. Fokus ligger då mycket på att hantera projektportföljen snarare än att välja vilka projekt 
som ska läggas i portföljen. Ofta går detta även hand i hand med att hjälpa kund att etablera 
ett projektkontor. Främst handlar erbjudandet om att informera kunden om olika metoder och 
tankesätt för att nå en framgångsrik projektportföljstyrning men de arbetar även tillsammans 
med olika aktörer inom projektportföljstyrningsverktyg där EVRY kan fungera som 
återförsäljare. Dock, eftersom de flesta kunder är något mindre aktörer som vill komma igång 
med sina projektportföljer, kan sådana verktyg betraktas som något överflödiga och man kan 
istället klara sig fint med enklare verktyg som Microsoft Excel. Utmaningen ligger då istället i 
att bygga en vettig modell och att samla in nödvändig information. Vad gäller 
projektuppföljningen vill man gärna samla in så mycket kostnadsinformation från företagets 
tidigare ERP-system som möjligt per automatik, och samtidigt som man kan komma väldigt 
långt med Excel som verktyg är detta något som ibland blir problematiskt.  
 
När det gäller EVRY själva har de som regel att projekt på över en viss storlek måste 
statusrapporteras. När de värderar affärsmöjligheter (det vill säga vilka projekt man ska 
genomföra) är det framförallt affärsnytta och lönsamhet som läggs fokus på, men man tittar 
även på om det är en kund som är strategiskt viktig för företaget. Om så är fallet kanske inte 
lönsamheten är det viktigaste om projektets genomförande i sin tur kan leda till en långvarig 
relation med kunden som ger ytterligare projekt. Som IT-stöd för sin egen 
projektportföljstyrning använder sig EVRY av verktyget Clarity från leverantören CA 
(Computer Associates). Detta används dels för att få en översikt av projektportföljen och även 
i viss utsträckning till att hantera resursallokeringen, att hitta tillgängliga resurser för de olika 
projekten i portföljen. När det gäller uppföljningen av enskilda projekt använder de sig istället 
av Excel där de har en modell med resultatvärdemetoden inbyggd. Varje projektledare som 
driver projekt som uppfyller portföljkriterierna gör en sammanställning med hjälp av denna 
Excelmodell som sedan aggregeras in i Clarity. 
 
EVRY har projektkontor på två olika nivåer i organisationen – ett på koncernnivå och ett på 
divisionsnivå. Samtliga projekt som ligger i projektportföljen aggregeras av divisionens 
projektkontor och rapporteras till divisionsledningen varje månad och om det är någon 
avvikelse i projektet, exempelvis att tid eller budget inte följs enligt plan, agerar 
divisionsledningen. Projektkontoret på koncernnivå fungerar på samma sätt, men behandlar 
särskilt stora projekt. 
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Vad gäller trender rörande projektportföljstyrning menar intervjupersonen att alla hyfsat stora 
aktörer som arbetar i projektform redan har någon form av projektportföljstyrning. Frågan om 
man ska ha projektportföljstyrning eller inte är redan förbi eftersom alla vid det här laget 
trampat på så många minor i sina aktiva projekt, där man på grund av bristande information 
gått med stora förluster. Det finns däremot en hel del arbete kvar gällande förmågan att 
prognostisera enskilda projekt i portföljen, att bedöma hur stor osäkerheten är i den 
uppskattade värderingen av det enskilda projektet så att det prognostiseras på ett rättvist sätt.   

5. Analys 
I detta kapitel ställs litteraturgenomgången och pilotstudien mot det insamlade 
intervjumaterialet från fyra olika IT-företag. Den första frågeställningen, ”Vad innebär 
portföljstyrning och vilka komponenter bör beaktas?” besvaras i litteraturkapitlet medan detta 
kapitel istället syftar till att ge svar på de två resterande frågeställningarna: ”Hur ser 
portföljstyrningen ut i dagens svenska IT-företag” samt ”Vilka effekter kan förväntas av ett 
företag då en effektiv portföljstyrning används”. Kapitlet är uppdelat utefter de teman som 
fastställts i litteraturgenomgången och fungerat som grund vid de kvalitativa intervjuerna: 
urval av projektportfölj, portföljstyrningsverktyg samt projektkontor. 

5.1 Urval och värdering 
Efter att ha granskat det insamlade empiriska materialet är det tydligt att formen av 
portföljstyrning skiljer sig olika företag emellan beroende på hur stort företaget är sett till 
antal anställda och antal aktiva projekt. Bonham (2005) ger exempel på tre kriterier som 
urvalet av projekt bör utgå ifrån, nämligen: maximering av projektvärde, balans och strategisk 
inriktning, men understryker också vikten av att projektportföljens storlek måste begränsas av 
tillgången av företagets resurser. Intervjupersonen på Elvenite menar att resursallokering är 
något alla kämpar med, men de ser alltid till att, som Bonham påpekar, aldrig acceptera fler 
projekt än antal resurser de har tillgängliga att belägga projektet med.  
 
Vad gäller värdering är det inget som utförs på projektnivå, förutom en uppskattning av hur 
många konsulttimmar projektet kräver. Värdering och prioritering sker istället på kundnivå 
där det finns A-, B- och C-kunder beroende på hur kunderna matchar Elvenites strategiska 
inriktning som både Bonham (2005) och Kaiser et al. (2015) belyser är en av de viktigaste 
komponenter att beakta vid portföljstyrning. Inte heller Stamford utför någon särskild 
värdering på projekt, men i de fall en kund eller ett projekt måste prioriteras och kräver fler 
resurser är det Stamfords egen nyutveckling av produkter och tjänster som får sättas åt sidan 
för att säkerställa att kund inte blir lidande.  
 
Både Ninetech och EVRY lägger fokus på affärsnyttan när det kommer till värdering av 
projekt, det vill säga hur lönsamt projektet kommer vara för företaget i enlighet med vad 
Bonham (2005) nämner om maximering av projektvärdet. Projekten värderas även, som också 
i Elvenites fall, utifrån om kunden är strategiskt viktig för företaget. I dessa fall behöver inte 
affärsnyttan till en början vara av särskild betydelse om det kan innebära en långsiktig relation 
med kunden som på sikt kan skapa högt värde. Ninetech utgår utöver dessa två aspekter även 
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utifrån projektets komplexitet, vilka risker företaget står inför om de skulle besluta sig för att 
genomföra projektet och om det kompenserar för affärsnyttan det kan bidra till.  

5.2 Portföljstyrningsverktyg 
Precis som med de andra teman som intervjuerna utgått ifrån skiljer sig också formen av 
portföljstyrningsverktyg företag emellan beroende på deras omfattning. Elvenite med sina 30 
anställda och omkring 12 aktiva projekt har inget specifikt portföljstyrningsverktyg som IT-
stöd utan använder sig främst av Microsoft Excel för att få en överblick av sina projekt. Att 
använda sig av Excel som stöd för portföljstyrning är dock inget konstigt – artikeln ”Så styr 
svenska CIO:er sin IT” (ComputerSweden, 2014) menar att 30% av de organisationer som 
använder sig av någon form av portföljstyrningsverktyg använder just Excel. EVRY som 
själva erbjuder projektportföljstyrning som konsulttjänst hävdar också att Excel oftast räcker 
gott för mindre aktörer och att mer avancerade portföljstyrningsverktyg i dessa fall kan 
betraktas som överflödigt.  
 
Stamford är ett produktorienterat företag och skiljer sig därför från övriga företag som 
intervjuats i denna studie som snarare är mer renodlade konsultföretag. De har idag ett stort 
aktivt projekt men sysslar till stor del med nyutveckling av egna system samt konsultande av 
dessa egenutvecklade system, men då handlar det oftast om mindre projekt som går relativt 
snabbt att utföra. Därför är relevansen av portföljstyrning och särskilda 
portföljstyrningsverktyg inte lika påtagligt i detta fall eftersom det utförs färre stora projekt 
som kräver det stöd i form av värdering, prioritering, resursbeläggning och uppföljning som 
portföljstyrning erbjuder. Även för ett företag som Stamford skulle Excel vara ett fullgott 
verktyg för att få en översikt över aktiva projekt, både större och mindre, där resursbeläggning 
och annan nödvändig information kan analyseras och hanteras.  
 
Ninetech som är en något större aktör med sina 130 anställda och omkring 80-100 aktiva 
projekt använder sig av affärssystemet Maconomy som erbjuder visst portföljstyrningsstöd i 
form av vilka personer som ligger belagda på vilka projekt samt att projekten kan följas upp 
baserat på särskilda nyckeltal, som exempelvis budget. Artikeln ”Portföljstyrning mäter IT” 
(ComputerSweden, 2007) från pilotstudien menar att man med hjälp av mätvärden och 
nyckeltal kan mäta allt arbete som görs på ett företags IT-avdelning. Utöver Maconomy 
använder sig Ninetech även av ett egenutvecklat system för ytterligare stöd genom att ge en 
översikt av samtliga aktiva projekt och resursbokningen för dessa, det vill säga vilka projekt 
som särskilda personer arbeta med och hur beläggningen är uppdelad procentuellt olika 
projekt emellan under en särskild tidsperiod. Rajegopal et al. (2007) nämner ett antal 
funktioner som ett portföljstyrningsverktyg bör innehålla för att underlätta portföljstyrningen, 
däribland spårbarhet i portföljen vilket Maconomy erbjuder i form av uppföljningsbara 
nyckeltal, och även visning, hantering och schemaläggning av beläggning i diverse projekt 
vilket Maconomy också erbjuder i viss mån som sedan kompletteras ytterligare via Ninetechs 
egenutvecklade system. 
 
EVRY är en betydligt större aktör än de övriga aktörer som intervjuats i denna studie och 
detta är också något som reflekteras i deras portföljstyrning. De använder sig av ett separat 
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portföljstyrningsverktyg - CA Clarity - för hantering av deras projekt och projektportföljer. 
Det erbjuder bland annat en översikt av projektportföljen samt stöd för resursallokering. 
Rajegopal et al. (2007) hävdar att ett portföljstyrningsverktyg måste kunna erbjuda 
information även rörande enskilda projekt och inte bara för portföljen som helhet. Som stöd 
för uppföljning av enskilda projekt använder sig även EVRY av Excel där de har en särskild 
modell för resultatvärdemetoden. Denna Excelmodell används av projektledare för de projekt 
som placerats i projektportföljen för att göra en sammanställning som sedan i sin tur 
aggregeras in i CA Clarity så att även den sortens information finns tillgänglig direkt i 
portföljstyrningsverktyget. Som Rajegopal et al. (2007) påpekar är det dock viktigt att 
verktyget inte heller lägger för stort fokus på det enskilda projektet. Att sammanställningen 
inte utförs direkt i CA Clarity, utan att Excel fungerar som ett separat stöd för detta där endast 
själva sammanställningen aggregeras in i portföljstyrningsverktyget kan därför betraktas som 
en godtagbar lösning.  

5.3 Projektkontor 
Precis som med portföljstyrningsverktygen skiljer sig också formen av projektkontor och 
hantering av särskilda projekt åt beroende på företagets omfattning. Som Kendall & Rollins 
(2003) förklarar lanseras ett projektkontor med syftet att förbättra en organisations 
portföljstyrningsresultat och eftersom varje organisations syn på vad ett bra resultat är unik 
kan projektkontoret se väldigt olika ut olika organisationer emellan. De relativt små aktörerna 
Elvenite och Stamford har inget specifikt projektkontor, men Elvenite har en operations 
manager som tillsammans med sales manager och konsulter träffas, ser över och diskuterar 
verksamhetens olika projekt och dess resurser, vilket kan liknas vid ett projektkontor. 
Stamford är som tidigare nämnt ett produktorienterat företag och har så relativt få stora aktiva 
projekt att ett projektkontor helt enkelt inte skulle vara lönsamt eller ens nödvändigt.  
 
Ninetech har ett projektkontor som tar in och behandlar särskilda projekt som uppfyller ett 
eller flera av tre olika kriterier: att projektet har en budget på minst en miljon, att projektet är 
av stor taktisk vikt för Ninetech själva, eller om det finns väldigt hög risk i projektet. Varje 
vecka skickar samtliga projektledare som driver aktiva projekt in en rapport till 
projektkontoret som innefattar vad som i skrivande stund pågår i projektet, hur långt man har 
kommit samt hur man håller sig till budget och tidsuppskattning. Projekten värderas därefter 
av projektkontoret utifrån om det är ett grönt projekt – att allt ser bra ut och går enligt plan, 
gult projekt – att det är någon form av avvikelse i projektet som behöver ses över, eller rött 
projekt som innebär att det är något uppenbart problem i projektet som måste hanteras snarast. 
Projektledare som driver projekt som fått en gul eller röd värdering kallas till ett veckovist 
möte tillsammans med projektkontoret för att tillsammans hjälpa varandra med de olika 
avvikelser eller problem som inträffat i projekten, och även för att rapportera uppåt i 
ledningen vilka projekt som inte går helt enligt plan och därför behöver uppmärksammas och 
hanteras. Bonham (2005) menar att stödet som ett projektkontor erbjuder bidrar till minskade 
kostnader relaterade till risk genom möjligheten att utnyttja resurser från andra projekt. Detta 
bekräftas i Ninetechs fall där intervjupersonen förklarar att det vid plötsliga problem i ett 
projekt oftast fungerar väldigt bra att låna resurser från något annat projektteam eftersom 
organisationen är så pass öppen och kompetensen är bred. Kendall & Rollins (2003) menar att 
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det är sällan ett företag lanserar ett projektkontor enbart för att de vill eller känner för det, 
utan snarare på grund av att företaget kommer till en punkt där de inser att ett projektkontor 
helt enkelt måste införas. Så var också fallet för Ninetech. De nådde en punkt där de insåg att 
de inte har så pass bra översikt och kontroll över projekten som de skulle önska för att 
undvika stora problem orsakade av bristande information om projekten. De beslutade sig 
därför för att införa ett projektkontor och är i dagsläget mycket nöjda över detta beslut. 
 
EVRYs projektkontor fyller en liknande funktion som Ninetechs men med vissa skillnader. På 
grund av sin omfattning har EVRY projektkontor på två olika nivåer, ett på divisionsnivå och 
ett på koncernnivå. Alla projekt över en viss storlek statusrapporteras och förs in i 
projektportföljen. Samtliga projekt i portföljen aggregeras av respektive divisons 
projektkontor, till skillnad från Ninetech där endast de projekt i portföljen som uppfyller vissa 
specifika kriterier hanteras av projektkontoret. Dessa projekt rapporteras i sin tur månadsvis 
till divisionsledningen. Skulle rapporteringen påvisa någon avvikelse eller problem i något av 
projekten agerar divisionsledningen för att reda ut vad detta beror på och hitta en lösning. 
Projektkontoret på koncernnivå fungerar på ett liknande sätt som projektkontoret på 
divisionsnivå, men behandlar särskilt stora och viktiga projekt som har påverkan på och berör 
hela koncernen. Som Bonham (2005) förklarar har projektkontor för IT-projekt en unik 
möjlighet att stödja samtliga projekt i företagets projektportfölj och rapportera relevant 
information direkt till företagets ledningsgrupp. Den största skillnaden mellan EVRY och 
Ninetech, förutom att EVRY har flera projektkontor på olika nivåer i organisationen, är att 
EVRYs projektkontor på divisionsnivå behandlar samtliga projekt i projektportföljen. 
Ninetech har istället avgränsat sitt projektkontor till att behandla de projekt i portföljen som 
uppfyller något av de tre kriterierna rörande budget, strategisk vikt och riskfyllda projekt.  

5.4 Effekter av portföljstyrning 
Vilka effekter kan ett IT-företag förvänta sig av en effektiv portföljstyrning? Eller kanske 
ännu viktigare – vilka risker ställs företaget för då någon form av portföljstyrning inte 
existerar? Artikeln ”Projekt rinner ut i sanden” (ComputerSweden, 2011) från pilotstudien 
menar att en effekt av portföljstyrning är att säkerställa att portföljstyrning inte bara leder till 
att projekt görs på rätt sätt, utan också att de gör rätt saker, som också Project Management 
Institute (2006) bekräftar är huvudsyftet med portföljstyrning. Rajegopal et al. (2007) påpekar 
även vikten av att investera i rätt typ av projekt och att projekten överensstämmer med 
organisationens strategi och mål. Något som tydligt framgick under intervjuerna var att 
Elvenite, Ninetech och EVRY lägger stort fokus vid att kunder och projekt matchar företagets 
strategiska inriktning. Också Stamford är nischat mot särskilda verksamheter beroende på 
vilken av deras produkter projektet gäller. Trots att Elvenite och Stamford inte har ett 
projektkontor eller en lika etablerad portföljstyrning som de större aktörerna Ninetech och 
EVRY är det tydligt att många viktiga aspekter som portföljstyrning berör än dock anammas 
för att undvika de konsekvenser som beskrivs i Figur 3 i litteraturkapitlet. 
 
Rajegopal et al. (2007) menar också att effektiva affärsbeslut baserat på estimeringar, 
exempelvis rörande tidsplanering eller budget för projekt är något som alla kämpar med och 
som i princip kan betraktas som omöjligt göra eftersom det är just estimeringar och prognoser 
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som när som helst kan förändras. Även intervjupersonen på EVRY hävdar att det finns en hel 
del arbete kvar gällande förmågan att estimera och prognostisera projekt. Bättre tekniker och 
verktyg behövs för att bedöma hur stor osäkerheten är i den uppskattade värderingen av 
projektet så att det prognostiseras på ett rättvist sätt. En effektiv portföljstyrning kan dock 
underlätta denna process med hjälp av olika verktyg för att få en samlad vy över samtliga 
projekt vars information estimeringarna kan baseras på. Risken för felestimeringar kan annars 
öka drastiskt.  

6. Slutsatser  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur portföljstyrningen ser ut i några av våra svenska 
IT-företag, hur urval, värdering, prioritering och uppföljning av projekt går till, vilka 
eventuella verktyg som används som stöd för detta samt ge svar på vilka effekter som kan 
förväntas vid användandet av en effektiv portföljstyrning. Studien ska även ge svar på vad 
portföljstyrning är, vilka beståndsdelar det består av samt vilka komponenter som bör beaktas 
för att uppnå en lyckad portföljstyrning.  
 
Vad portföljstyrning är och vilka komponenter som bör beaktas har kunnat besvaras i 
litteraturgenomgången där dess beståndsdelar, roll i verksamheter, vanliga problem som kan 
uppstå och hur urval bör genomföras förklarats och beskrivits. Det har också framgått vad 
portföljstyrningsverktyg och projektkontor har för betydelse för portföljstyrningen och vilka 
effekter som kan förväntas av en effektiv portföljstyrning. Mycket av materialet från 
litteraturgenomgången har kunnat kopplas till pilotstudien och intervjuresultatet där både 
likheter och skillnader framgått. 
 
Hur portföljstyrningen kan se ut i några av dagens svenska IT-företag har kunnat besvaras i 
kapitel 4 där både tydliga likheter och skillnader kunnat identifieras de olika företagen 
emellan. Något som tydligt framgår är att portföljstyrningens etablering och omfattning skiljer 
sig beroende på hur stort företaget är sett till antal aktiva projekt och omfattning. Ninetech 
och EVRY har en portföljstyrning som är mycket lika varandra med ett fåtal mindre 
skillnader. De har etablerade projektkontor, verktyg och IT-stöd för att hantera både hela 
portföljen och enskilda projekt, samt liknande kriterier rörande värdering och prioritering av 
projekt. Mycket är också i enlighet med vad litteraturen hävdar att en effektiv portföljstyrning 
bör innehålla och vara uppbyggd av.  
 
Vilka effekter som kan förväntas vid en effektiv portföljstyrning har till viss del kunnat 
besvaras genom analysering av både litteraturgenomgången och de genomförda intervjuerna. 
Det finns många risker som med hjälp av portföljstyrning kan undvikas eller minskas genom 
en tydlig översikt och hantering av ett företags alla projekt. För att mer konkret kunna 
analysera vilka effekter som kan förväntas hade dock en mer utförlig undersökning behövts, 
förslagsvis i ett företag som nyligen anskaffat ett nytt portföljstyrningsverktyg eller anlitat ett 
konsultföretag för att utveckla sin egen portföljstyrning. 
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Vid en första anblick kan det verka som att Elvenites projekthantering och portföljstyrning 
skiljer sig en del från Ninetech och EVRY, kanske på grund av den relativt mindre 
omfattningen och antal aktiva projekt. Efter den närmare analysen i avsnitt 5 framgår det dock 
att det även här finns en hel del likheter som också är i enlighet med litteraturen, exempelvis 
gällande projektkontor där de trots ett avsaknande av ett specifikt projektkontor har möten två 
gånger i veckan som i princip fyller samma funktion som ett projektkontor. Även värdering 
och prioritering sker på ett likvärdigt sätt där stort fokus läggs på strategisk inriktning som 
också är utpekat som en av de mest kritiska grundpelarna för en effektivt fungerande 
portföljstyrning.  
 
Gällande Stamford har det varit svårare att göra en rättvis jämförelse och undersökning av 
portföljstyrningen just för att de på grund av sin produktorienterade verksamhet skiljer sig 
från de övriga aktörerna. De arbetar inte i projektform på samma vis med flera stora aktiva 
projekt som måste hanteras samtidigt och har därför inte samma behov av särskilda verktyg 
och metoder för översikt, värdering eller projektkontor. Trots detta har jag valt att ha med 
resultatet av denna intervju då jag anser att det kan vara av intresse att se skillnaderna som 
framgick mellan IT-konsultföretag och ett produktorienterat företag. 

6.1 Rekommendationer 
Vad som rekommenderas efter att dessa slutsatser har dragits är att portföljstyrning är något 
som bör beaktas i alla IT-företag som arbetar med flera simultana projekt oavsett företagets 
omfattning. Även om projektkontor och avancerade portföljstyrningsverktyg verkar 
överflödiga för mindre aktörer kan det finnas enklare alternativ för att underlätta översikt och 
hantering av projekt som passar verksamheten. Man bör överväga att inleda ett specifikt 
projektkontor innan man kommer till punkten som många gör, att något går så pass fel att man 
kommer till insikten att ett projektkontor måste införas. Vidare rekommendationer till 
intervjuföretagen själva och övriga företag är helt enkelt att fortsätta ha portföljstyrningens 
utveckling i åtanke i takt med att företaget och organisationen utvecklas och växer. Som 
intervjupersonen på EVRY nämner är det inte längre frågan om portföljstyrning eller inte 
portföljstyrning. Främsta fokus bör alltså läggas på portföljstyrningens utveckling och hur det 
kan förbättras i framtiden. 

6.2 Reflektioner och förslag på fortsatta studier 
Detta arbete har resulterat i en granskning över vad portföljstyrning är, vilka komponenter det 
bör bestå av och hur det kan se ut i några av våra svenska IT-företag med olika omfattning. 
Det kan främst vara av intresse för privatpersoner och företag som inte har riktig koll på vad 
portföljstyrning faktiskt är eller hur det fungerar, eller företag som är i införandefasen av 
portföljstyrning och vill ha exempel på hur det kan se ut. Det har inte skett någon djupare 
analys sett till tekniska detaljer rörande portföljstyrning och har heller inte resulterat i någon 
djupare analys av före- och eftereffekter, exempelvis vid införandet av portföljstyrning, 
projektkontor eller ett nytt portföljstyrningsverktyg. Rekommendationer till fortsatta studier 
som skulle vara intressant kan därför vara att göra en fallstudie i ett företag som ska införa 
något av tidigare exempel och analysera förväntade effekter med verkligt resultat.  
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Omnämnande 
 
Jag vill först och främst tacka min handledare John-Sören och mina kurskamrater som genom 
stort stöd och konstruktiv kritik format denna uppsats till vad den är idag. Ett extra varmt tack 
riktas till Birgitta, Carl, David och Gunnar utan vars medverkan och bidrag detta arbete aldrig 

kunnat utföras. 
 

Tack! 
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Bilaga -Intervjuunderlag 
 
Berätta lite om företaget och din roll i verksamheten 
 
Hur många aktiva projekt har ni idag? 
 
Hur värderar ni projekt idag?  
 
Utför ni någon sorts prioritering över era olika projekt? Om ja, baserat på vad och på vilket 
sätt?  
 
Har ni något IT-stöd för portföljstyrning? Om ja, vilket och hur fungerar det? Om nej, vad 
använder ni för ”generellt” IT-stöd? Finns det verktyg för portföljstyrning tillgängligt där?  
 
Har ni en särskild avdelning/personer som hanterar urval och värdering av projekt?  
 
Delar ni upp era projekt i olika grupper/kategorier?  
 
Hur säkerställer ni att varje projekt får tillgång till de resurser som krävs? Hur ser 
resursfördelningen ut?  
 
Har ni någon form av riskhantering för era projekt? Hur fungerar det? 
 
Har ni någon form av uppföljning av era färdiga projekt? Hur fungerar det? 
 


