
 
 

 

Projektledning 7,5 högskolepoäng 
Provmoment: TEN1 
Ladokkod: NPL01G 
Tentamen ges för: ADAEK14h, Dataekonomutbildningen 

SYST14h, Systemvetarutbildningen 
NGIMI13h, Affärsinformatik med inriktning mot int. m-för och IT 
 

  
TentamensKod:  
(Ifylles av student) 
 
 
Tentamensdatum: 2017-02-17 
Tid:  Tentamenstiden är fyra timmar, 09:00 – 13:00 
  
Hjälpmedel:  
Miniräknare (lånas ut av tentamensvakter) 
Formelblad (finns på sista sidan i tentamenshäftet) 

Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng 
För att få respektive betyg krävs: för betyget G krävs minst 20 poäng 
 för betyget VG krävs minst 30 poäng 

Allmänna anvisningar: 
Skriv tydligt! 
Skriv namn på alla papper 
Sätt ´X´ på omslaget för samtliga besvarade frågor 

Nästkommande tentamenstillfälle: Omtentamen 6 april 2017.  
 
 

 

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, 
annars är det detta datum som gäller:  
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Ansvarig lärare: Patrik Hedberg & Bill Andersson 
Telefonnummer: 0705 – 332 431     0734 – 205 222 



Grundinformation 
SoftTeam AB är ett företag som utvecklar IT-lösningar för, och tillsammans med, företag och 
offentlig förvaltning. SoftTeam bedriver en stor del av sin verksamhet i projektform. SoftTeam 
genomför projekt åt kunder i olika branscher och av olika storlek. Projekten kan vara av olika 
karaktär och olika i omfattning. Omfattningen på projekten är dock ofta sådan, att varje projekt 
består av några delprojekt. SoftTeam har lång erfarenhet och är vana att arbeta i projekt, både 
för kunder och tillsammans med kunder. Du kan se dig själv som anställd hos SoftTeam, där 
du i olika projekt kan ha rollen som projektledare eller projektmedlem. Ibland genomför du 
projekt med flera av dina kollegor från SoftTeam, och ibland kan du vara projektledare där 
resurserna kommer från kundens organisation eller från underleverantörer till kunden. 
 
 
 

Uppgift 1 (10 poäng) 

a) Vilka aktiviteter, bedömningar och värderingar skulle du genomföra i din roll som 
projektledare i samband med att projektet hos SoftTeam ska inledas? Som projektledare 
vet du att det är lätt att bara fokusera projektets omgivning och den kommande 
projektgruppen, men att dina egna förberedelser är en av de viktigaste delarna. (6p) 

 
b) I inledningen av ett projekt är det viktigt att du säkrar måluppfattning, kompetens, 

motivation och förståelse hos din projektgrupp och hos varje projektmedlem. Förklara 
vad denna säkring innebär vad gäller mål, kompetens, motivation respektive förståelse? 
(4p) 

 
 

Uppgift 2 (10 poäng) 

a) Förklara och exemplifiera innebörden av, samt skillnaden mellan 
begreppen/faktorerna; effektmål och projektmål/-resultat. (2p) 

 
b) Förklara och exemplifiera innebörden av och skillnaden mellan ”projekt-

/begränsningstriangelns tre aspekter” vad gäller; tid, kostnad/resurs och 
funktion/kvalitet, samt hur dessa aspekter är relaterat till begreppen/faktorerna; 
produktkrav och projektkrav. (2p) 

 
c) Vid planering av projekt är Work Breakdown Strukture (WBS) och Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats (SWOT) tekniker som kan/bör användas. 
Förklara och exemplifiera i dessa sammanhang innebörden av respektive teknik, och 
hur de kan användas. (2p) 

 
d) Förklara och exemplifiera innebörden av, samt skillnaden mellan 

begreppen/faktorerna; ”Tidsåtgång” och ”Varaktighet”, och hur dessa påverkar olika 
projektaspekter/-förhållanden. (2p) 

 
e) Vid planering och uppföljning av projekt är ”Gantt-schema” och ”Den Kritiska 

Linjen” tekniker som kan/bör användas. Förklara och exemplifiera i dessa 
sammanhang innebörden av respektive begrepp, och hur de kan/bör/ska användas. 
(2p) 



 

Uppgift 3 (6 poäng) 

Det råder en hög grad av osäkerhet när det gäller hur aktiviteter (A — G) i ett projekt ska 
genomföras bl.a. på grund av att det föreligger en relativ hög grad av komplexitet i hur 
lösningar bör genomföras/ska vara utförda. Dessutom råder det en viss osäkerhet i vilken 
teknik som ska användas och huruvida disponibla resursers kompetensnivå inom de aktuella 
områdena är tillräcklig eller inte. Projektet kommer att ha en fast starttidpunkt och kommer 
enbart att belastas med kostnader baserat på tidsåtgång för respektive projektresurs, vilka har 
en gemensam kostnad om 4 500 kr per mandag. Nedanstående nätplan och tidestimeringar i 
mandagar gäller. 

 
Aktivitet:  Min Trolig Max 
A  2 9 14 
B   6 15 19 
C   5 10 14 
D  4 7 13 
E  8 11 15 
F  6 9 12 
G  4 8 14 

 
a) Beräkna och redovisa, utifrån givna uppgifter/förutsättningar och med hjälp av 

Lichtenbergmetoden, total tidsåtgång i mandagar för projektet. Beräkningar ska 
redovisas. (2p) 

  
b) Beräkna och redovisa, utifrån givna uppgifter/förutsättningar och med hjälp av 

Lichtenbergmetoden, väntad ledtid i mandagar för projektets Kritiska Linje. 
Beräkningar ska redovisas. (1p) 

 
c) Beräkna och redovisa, utifrån givna uppgifter/förutsättningar och med hjälp av 

Lichtenbergmetoden, två sannolikhetsalternativ inom vilket projektets totala kostnad 
sannolikt kommer att få sitt utfall inom. Alternativen ska ha olika grad av sannolikhet 
95 % respektive 68 %, och ska utifrån dessa ha/visa två olika intervall inom vilka 
projektets utfall av kostnader i kronor sannolikt kommer att hamna inom. Beräkningar 
ska redovisas. (2p) 

 
d) Rekommendera och motivera styrgruppen utifrån gällande projektförutsättningar och 

gjorda beräkningar, lämplig kostnadsbudget för projektet. Kostnadsbudget ska anges i 
Tkr, exempelvis. 125 Tkr. (1p) 

 



Uppgift 4 (4 poäng) 

Ett projekt med kostnadsbudget omfattande 1 500 000 kronor (1 500 Tkr) har efter 
milstolpe/mättillfälle månadsskiftet 30 september nedanstående underlag för 
lägesbeskrivning.  Projektets varaktighet omfattar 20 veckor. Projektet har en 100% 
prioritering på kvalitet avseende förväntat projektresultat, vilket ska vara levererat den 31 
december.	

 

a) Beräkna och redovisa, utifrån givna uppgifter/förutsättningar nedanstående. 
Beräkningar ska redovisas. (3p) 

 
 Kostnadsskillnad 
 Kostnadskvot/-indikator 
 Prognostiserad kostnad 
 Tidsskillnad 
 Tidskvot/-indikator 
 Prognostiserad leverans (antal veckor) 

  
b) Rekommendera och motivera styrgruppen utifrån gällande projektförutsättningar och 

beräkningar vid lägesbeskrivningen månadsskiftet september-oktober enligt ovan, 
lämpliga beslut gällande projektbudget och tidpunkt för slutleverans/projektavslut. 
(1p) 

 
 

Uppgift 5 (10 poäng) 

a) För många projekt är riskhantering centralt. Beskriv hur du skulle råda SoftTeam att 
strukturera arbetet med riskhantering när det gäller t ex arbetssätt, riskområden, mm. 
Din beskrivning behöver vara på en nivå som företaget kan använda för att komma igång 
med ett mer strukturerat arbetssätt. Det räcker alltså inte med att bara rekommendera t 
ex en metod (metodnamn). (6p) 

 
b) Traditionella projekt leds alltid av en projektledare. I agila arbetssätt förekommer 

ytterligare/andra roller. Inom Scrum finns bl a en Scrum master. Finns det några 
skillnader vad gäller ansvar mellan rollerna som projektledare respektive Scrum 
master? Förklara i så fall vilka dessa skillnader är eller respektive rolls ansvar. (4p) 



Formelblad 

Uppskattat maxvärde  Tmax 

Uppskattat minvärde  Tmin 

Uppskatta troligt värde  Ttrolig 

Beräknat medelvärde  Tväntad  = (Tmax + (3 * Ttrolig) + Tmin) / 5 

Standardavvikelse  Sväntad  = (Tmax ‐  Tmin) / 5 

Osäkerhet    Oväntad  = Sväntad / Tväntad 

Varians    V  =S2 

Beräknat total ledtid  Tprojekt  = ∑ ä    [Kritisk Linje] 

Beräknat total tidsåtgång  Tprojekt  = ∑ ä  

Standardavvikelse  Sprojekt  = ∑ ä 2  [Ledtid och/eller tidsåtgång] 

Sannolikhet verkligt utfall  Tverklig 95%   = Tprojekt ± 2 * Sprojekt 

Sannolikhet verkligt utfall  Tverklig 68%   = Tprojekt ±  Sprojekt 

Tidsskillnad      = Resultatvärde – Förkalkyl 

Tidskvot      = Resultatvärde / Förkalkyl 

Prognostiserad leverans    = Planerad leverans / Tidskvot 

Kostnadsskillnad    = Resultatvärde – Efterkalkyl 

Kostnadskvot      = Resultatvärde / Efterkalkyl 

Prognostiserad kostnadÅterstående budget  = BudgetTotal – Kostnadsskillnad 

    Alternativt  = Efterkalkyl + BudgetTotal ‐ Resultatvärde 

Prognostiserad kostnadÅterstående budget modifierad med kostnadskvoten 

      = BudgetTotal / Kostnadskvot 

    Alternativt      = Efterkalkyl + ((BudgetTotal – Resultatvärde ) / Kostnadskvot) 

Prognostiserad kostnadVerklig kostnad och en ny bedömning av kostnaden för återstående arbete 

      = Efterkalkyl + Ny budgetÅterstående arbete 

 


