
 

Metoder i projektet 
 E-clearingprojektet startades den 6 juni 

och ska vara klart den 15 november. I 
december lanseras lösningen hos Press 
byrån och 7-eleven.  

 Lösningen realiseras i projektmetoden 
MtP, Master The Project, som bygger på 
ett webbaserat verktyg med tre kompletta 
projektmetoder (Start, Mini och Maxi). I 
Kuponginlösens e-clearingprojekt används 
Mini som används för medelstora projekt.  

 Modellen innehåller mätverktyg för att 
göra prognoser och statusframtagning som 
bygger många projektledares erfarenheter. 
 

Utdrag från nättidningen 
 
Lös in rabattkupongen via mobiltelefonen  

2005-11-11 03:00 Snart är möjligheten att lösa in rabatt-kuponger via mobiltelefonen här. 
Redan i december faktiskt.  
 
 
Det handlar inte om oönskad reklam, utan användarna måste registrera sig på webbplatsen kupong.se för att 
löpande erbjudanden via sms. Inledningsvis kan kunderna utnyttja systemet hos pressbyrån och seven eleven. 
 
När användarna vill använda någon kupongrabatt i butiken, till exempel för en kexchoklad, läses mobilkupongens 
streckkoder av i kassan och rabatten dras av från det ordinarie priset.  
 
– Tack vare att mobiltelefonerna kan användas för att positionera kunder kan varumärkesägare skicka 
erbjudanden i realtid. En glasstillverkare skulle kunna skicka rabatterbjudanden till de mobiltelefonanvändare som 
befinner sig i ett geografiskt område där det är fint väder, säger Pontus Ellefsson, vd på Kuponginlösen, som 
utvecklat lösningen.  
 
Årligen 5 000 kampanjer 
Varje år hanterar Kuponginlösen 5 000 kupongkampanjer åt 400 kunder, som Ica, Coop och Reitan 
Servicehandel. I den sistnämnda ingår Pressbyrån och 7-eleven vilka har 380 butiker. Totalt har kunderna 9 000 
butiker att välja mellan.  
 
AV: Johan Cooke  
Av: Computer Sweden  
 

 
Gemensam nämnare ror projektet i hamn  

2005-11-11 03:00 Företaget Kuponginlösen har valt en enda projektmetod. Master the 
Project tillämpades på projektet med de mobila rabattkupongerna, med lyckat resultat.  
  
 
I princip alla kunduppdrag genomförs i projektform på företaget Kuponginlösen.  
 
– Projekt kan alltid drivas effektivare och smartare. Därför 
satsar vi på en genomarbetad projektmetod, något som vi 
tidigare saknat. E-clearingprojektet för Reitangruppen är det 
första projektet där vi använder metoden, säger Pontus 
Ellefsson, vd på Kuponginlösen. 
 
Metoden är Master the Project, MtP. Den första åtgärden till 
införandet togs i fjol. Då fick företagets projektledare Åke 
Wennlund börja en avancerad kurs i projektledning där MtP 
var kursens röda tråd. Till metoden finns ett webbaserat 
verktyg som har tre kompletta MtP-metoder, beroende på 
projektets omfattning och erfarenhet hos deltagarna.  
 
– Utbildningen var så pass givande att vi sedan efterfrågade 
en företagsanpassad projektutbildning för de medarbetare som 
på olika sätt är involverade våra projekt. Därigenom fick vi en 
gemensam arbetsmetod för att driva projekten, säger Åke 
Wennlund.  
 
Av Kuponginlösens 40 anställda fick 16 gå den företagsanpassade utbildningen, som varade under två dagar.  



 

 
 
 
Bygger på sju steg 
MtP finns tillgänglig som en elektronisk verktygslåda baserat på ett webbgränssnitt på Kuponginlösens intranät. 
Företaget använder MtP-metoden Mini som innehåller sju steg och beslutspunkter. Enligt Pontus Ellefsson ger 
metoden resultat.  
 
– I våra tidigare projekt har tendensen varit att projekten dragit ut på tiden eller att de inte utvärderats tillräckligt. I 
MtP finns en rad parametrar för att undvika sådana fällor, och vi har fått en annan säkerhet i det här projektet.  
 
I flera steg 
I metodens första steg kallat Effektanalys fick man tydligt fram ett beslutsunderlag och en projektkalkyl. 
Därigenom kunde projektgruppen få fram effektmål som projektet skulle uppnå. I det andra steget Projektanalys 
kunde man planera för resursförbrukning och se dolda risker. MtPs sjunde och sista steg handlar om 
effektuppföljning och projektutvärdering.  
 
– Vi har inte utvärderat projektet än, eftersom det inte är klart. Men jag ser en stor potential när vi får ett likvärdigt 
projekt igen. Till exempel kan effektvärdena som fås fram vid utvärderingen användas som ingångsvärden när 
Kuponginlösen drar igång ett nytt projekt. Utvärderingen kan också visa vad som eventuellt måste göras bättre, 
säger han.  
 
– Systemet generar information om vi lägger rätt tiden allt eftersom vi matar in uppgifter om projektet i 
webbverktyget. Vi är inte en dag försenade, säger han.  
 
Vilka nackdelar finns det med MtP?  
– Projektmetoden kan i en första överblick verka krånglig, omfattande och resurs- och tidskrävande. Men det 
gäller att organisationen ser behovet och fördelarna med att implementera en strukturerad projektmodell. I ett 
projekt finns alltid dolda kostnader, med metoden blir dessa synliga.  
 
 
AV: Johan Cooke  
Av: Computer Sweden 
 


