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Sammanfattning 

 

Tillgänglig statistik visar att IT-projekt misslyckas i större omfattning än projekt i andra 

branscher. Denna trend har länge existerat och man har dokumenterat misslyckanden i 

utvecklingsprojekt ända tillbaka till början av 90-talet. Varför fortsätter detta vara ett 

problem än idag, trots allt arbete som lagts ner på att utforma nya projektstyrningsmodeller, 

utvecklingsmetoder och certifierande utbildningar? 

Denna studie undersöker IT-projekt och tar fram de nyckelfaktorer som orsakar att IT-projekt 

misslyckas. I uppsatsen utförs en flerfallsstudie där fyra seniora IT-projektledare får dela med 

sig av sin erfarenhet och kompetens inom området. Materialet samlas in via intervjuer och 

analyseras kvalitativt där de mest förekommande faktorerna analyseras i detalj. Med 

utgångspunkt från projektledarnas perspektiv behandlas vad som avses med ett misslyckat IT-

projekt samt även vilka faktorer som de anser är viktigast att jobba med i IT-projekt. 

Uppsatsens innehåll är relevant för de personer som arbetar med IT-projekt, de som utvecklar 

samt de som beställer. Dessa grupper behöver ha uppsatsens resultat i åtanke för att 

möjliggöra en bättre leverans. Resultatet indikerar att kommunikation är en kritisk faktor i IT-

projekt. 

 

 

Abstract 

 

Available statistics indicate that IT projects fail on a larger scale than projects in other 

industries. This trend has existed for an extended period and there is documentation dating 

back to the early 90s that indicate this problem. Why do this continue to be a problem today, 

despite all the work that has been done to develop new project management models, system 

development models and certification courses? 

This study examines IT-projects and highlights the key factors that causes IT-projects to fail. 

In this paper a multi case study is conducted in which four senior IT-project managers shares 

their experience and expertise in the field. The material is gathered through interview and is 

analyzed qualitatively where the most common factors are analyzed in detail. Based on the 

project managers’ perspective it is established what constitutes a failed IT-project and also 

what factors they consider most important to work with. The content of this paper relevant to 

people working with IT-projects, both the developers and those who order the project. These 

groups need to have the results of the thesis in mind to allow for better delivery in the future. 

The result of this paper indicates that communication is a critical factor in IT-projects. 
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1. Inledning 

Enligt en rapport kallad Chaos Report (The Standish Group, 2010) betraktas 68 % av alla IT-

projekt genomförda i världen som misslyckade. Denna rapport har blivit en årlig 

undersökning för The Standish Group som har utfört dessa undersökningar sedan 1995. 

Namnet på studien är Chaos Report vilket refererar till kaoset vilket IT-projekt för närvarande 

befinner sig i. Även det Svenska företaget Exido utförde en undersökning på totalt 1 840 

företag, kommuner och myndigheter och räknade ihop att även i Sverige anses cirka 68 % av 

IT-projekt som misslyckade(Arstad Djurberg, 2005). Trots att man kan ifrågasätta Chaos 

Report för sina siffror, med avseendet på hur de utfört urvalen av granskade projekt, existerar 

det fortfarande en överväldigande mängd av undersökningar och empiri som bekräftar IT-

projekts tendens till att misslyckas (von Wurtemberg, Franke, Lagerstrom, Ericsson, & 

Lillieskold, 2011). I en industri som har växt dubbelt i finansiering mellan 1990 till 2003 i 

USA (U.S Department of Commerce, 2003), och som generellt fortsätter växa i utvecklade 

länder leder dessa siffror till oro. Trots att detta numera är ett känt problem inom IT-

branschen, visar siffror från Chaos Report 2010, att misslyckanden i IT-projekt fortfarande 

ökar i jämförelse med Chaos Report från år 2000 som bilden nedan illustrerar. 

 

 
Figur 1.1 - Projektstatistik genom tiden The Standish Group. 

Källa: Chaos Report Summary 2010 

 

Vid misslyckade projekt blir konsekvenserna för leverantören eller beställaren, beroende på 

projekt, ofta stora ekonomiska förluster samt en nedsatt produktion för verksamheten på 

grund av utebliven leverans på en lovad produkt, eller en ekonomisk förlust då man 

underskattat kostnaderna för projektet. 
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1.2 Problemformulering 

Enormt stora mängder pengar försvinner på projekt som aldrig skapar en produkt som 

används. Enligt Statistiska centralbyråns rapport Företagens användning av IT 2011 använder 

97 % av svenska företag med mer än 10 personer datorer. Vidare spenderade det svenska 

näringslivet 18,4 miljarder kronor på mjukvara. Detta ger oss ett perspektiv på vilken enorm 

handelskraft som mjukvara har inom företag. Det blir allt vanligare att företag använder sig av 

informationssystem för att hantera processer och handel (Statistiska centralbyrån, 2012) och 

denna trend förväntas att fortsätta. 

 

Behovet av att kunna utveckla ny mjukvara blir allt större och med statistiken som presenteras 

i Chaos Report (The Standish Group, 2010) är det av stort intresse för både myndigheter och 

företag att reda ut vilka faktorer som ligger bakom dessa misslyckanden och hur man skall 

hantera dessa.  

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Bakgrunden till denna uppsats baseras till stor del på Chaos Report (The Standish Group, 

2010) som vid skrivande stund verkar vara den bästa (med hänsyn till kvantitet av insamlat 

material) tillgängliga statistiken som existerar inom detta område. Rapporten citeras ofta av 

författare inom den akademiska världen som bland annat von Wurtemberg m.fl. 2011 och 

Yeo, 2002. Givet detta kommer uppsatsen behandla definitionen på vad ett “Misslyckat IT-

projekt” är, belysa det faktum att denna definition inte är universell och att statistiken 

möjligtvis kan tolkas olika beroende på vilken definition som används. 

 

Under litteraturgenomgången hittades ej några konrekta åtgärder eller råd som man borde 

beakta i samband med IT-projekt för att minska riskerna till att misslyckas. Denna 

observation har lett till att vi har identifierat ett behov av att ta fram viss vägledande kunskap 

till hur man bedriver lyckade IT-projekt. Syftet är således att identifiera och analysera varför 

många projekt anses misslyckade och ta fram vägledande kunskap som gör att fler projekt 

lyckas. 

 

För att möjliggöra detta undersöks tidigare fall utifrån ett historiskt perspektiv där lärdom 

tillgodogörs från personer som idag driver projekt. Avsikten är att ta fram de viktigaste 

framgångsfaktorerna för IT-projekt. Följaktligen blir resultatet eventuella åtgärder, vad man 

behöver ha i åtanke när man driver IT-projekt samt ta fram forskningsfrågor för vidare 

forskning i detta ämne.   

 

Våra forskningsfrågor lyder: 

1. Vilka faktorer är kritiska för IT-projekt och hur ska dessa hanteras för att undvika 

misslyckanden? 

2. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra IT-projektutveckling? 
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1.4 Avgränsningar 

Empirin vi samlat in detta arbete baseras på intervjuer med projektledare vilka besitter flera 

års erfarenhet inom IT-branschen. Detta resulterar i att empirin bygger på leverantörens 

perspektiv av IT-projekt och tar inte beställaren i beaktning. 

 

Från början hade vi avsett att termen IT-projekt skulle vara produkten av projekt relaterat till 

IT i vilken form som helst. Detta innebar att det kunde både vara utveckling av system 

samtidigt som termen även kunde användas för utbyggnad av hårdvara eller liknande projekt.  

Uppsatsen inriktar sig mot att undersöka misslyckanden kring IT-projekt centrerat kring 

utveckling eller vidareutveckling av system. Detta möjliggör att vi kan avgränsa vårt arbete 

och mer konkret kunna generalisera kring detta och göra så att våra slutsatser inte blir 

irrelevanta på grund av dess bredd. 

 

 

1.5 Kunskapsintressenter 

Människor vars arbetsroll involverar utveckling eller inköp av IT-projekt behöver vara insatta 

i varför många projekt anses misslyckade och ha det i åtanke vid utveckling. Intressenter för 

detta bör således vara främst:  

1. Projektledare 

2. Företagsledning 

3. IT-konsulter 

4. Beställare 

5. Utvecklare 

6. Programmerare 

7. Implementationsansvariga 
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2. Forskningsansats och forskningsmetod 

I detta stycke presenterar vi tillvägagångssättet för insamling av information, varför vi valt 

dessa strategier och metoder. Först presenterar vi utifrån vilket paradigm vi utgår från i vår 

forskning, sedan presenteras forskningsstrategin vi följt. Efter detta följer vilka metoder vi 

använt för att samla in informationen och avslutningsvis kritik och reflektion mot 

tillvägagångssättet samt informationen vi samlat. 

 

 

2.1 Filosofiskt Paradigm 

Oates (2006) definierar interpretativismen enligt följande: 

“Interpretive research in IS and computing is concerned with understanding the social 

context of an information system: the social processes by which it is developed and construed 

by people and through which it influences, and is influenced by, its social setting”. 

 

Vi utgår från en interpretativ forskningsansats i detta arbete som filosofiskt paradigm. Detta 

innebär att vi utgår från att det finns olika synsätt på objekt och ting beroende på perspektiv. 

Vidare förespråkar interpretativismen att all kommunikation görs genom sociala 

konstruktioner som har olika betydelse i grupper samt som med tiden kan komma att 

uppfattas olika. En interpretativ forskningsansats möjliggör analys av åsikter, relationer och 

erfarenheter i form av ord där fenomenet undersöks i dess naturliga miljö. Eftersom vi valt att 

utföra intervjuer och bedriva flerfallsstudier finner vi detta paradigm bäst lämpat för att kunna 

besvara våra forskningsfrågor. 

 

Dessutom följer vi även karaktärsdraget enligt Oates (2006) att vi som forskare har bestämda 

uppfattningar om hur vi tolkar materialet som vi tillhandahållit. För att kunna rättfärdiga våra 

slutsatser, har vi under stycket Kritik (2.6) valt att diskutera detta mer detaljerat. 

 

 

2.2 Flerfallstudier 

Vi har haft för avsikt att ta fram och undersöka de viktigaste faktorerna för ett IT-projekt och 

dess utveckling genom att använda flerfallstudier som forskningsstrategi. Fallstudie 

karaktäriseras enligt Oates (2006) som en forskningsstrategi med fokus på att djupgående 

undersöka fenomenet genom att undersöka det i dess naturliga miljö, undersöka de olika 

underliggande processer och relationer och hur de tillsammans påverkar fenomenet till 

skillnad för att försöka isolera och finna enskilda faktorer (Oates, 2006). Vi har haft som 

utgångspunkt att undersöka om projektmisslyckanden inte orsakas av en enskild faktor utan 

det existerar flera. För att kunna förstå dessa faktorer och relationer samt dess komplexitet, 
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lämpar sig fallstudie som ett naturligt val för vår undersökning eftersom vi utifrån ett 

historiskt perspektiv kan undersöka var tidigare IT-projekt misslyckats. Genom att analysera 

flera fall har vi för avsikt att stärka vår slutsats och eventuella resonemang gällande 

generalisering mot andra IT-projekt.  

 

 

2.3 Dataanalys 

Oates (2006) presenterar två vedertagna dataanalysmetoder; en är kvalitativ och den andra är 

kvantitativ. Kvantitativ innebär att man hanterar kvantifierbar data. Målet är att hitta mönster 

eller statistiska samband och baserat på dessa dra slutsatser för att kunna generalisera 

resultatet. Kvalitativ data hanterar data som inte är numerisk. Detta kan till exempel innebära 

ord och bilder (Oates, 2006). Tanken med kvalitativ dataanalys är att försöka hitta teman och 

lyfta fram vad som anses vara nödvändigt för att ge en förklarande bild om ämnet samt 

relevant för forskningsfrågor. 

 

Vi har använt oss av kvalitativ dataanalys i detta arbete eftersom det ter sig naturligt 

tillsammans med den interpretativistiska forskningsansatsen (Oates, 2006). Med utgångspunkt 

från våra forskningsfrågor så har vi inte haft behov att ta fram statistiska mönster som 

kvantitativa analysmetoden erbjuder. En kvalitativ analysmetod tillåter oss att analysera 

sociala sammanband, värderingar, ord och dess underliggande meningar. 

 

Vidare har vi använt en induktiv ansats vilket innebär att vi utifrån vad intervjuobjekten sagt 

har skapat en ny bild av fenomenet och som lett till ytterligare forskningsfrågor. 

 

När vi transkriberat intervjuerna läste vi igenom dessa dokument och markerade de delar av 

intervjun som vi ansåg vara nödvändiga att ha med för att beskriva problematiken och även de 

stycken som var direkt relevanta för våra forskningsfrågor. Följaktligen presenterade vi 

relevanta delar i empirin och valde sedan att jämföra intervjuerna där vi lyfte fram de teman 

som flera respondenter talat om. Vi skapade därefter en matris för att möjliggöra en bättre 

överblick av materialet och valde sedan under analysen att jämföra vad de olika 

respondenterna ansåg om olika teman. De teman som flera respondenter talat om har vi valt 

att lägga mer vikt på vid analysen jämfört med de teman som enbart blivit nämnda av enskilda 

respondenter.  
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2.4 Datainsamlingsmetodik 

I detta stycke presenterar vi de metoder vi använt för att samla in data. Vi presenterar först 

intervjuerna, dess struktur, hur vi tog fram frågorna och varför vi valt intervjuobjekten. Efter 

detta presenteras val av empiri, hur vi gått tillväga för att söka reda på detta material samt 

vilka avgränsningar vi haft i åtanke. 

 

 

2.4.1 Litteraturgenomgång 

En författare vi använt oss mycket av är Paul Beynon-Davies. Paul arbetar vid skrivande 

stund som professor vid Cardiff University och är utbildad inom Ekonomi, 

Samhällsvetenskap samt är vidareutbildad inom Informations Teknologi (PhD).  Tidigare har 

Paul arbetat som programmerare och affärsanalytiker inom IT-branschen i Storbritannien. 

Han åtog sig uppdraget som professor 1980 och har sedan dess publicerat 11 böcker, flera 

akademiska artiklar och andra artiklar gällande Informationsteknologi. (Beynon-Davies, 

2012). 

 

Briony J Oates är Professor av Undersöknings metodik vid Teesside University. Hon har 

släppt 80 akademiska artiklar och är författare till ”Researching Information Systems and 

Computing”. (Oates, 2012) Beslutet att använda Oates som primär källa i metodiken, togs 

delvis eftersom hon använts i institutionens kurslitteratur. Oates beskriver 

forskningsmetodiken på ett konkret och lättläst sätt som lämnar lite utrymme för 

missförstånd. 

 

Teoridelen hade blivit bättre underbyggd och nyanserat om den innefattat fler källor och 

perspektiv på begreppen. Fokus har under uppsatsen dock ej varit på att söka redan 

existerande teorier utan att själva söka upp anledningar till projektens fallgropar. 

 

2.4.2 Intervjuer 

Anledningen till att vi valt intervjuer som primär informationskälla är att de erbjuder oss 

möjligheten att fånga in kvalitativ data. Intervjuer var det naturliga valet för oss eftersom de 

erbjöd oss möjligheten att kunna ställa öppna frågor som lät respondenten tala fritt och gå in 

på djupet i problematiken i IT-projekt. Dessutom, till skillnad från en observation, tillät 

intervjuer oss att kunna undersöka utifrån ett historiskt perspektiv, det vill säga 

respondenternas erfarenhet. Vidare säkerställde intervjun att vi fick svar på de frågor vi hade 

samt gav oss möjligheten att be respondenten utveckla de stycken vi fann intressanta eller helt 

enkelt inte förstod. Oates (2006) återberättar fördelarna med intervju som följande: 

-Intervjuer hanterer ämnen som kräver djup och detaljer väl. 

-Man har möjlighet att kunna finna lämpliga personer att intervjua till skillnad från surveys. 

-Intervjuer är flexibla och säkerställer att man får svar på de frågor som avses besvaras. 

-Respondenten är ofta tryggare att tala om sina erfarenheter än att behöva ge ett skriftligt 

svar till en intervjuare de aldrig träffat.  
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Ambitionen var att intervjua fler projektledare, men som Oates (2006) nämner är detta en 

tidskrävande insamlingsmetodik.  

Enligt Oates (2006) är det lättare att gå på djupet i information, fånga upp känslor samt ta del 

av erfarenheter om man använder intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

Oates tar upp att det huvudsakligen finns tre olika typer av intervjuer: 

● Strukturerade intervjuer, där frågorna i förväg är definierade och respondenten lämnas 

lite plats att själv tala fritt om ämnet. Frågorna är helt standardiserade för alla 

respondenter. 

● Semistrukturerade intervjuer, där man leder in respondenten på ett ämne man vill att 

denna ska tala fritt om. Intervjun kan bestå av en uppsättning ämnen man vill beröra 

och en begränsad mängd frågor man vill ställa. Denna form lämnar betydligt mer rum 

åt respondenten för egna utsvävningar.  

● Ostrukturerade intervjuer, där man låter respondenten tala helt fritt om ett ämne. 

 

För att fånga maximalt med användbar data gjordes intervjuerna semistrukturerade vilket 

betyder att vi förberett ämnen respondenten bör tala om samt några specifika frågor vi vill ha 

svar på. Intervjuunderlaget finns att se i (Bilaga 1).  

 

Innan varje intervju har respondenten förberetts på vilken typ av information som efterfrågas, 

detta för att få bästa möjliga resultat. Genom att skicka ut ett mail innan intervjun fick de 

chansen att förbereda material som vi kunde gå igenom tillsammans.  

 

Eftersom vi inte hade möjlighet att träffa respondenterna personligen var vi tvungna att göra 

samtliga intervjuer över telefon. Genomförandet av intervjun gick till på följande vis. Vi 

ringde upp respondenten och efter en inledande, vänlig pratstund bad vi att få spela in 

intervjun. Inspelningen gjordes på en dator medan själva intervjun skedde över en iPhone 

med högtalartelefon. Högtalartelefonen möjliggjorde att båda, under intervjun, kunde höra 

vad respondenten sade. Fördelen med detta genomförande var att en av oss kunde ställa frågor 

och föra samtal medan den andre bockade av den förberedda listan med ämnen och frågor. 

Genom att vi använda telefon som medium tillät det oss att intervjua personer som vi i annat 

fall inte haft tillgång att träffa men samtidigt hindrar det även insamling av information 

baserat på respondentens kroppsspråk. Efter det att intervjun var avklarad transkriberades den 

och analyserades enligt tidigare beskriven metod. 
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2.4.3 Intervjuobjekt 

Med utgångspunkt från vår avgränsning att vi skall utgå från projektledares perspektiv inom 

IT-projekt valde vi respondenter som är projektledare med några års erfarenhet i branschen. 

När detta var sammanställt valde vi att kontakta de projektledare vi kände sedan tidigare. Vi 

fick möjligheten att intervjua två stycken projektledare utifrån denna princip. När dessa 

intervjuer var avklarade bad vi respondenterna att undersöka om de hade några kollegor eller 

bekanta som var projektledare och som hade möjlighet att delta. På detta sätt fick vi tag på två 

nya respondenter som vi sedan intervjuade. Detta kan definieras som ”Snowball sampling” 

enligt Oates (2006) och är en metod som vanligtvis används i samband med 

enkätundersökning, men som vi fann vara användbar även vid intervjuer. 

 

 

2.4.4 Intervjufrågor 

Grundarbetet till intervjufrågorna började redan i samband med att vi tog fram teoridelen. De 

begrepp som finns i teoridelen har enligt befintlig litteratur centrala begrepp man jobbar med i 

projekt. Vi ville att respondenterna skulle beröra dessa, helst helt utan att vi påverkade dem. 

Respondenten fick därför först möjligheten att själv prata fritt om lyckade och misslyckade 

projekt och vi började först i slutet av intervjun att fråga om de begrepp vi kände att 

respondenten inte berört. Vår ambition har varit att de skulle nämna så många 

framgångfaktorer och fallgropar som möjligt utan att vi lade några ord i munnen på dem.  

 

 

2.4.5 Kritik 

Redan under första intervjun märkte vi en ovilja att tala om specifika projekt, särskilt när det 

kom till misslyckanden. Vi hade eventuellt fått bättre resultat om frågan omformulerats och 

fokuserat mer på hur man lyckas i projekt snarare än vad som leder till misslyckanden. 

 

Vårt val att intervjua över telefon kan både ha haft fördelar och nackdelar. Eventuellt kan 

intervjuerna blivit mer konkreta men vi kan även ha missat viss viktig information man kan 

läsa av på till exempel kroppsspråk. 

 

Oates (2006) nämner fem kriterier man bör tänka på när man bedriver interpretativ forskning; 

trustworthiness, confirmability, dependability, credibility och transferability. Den svenska 

översättningen för dessa ord sammanfattas bäst i en löpande text. Det handlar om hur mycket 

vi kan lita på forskningen, hur spårbar den är, hur väl dokumenterad forskningsprocessen är, 

om man hade nått samma resultat med en annan process och hur applicerbart resultatet är på 

andra likande fall. 

 

Utifrån dessa kriterier kan vi kritisera det tillvägagångssätt vi använt. Eftersom vi gärna visar 

upp vilka våra intervjuobjekt är, bedömer vi dem som pålitliga och spårbara. Vi har försökt 
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göra forskningsprocessen spårbar och dokumenterat intervjuer samt intervjuunderlag. 

Eftersom vi gjort viktiga avgränsningar och riktat in oss på IT-projekt som fokuserar på 

utveckling eller förbättring av IT-system, anser vi att resultatet är applicerbart på alla projekt 

som liknar dessa. 

 

Vi vill även framföra en viss kritik till Chaos Report’s (The Standish Group, 2010) dåliga 

definition av misslyckade IT-projekt som ligger till grund för uppsatsens problemformulering. 

Om denna hade varit tydligare hade misstankarna mot rapportens trovärdighet varit betydligt 

mindre och problemformuleringen hade varit lättare att definiera. 
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3. Teori 

Under detta stycke presenterar vi vår teoribakgrund, definierar de begrepp som vi identifierat i 

vårt ramverk och som vi anser är relevanta för denna uppsats. Vi kommer först presentera 

teoribakgrunden där vi visar upp problemet som råder i IT-projekt, dess problematik och 

därefter definiera begrepp. Projekt är en huvudrubrik och där under följer en 

begreppsförklaring av faktorer som spelar roll när man driver projekt och IT-projekt. Begrepp 

som presenteras och följs av en parantes till exempel: (3.4) refererar till det stycke som 

definierar detta begrepp mer utförligt. 

 

 

3.1 Projekt  

Ett projekt är ett arbete där man individuellt eller tillsammans med andra parter arbetar för att 

realisera en idé och producera ett resultat under en begränsad tidsram (Beynon-Davies, 2009). 

Det gemensamma syftet för projekt är att det skall producera ett resultat i typ av skapelse eller 

förbättring som har definierats i början av projektet. Detta må vara en ny applikation såväl 

som förbättring av ett arbetssätt (Project Management Institute, 2008). 

 

Projekt är beroende av tre faktorer: 

1. Tid man har på sig att färdigställa projektet. 

2. Resurser som finns tillgängliga för projektet; hur många inblandade samt budget. 

3. Kvaliteten på produkten som skapas genom projektarbetet, kan till exempel mätas med 

hjälp av en kravspecifikation (se stycke 3.2) för att kontrollera att produkten håller de krav 

som ställts vid ett tidigare skede av projektet. 

Utifrån dessa punkter är det vanligt att man mäter ett projekts framgång eller misslyckande 

(3.14). Vidare anses projektet avslutat när projektets mål har blivit uppnådda alternativt när 

projektarbetet avbryts på grund av andra faktorer (Beynon-Davies, 2009). För att underlätta 

och optimera arbetssättet kring projekt existerar olika Projektstyrningsmodeller (3.13) där 

olika standarder följs för att möjliggöra ett strukturerat och standardiserat sätt att arbeta mot 

projektets mål. 

Projekt består oftast av grupper av individer som arbetar tillsammans där alla har sin roll att 

spela. Projektledare är personen som är ansvarig och använder sig av Projektledning (3.12) 

för att planera och styra projektet i rätt riktning. Projektmedlemmar är de personer som 

arbetar med projektet under projektledaren för att nå målet, dessa kan bestå av till exempel 

utvecklare och designers. Externa medlemmar i projekt existerar även, d.v.s. intressenter av 

projektet som har en nytta och på något vis blir berörda av projektet.  
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3.1.1 IT-projekt 

Med termen IT-projekt avses i denna uppsats ett projekt, enligt tidigare given definition, men 

som resulterar i en ny, förbättrad eller förändrad IT-produkt. Uppsatsen kommer främst 

behandla IT-projekt vars produkt är ett nytt eller förbättrat IT-system eftersom det har varit en 

nödvändig att avgränsa för att få ett generaliserbart resultat (se 1.4 Avgränsningar). 

 

 

3.1.2 Projektledning och projektledare 

Enligt tidigare definition har projekt som syfte att producera ett resultat eller en produkt. 

Vidare har projekt tre viktiga faktorer; Tid, Resurser och Kvalitet. För att kunna producera 

resultatet och hantera dessa faktorer används Projektledning som ser till att projekt håller sig 

till utsatt budget (resurser), håller tidsramen (tid) och uppfyller kraven som är ställda på 

resultatet (kvalitet) (NATIONALENCYKLOPEDIN, 2013). 

Projektledning avser med andra ord hur projekt drivs. Projektledare är personen som ansvarar 

för att sköta projektledningen och beroende på sin position är projektledaren vanligtvis 

knytpunkten mellan projektets aktörer och intressenter. Genom att definiera och granska 

kraven som ställts på projektresultatet använder projektledaren projektledning för att planera 

hur arbetet ska fortskrida och definierar vilka nödvändiga steg projektgruppen måste vidta för 

att nå det önskade resultatet. Projektledaren använder projektledning för att kontrollera att 

projektet går i rätt riktning, hantera de risker som existerar och justera eventuella problem. 

Faktorerna budget, tid och kvalité är relaterade till varandra och en faktor påverkar de andra 

två. Till exempel: Om ett projekt inte hinner bli klart inom den givna tidsramen kan 

projektledaren se till att försöka öka budgeten, vilket leder till att resurserna kan bättras på för 

att kunna balansera och kompensera projektarbetet så att det blir klart i tid. (Project 

Management Institute, 2008) 

Projektledaren behöver även leda till det viset att vara insatt hos intressenterna, till exempel 

en kund, för att kunna säkerställa att resultatet lever upp till förväntningarna. Detta ger således 

projektledaren ansvaret att se till att alla parter är överens om projektets definition och 

förmedla detta till projektgruppen för att undvika missförstånd och missnöje när det färdiga 

resultatet levereras (Project Management Institute, 2008). 

 

 

3.1.3 Styrgrupp 

Begreppet styrgrupp innefattar den gruppen av människor som är ansvariga för att 

tillhandahålla och godkänna resurser, det vill säga budget och manskap, för att kunna driva 

projektet. Styrgruppen har i de flesta fall ansvaret för projektet, ger riktlinjer och tar beslut 

med hjälp av konsultation från projektledaren (Wikipedia, 2013.). 
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3.1.4 Projektstyrningsmodell 

Projektstyrningsmodeller existerar för att ge direktiv och standardisera arbetsätt för att 

bedriva projekt. Modellerna försöker identifiera vad som förväntas av projektprodukten och 

använder sedan av olika metoder, processer, och arbetssätt för att kunna få försäkra att 

projektet avslutas lyckat. 

 

Olika modeller innebär givetvis olika uppgifter och tillvägagångssätt för projektledaren men 

gemensamt i de flesta modeller är att man följer några grundläggande faser; 

målformulering/förstudie, planering, genomförande, kontroll samt avslut. Det finns många 

projektstyrningsmodeller och nedan följer några populära exempel. 

Projects IN Controlled Environments version 2 (PRINCE2) 

PRINCE2 är en projektstyrningsmodell som är utvecklad på uppdrag av Storbritanniens 

regering för att förbättra projektarbete. Idag används metoden i över 50 länder och kan anses 

som de facto projektstyrningsmodell för projekt i Storbritannien (Wikipedia, 2013). 

PRINCE2 baseras på olika principer, till exempel, vad man försöker åstadkomma med 

projektet samt olika teman, till exempel, riskhantering, och olika processer där dessa principer 

och teman återkommer för att säkerställa att projektet når sina mål. PRINCE2 tillhandahåller 

som sagt olika processer som ska användas vid olika faser i projektet samt ständigt granska 

och planera inför nästa fas. Nedan följer de sju processerna som används. 

 

1. Starta upp ett projekt – I detta steg tillsätter man en projektledare och en styrgrupp som 

kommer ansvara för projektet. Projektmedlemmarna arbetar tillsammans med projektledaren 

och styrgruppen och tar fram vad som förväntas på projektet och eventuellt dess produkt.  

2. Planering - Planering sker iterativt under samtliga faser av projektet. Man skapar en 

översiktlig planering samt tar fram en planering för nästa fas och vad som skall åstadkommas. 

3. Initiera ett projekt – En plan för projektet tas fram och verksamhetens nytta av projektet 

diskuteras. Styrgruppen tittar på dessa punkter och bestämmer beroende på dessa om projektet 

skall startas. Processen rekommenderar även nödvändiga åtgärder för att säkerställa kontroll 

av produktens kvalitet vid olika skeden i projektet med hjälp av kontrollpunkter.    

4. Hantera ett steg – Denna process bestämmer vad som skall göras vid varje steg av 

projektet och säkerställer att stegen följer planeringen och undersöker kvaliteten vid de olika 

kontrollpunkterna.  

5. Hantera steg gränser – Denna process hanterar de fall när projekt inte hållit sig inom 

ramen av planeringen och säkerställer att korrekta åtgärder används för att se till att projektet 

kan fortskrida. 

6. Leda projektet – Process för hur projektet ska styras av styrgruppen och projektledaren. 

Riktlinjer för vad man bör ha i åtanke när man startar ett projekt och när det kan anses som 

avslutat. Vidare skapas en överskådlig bild av projektet och hur det skall ledas  enligt 

överenskommelse mellan projektledare och styrgruppen.  

7. Avsluta ett projekt – Processen lägger grunden till hur projektet ska avslutas, och olika 

uppgifter delas ut för att utvärdera projektet och vad man kan ta med sig för framtida arbete. 
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Praktisk ProjektStyrning (PPS) 

PPS är en projektstyrningsmodell utvecklad av Tieto. Modellen har funnits i över 25 år och är 

enligt (PDF FRÅN TIETO) en av de mest använda modellerna i Skandinavien. En viktig 

punkt som skiljer PPS från dess konkurrenter är att man satsar extra på människosynen i 

projekt. Synsättet är packeterat enligt något som kallas MÅNS vilket står för Människosyn, 

Åtagande, Nytta och Samförstånd.  

PPS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP) och vid varje BP tar 

styrgruppen ett beslut om man ska fortsätta driva projektet. Se figur för en enkel översikt. 

 

 
Figur 3.1 – Praktisk ProjektStyrning översikt 

Källa: (Tieto Sweden AB, 2013) 

 

 

Modellen använder sig även av ett antal styrande dokument. Som det illustreras på bilden är 

några av dem projektdirektiv, projektplan, statusrapport och slutrapport.  

 

 

3.2 Misslyckade projekt 

Eftersom begreppet ”misslyckade projekt” är viktigt för vår forskningsfråga och hela syftet 

med uppsatsen har vi valt att använda oss av flera definitioner för att ge en så objektiv bild av 

begreppet som möjligt. Här i teorin presenteras två definitioner. Ytterligare en definition, 

hämtad från respondenterna, finns i empiridelen. 
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3.2.1 Standish Group definition 

Standish Group har i sin Chaos Report valt att presentera data där de kategoriserar ett IT-

projekts framgång i tre kategorier. Den första kategorin är Lyckade Projekt som definieras 

enligt att tidsplanen och budgeten ej har överskridits samt att produkten uppfyller de krav som 

specificerats. De projekt där tidsplanen eller budgeten överskridits och/eller produkten inte 

uppfyller kraven kategoriseras som Delvis Misslyckade Projekt. Den tredje kategorin är 

Misslyckade Projekt där IT-projektet blivit avbrutet eller att produkten levererades men aldrig 

användes. 

 

 

3.2.2 Beynon Davies definition 

 

Det finns olika sätt att se på misslyckade projekt. För att få en nyanserad definition av synen  

på misslyckanden i projekt beskrivs här hur Beynon-Davies (2009) valt att definiera 

misslyckanden. Till en början gör han tydligt att misslyckande kan ske i två dimensioner (Se 

figur). 

 

 
Figur 3.2 – Projektmisslyckanden illustrerat 

Källa: (Beynon-Davies, 2009) 

 

Den vertikala dimensionen kan adressera misslyckanden på flera olika nivåer: omvärld 

(Environmental), organisatoriska (Organisational), projekt (Project) och tekniska (Technical). 

Den översta nivån i figuren tar upp omvärlden som ett potentiellt forum att misslyckas och 

talar om lagändringar eller brist på arbetskraft som anledningar till att ett projekt eller system 

blir misslyckat. Den organisatoriska nivån tar reda på om organisationen fick den affärsnytta 

som systemet från början var tänkt att skapa. Exempelvis kan chefer se ett misslyckande med 

systemet, även om själva projektet och utvecklingen sågs som lyckade. På projektnivå vägs 

faktorer som budget, tidsplan och kravspecifikation in i värderingen. Återigen är exemplet att 

om ett projekt inte klarar av att levereras inom någon av dessa faktorer leder det till att 

betraktas som misslyckat. Den tekniska nivån, som är den lägsta, omfattar hur systemet 
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presterar rent tekniskt. Ett exempel på ett tekniskt misslyckande är om systemet kraschar med 

jämna mellanrum eller om omfattande dataförlust sker. 

 

Det horisontella planet i figuren består av två delar, utveckling (Development) och 

användning (Use). Misslyckanden inom utvecklingen handlar enligt Beynon-Davies (2009) 

om att delar av systemet överges innan de har implementerats. Denna del är starkt kopplad till 

den utvecklingsmetod man använder. När det kommer till misslyckanden vad gäller 

användning av systemet ser man hur användarna beter sig efter det att systemet är 

implementerat och levererat. Ett misslyckande är till exempel om användandet av det nya 

systemet avtar eller om systemet behöver mer utveckling för att vara användarvänligt. 

 

 

3.3 Utvecklingsmetoder 

Vi önskar att klargöra att utvecklingsmetod inte är detsamma som projektstyrningsmodell. En 

projektstyrningsmodell omfattar hela projektet, inklusive planering av budget och tidsplan 

och uppföljning medan en utvecklingsmetod fokuserar på utvecklingsprocessen av ett 

informationssystem.  

Enligt System Analysis and Design (Dennis, 2006) finns det en klassisk utvecklingsmetod. 

Den kallas Vattenfallsutveckling (Waterfall development) och involverar fyra grundläggande 

steg i utvecklingsprocessen, planering, analys, design och implementation. Modellens fördelar 

erbjuder att långt före utvecklingen noggrant identifierar kraven som ställs på systemet. 

Förändringar på dessa krav är svåra att genomföra när väl utvecklingen påbörjats. Under de 

senaste 25 åren har fler utvecklingsmetoder tagits fram som bryter mönstret från 

vattenfallsutveckling till mer agila metoder. Nedan beskrivs mer ingående skillnader mellan 

de olika metoderna. 

 

 

3.3.1 Vattenfallsmetoder 

De mest klassiska utvecklingsmetoderna kallas ofta för vattenfallsmetoder (Dennis, 2006). 

Med vattenfallsmetoder menas ett sekventiellt arbetssätt där man succesivt förflyttar sig från 

en fas till en annan utan möjlighet att gå tillbaka ett steg. Ofta används stegen; Planering, 

analys, design och implementation vilket i slutändan leder till ett färdigt system. Typiskt för 

varje steg i metoden är att det finns stor dokumentation som måste godkännas av 

uppdragsgivaren innan man förflyttar sig till nästa steg. Två fördelar med denna metodik är 

enligt (Dennis, 2006) att den tidigt identifierar kraven på systemet och att ändringarna i dessa 

krav är minimala under utvecklingsprocessen. 
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3.3.3 Agil Utveckling 

Agil utveckling har sällan regler för i vilken ordning uppgifter bör utföras utan man för en 

nära dialog med beställaren och förkastar eller ändrar hela tiden kraven på systemet under 

utvecklingsprocessen. 

 

Extreme programming är en agil metod grundad på fyra kärnvärden: kommunikation, 

enkelhet, feedback och mod. Det betyder att utvecklarna hela tiden måste ge kontinuerlig 

feedback till slutanvändaren så att hon är överens med utvecklaren om resultatet. Modellerna 

håller sig även till en princip som kallas “Keep It Simple Stupid”, vilket kan tolkas som att 

man utvecklar basfunktionalitet innan utveckling av avancerade delar i systemet påbörjas. 

Ändringar i systemet måste göras inkrementellt och (Dennis, 2006) poängterar att utvecklarna 

måste omfamna ändringar, inte bara acceptera dem. Utvecklare måste ha ett kvalitetstänk och 

inte utveckla så snabbt att resultatet blir oönskvärt. 

 

Några exempel på populära agila utvecklingsmetoder är SCRUM, Kanban och Lean software 

development. 

 

 

3.4 Riskhantering 

Enligt System Analysis & Design (Dennis, 2006) är riskhantering en process som under hela 

projektets gång ständigt förnyas och utvärderas. Man tar reda på vilka potentiella risker som 

skulle kunna drabba projektet negativt, utvärderar hur sannolikt det är att risken inträffar, 

samt klassar hur allvarlig risken är för projektet. Beynon-Davies (2009) beskriver att större 

projekt generellt har större risk att misslyckas och att arbetet med att hantera risker är 

nödvändigt. Flera generella faktorer som påverkar stora projekt är hur erfaren projektgruppen 

är och om man jobbar strukturerat enligt en projektstyrningsmodell.  

 

Typiskt arbete med risker involverar följande steg: riskidentifiering, riskvärdering och 

riskhantering. Riskidentifiering, precis som namnet avslöjar handlar om att identifiera och 

lista alla möjliga risker. Man tar sedan dessa risker vidare till nästa steg, riskvärderingen. När 

man värderar risker väger man in både sannolikhet att risken inträffar samt vilken konsekvens 

utfallet skulle få på projektet. Vanligtvis multiplicerar man sannolikhet med konsekvens för 

att få fram produkten för risken i fråga. Ett enkelt exempel är om vi mäter sannolikhet och 

konsekvens på skalor 1-4 där 1 är låg sannolikhet eller låg konsekvens. En medelhög risk 

skulle kunna anta värdet 3 * 3 = 9, om sannolikhet och konsekvens antar värdet 3. 
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Dessa risker måste bearbetas och en acceptansnivå för varje risk bestäms. För att ta ett 

exempel accepterar vi risken 4, d.v.s. alla risker som är lika med eller under 4 är godtagbara 

och behöver ej bearbetas. För att lättare illustrera detta exempel, se figur 3.3. De risker vars 

produkt blir över 4, d.v.s. de översta rutorna i högra hörnet, måste bearbetas så att risken 

sjunker till acceptansnivån. 

 

 
3.3 – Matris riskanalys 

Källa: (IoMosaic Corporation, 2009) 

 

3.5 Faktorer för projekt 

Detta stycke avser att definiera kända faktorer som påverkar IT-projekt. Vi kategoriserar 

dessa som framgångsfaktorer och fallgropar och presenterar dem enligt den ordningen. 

 

 

3.5.1 Framgångsfaktorer 

Faktorer som har en avgörande roll för ett projekts framgång. I sin studie “IT Project Success 

Factors: An Experience Report, 2011” (von Wurtemberg et al., 2011) sammanställer 

Wurtemberg m.fl. tidigare arbeten gjorda inom ämnet och kategoriserar dessa givna faktorer 

till en lista av totalt 21 faktorer. Experter fick sedan bedöma dessa faktorers roll för ett 

projekts framgång baserat på: Tid, Budget och Kvaliteten om “best practice” hade funnits 

tillgängligt. Experterna dömde ut dessa 13 faktorer som är väldigt relevanta om man bedriver 

IT-projekt (von Wurtemberg et al., 2011). 

-Målsättningar (engelska: Goals and Objectives) - Innebär att det finns en klar definition på 

produkten som skall utvecklas samt att de intressenter som är inblandade förstår denna 

definition. 

-Goda uppskattningar (engelska: Good estimations) - Innebär att uppskattningarna för 

resurserna är väl utförda 
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-Hantera storlek och komplexitet (engelska: Handling of size and complexity) - Innebär att 

man tillhandahåller tillräckligt med resurser för att kunna slutföra projektet. 

-Intern kommunikation (engelska: Internal communication) - Det existerar bra 

kommunikation inom projektgruppen. 

-Lärdomar (engelska: Lessons learned) - Man tar med sig erfarenhet från tidigare IT-projekt 

och använder sig av dessa vid nya IT-projekt. 

-Inga sena ändrar (engelska: No late changes) - Att inga nya krav tillkommer vid slutskedet av 

ett IT-projekt) 

-Projekt översikt (engelska: Project monitoring) - Att man sätter upp en planering för 

projektet och hanterar de problem som uppstår och försöker rätta tillbaka projektriktningen 

mot vad som planerats. 

-Risk analys (engelska: Risk analysis) - Identifiera de risker som existerar som kan bli 

problem för IT-projektet och ta fram en åtgärdsplan för att hantera dessa samt hur man 

undviker dem. 

-Kompetent projektledare (engelska: Skilled project manager) - Projektledaren är kompetent, 

som kan anpassa sig till tillfällen och de projektmedlemmar som utgör projektgruppen. 

-Kompetent projektgrupp (engelska: Skilled team) - Projektgruppen består av de medlemmar 

som tillsammans fyller projektets behov genom att täcka alla områden som produkten 

utvecklas inom. 

-Politik bland intressenter (engelska: Stakeholder politics) - Intressenter värnar inte om 

projektets framgång främst utan försöker dra ut politisk nytta från det. 

-Stöd från ledningen (engelska: Top management support) - Sponsoren för projektet är aktivt 

inblandad med projektet och ger feedback och tar nödvändiga beslut. 

-Användarmedverkan (engelska: User involvement) - Kunden som skall mottaga produkten 

av IT-projektet är aktivt med och tillhandahåller feedback kontinuerligt mot projektgruppen 

under projektets gång. 

 

 

3.5.2 Fallgropar 

En fallgrop är en faktor som leder till att ett projekt får problem och i slutändan hindrar 

utvecklingen av produkten. En fallgrop är ofta en framgångsfaktor som inte vidtagits i 

projektarbetet. 

 

 

3.6 Kravspecifikation 

Vid framtagande av en produkt behövs ett sätt för alla intressenter att komma överens vilka 

funktioner och egenskaper som ställs på produkten. Kravspecifikation fyller detta syfte genom 

att objektivt lista upp vilka funktioner och egenskaper som kommer behövas av den slutgiltiga 

produkten. Kravspecifikationen ska hållas abstrakt utan att lista upp de tekniska krav som 

kommer behövas för att implementera produkten, detta för att möjliggöra att kunder och 

utvecklare är överens om vad som behövs. En annan anledning till att kravspecifikationen bör 

hållas abstrakt är för att låta specifikationen vara teknisk neutral för att inte påverka designen 
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eller lösningen för produkten (Robertson, 2006). När denna abstrakta kravspecifikation är klar 

avgör leverantören hur produktdesignen ska se ut. När produkten väl börjar bli klar sker det 

ofta att intressenter inser nya möjligheter till funktionalitet av produkten vilket gör att 

kravspecifikation ständigt är i en evolverande fas, men vilket kan ställa till med problem 

beroende på vilken utvecklingsmetod man arbetar utefter. Agila utvecklingsmetoder brukar 

kunna hantera dessa sena krav på ett bättre vis än den klassiska vattenfallsmetoden 

(Robertson, 2006). 

Förutom att lista vad som förväntas på den utvecklade produkten, fyller kravspecifikationen 

även syftet att hjälpa utvecklare att uppskatta budget och hur mycket tid som kommer 

behövas för att utveckla produkten. Kravspecifikationen fungerar som en typ av 

överenskommelse mellan intressenter på det viset att utvecklaren inte kan kalla produkten klar 

innan kraven möts, samt att kunden inte kan kräva mer funktionalitet utan att förhandla om 

kontraktet (Robertson, 2006).  

 

En kravspecifikation ger dock ingen garanti att intressenter relaterade till den framtagna 

produkten kommer vara nöjda. Trots att produkten som levereras är komplett utifrån de krav 

som ställts, kan den fortfarande möta motstånd hos användarna (Yeo, 2002). Författaren 

menar att det bakomliggande motivet till detta motstånd kan vara mer komplext än missnöje 

med det tekniska. Det kan bero på sociala och kulturella förhållanden inom organisationen, 

där användarna helt enkelt inte är villiga att använda produkten. Vidare poängterar Yeo 

(2002) att det är viktigt att arbeta tillsammans med intressenter för att få en bättre förståelse 

för IT-projekt.  
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4. Empiri 

Under denna del presenteras informationen i tematiserad form. Det betyder att vi, efter 

datainsamlingen, gått igenom materialet för att hitta gemensamma teman i intervjuer och 

fallstudier. Teman som förekommer ofta har tilldelats en egen rubrik och information som hör 

till respektive tema sorteras in under respektive rubrik. 

 

 

4.1 Intervjuobjekten 

Marie är systemvetare i grund och botten och tog examen 1990. Sedan 1997 har hon jobbat 

som projektledare. Från år 2000 har hon varit konsult på två konsultfirmor, Acando samt 

Evry. På dessa firmor har hon haft uppdrag hos kunder såsom Volvo, Astra och övriga stora 

företag runt Göteborg. Vidare är hon certifierad inom projektcertifieringen ITMA där hon 

erhållit B-nivå vilket kan sägas är senior projektledning: ” Sen B-nivån då är man senior 

projektledare då har man ytterligare lite mer krav på sig, man ska skriva en projektrapport, 

man gör ett prov med en självutvärdering, bland annat sitter professorer och bedömer hur 

man jobbar och om man är tillräckligt bra för att ha den här B.” 

 

Claes är, även han, utbildad till systemvetare i grunden och har jobbat med IT i 25 år. Han 

började jobba som projektledare 1993 och har sedan dess jobbat på Volvo Personvagnar 

(Volvo Svenska Bil, Volvo Cars Europe Market), Volvo IT, Renova AB, Acando AB, 6:e AP 

Fonden och driver numer eget bolag. Claes har certifieringar inom ITIL Foundation och 

PRINCE2 Foundation & Practitioner. 

 

Ulrika har arbetat drygt 5 år i IT branchsen som projektledare och är för tillfället anställd hos 

Evry. Innan detta var arbetade hon i byggbranschen som bland annat avdelningschef och 

projektledare. Hon är utbildad byggnadsingenjör och har tidigare jobbat på företag såsom 

NCC, Bravida och YIT. 

 

Conny är i grunden utbildad ekonom och har jobbat i IT-branchen i minst 5 år. Just nu jobbar 

Conny på Evry men har ett förflutet på bland annat Pulsen AB som projektledare. Han har 

jobbat med olika stora projekt och är just nu team leader på Evry.  

 

 

4.2 Projektledaren 

När Ulrika talar om sin roll som projektledare beskriver hon uppgifter som att se till att allt 

blir gjort. I detta ingår uppgifter som att exempelvis lägga på säkerhetsmarginaler i 

optimistiska tidsuppskattningar och hålla bra kontakt med kunden.  

 

Vid fråga om projektledarens roll menar Claes att trots ett ganska vanligt synsätt att en 

projektledare ska vara ”allt-i-allo”, det vill säga kunna hantera flera olika aspekter kring IT-
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projekt som till exempel affärsanalytiker, testare och tekniska delar. Trots att detta ibland kan 

vara krav som ställs på en projektledare anser Claes att detta är fel och att en projektledare ska 

jobba administrativt för projektet och ta hjälp av de experter som finns i projektgruppen för 

att kunna ta fram en plan och hur projektet skall genomföras: 

”En projektledare ska jobba administrativt, en projektledare ska ha experter, kravexperter, 

experter av arkitektur osv som finns med i projektet. Som projektledare ska man luta sig mot 

de här experterna och be dem tala om för mig vad jag ska planera, tala om för mig vad jag 

ska ta med i det här projektet, hur ska vi hantera det här och där tycker jag många projekt 

gör fel och många kunder gör där man säger att man vill ha en projektledare som är allt-i-

allo.” 

Utifrån Claes erfarenhet från ett bolag som han arbetat hos tidigare, kunde det där ibland ske 

att projektledaren var vem som helst, trots brist på erfarenhet inom området. Detta ställde till 

med problem eftersom dessa personer inte hade erfarenhet av att jobba inom 

projektstyrningsmodellen som användes på företaget, vilket resulterade att efter några 

månader in i projektet hade de aktiviteter som modellen förespråkade missats vilket 

resulterade i att projektet avvikit från budget rejält. 

Här ser jag ett jättestort problem att man inte bara kan välja ut personer ur verksamheten 

och tro att någon ska kunna. Att leda ett projekt innebär ju inte bara att man sitter i centrum 

utan man måste ha förutsättningarna att vara projektledare.” 

 

Marie lyfter fram att man i många projekt ifrågasätter projektledarens roll och att man gärna 

underskattar hur mycket projektledning som behövs. Hon menar att det ofta kan bero på att 

det är svårt att visa vad en projektledare gör i form av leverans och att många av 

arbetsuppgifterna är svåra att presentera rent konkret. Projektledarrollen är en ledarroll och 

den är viktig för att man ska komma i mål med projektet. En projektledare måste ha kolla på 

omvälden, vara lyhörd med medarbetare och se till att systemet som beställaren vill ha 

utvecklas.  

 

 

4.3 Styrgruppen 

Claes menar att det ofta existerar problem med projektledningen där styrgruppen inte ställer 

några krav på projektledare. Utan krav på projektledaren menar Claes att det kan ske slarv 

med administrationen på projektet. I sitt lyckade exempel nämner Claes att styrgruppen var 

IT-kunnig och hade förståelse för projekt. Problematik kan dock uppstå när styrgruppen och 

projektledaren inte talar samma språk: “Det är en sak om man har en styrgrupp som är IT-

kunnig, alltså det är ett it företag. Men om styrgruppen sitter på kundsidan så tänker de 

verksamhetsmål, de pratar verksamhetsspråk, de pratar lönsamhet och sånna saker vilket vi 

på IT-sidan är extremt dåliga på att göra. Där har man ett problem då, hur kan jag förmedla 

projektets produkter och status på ett sätt så de förstår i det i form av kundnytta. Det är 

väldigt svårt.” Annan problematik som Claes identifierar med styrgruppen är att ibland vågar 

ledningen inte ta beslut vilket kan bero på att de inte är erfarna nog. 
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4.4 Misslyckanden 

Definitionen av misslyckade projekt är inte helt okomplex och varje projekt har såklart unika 

förutsättningar för att lyckas eller misslyckas. Ulrika, som har en bakgrund både från 

byggbranschen och IT-branschen, menar att det mycket väl kan vara så att fler än 70% av alla 

IT-projekt misslyckas. Hon menar på att man i byggbranschen har mer vana av att jobba i 

projektform och att samtliga deltagare i IT-projekt skulle behöva mer kunskap om 

arbetsformen. Ulrika diskuterar även misslyckande i form att man överskrider budget. 

Normalt, säger hon, är det ingen fara om man överskrider budget med ca 10%. Man behöver 

inte förklara projektet misslyckat för en sådan avvikelse, budgeten var ju från början trots allt 

bara en uppskattning av beräknad åtgång. Ulrika argumenterar också för att det inte behöver 

ses som misslyckat bara för att man i slutändan fått ett mycket dyrare system än det först var 

tänkt. Säg exempelvis att kunden under utvecklingsprocessen vill ha mer funktionalitet än vad 

som togs upp i kravspecifikationen. Man blir då som projektledare tvungen att förklara att det 

kommer med en ökad kostnad, om kunden accepterar detta, kommer man i slutet av projektet 

fått ett dyrare system, men på order av kunden. I ett sådant fall bör man inte betrakta projektet 

som misslyckat, anser Ulrika. 

 

Vid frågan om vad Marie anser är ett misslyckat projekt svarar hon att hon inte ser ett projekt 

som misslyckat för det dragit över tid och budget. Om detta skulle ske, menar Marie att man 

får ta upp det problemet för godkännande att fortsätta eller inte fortsätta. Har man då fått 

godkännande från styrgruppen på den förseningen är det mot den nya deadlinen man levererar 

mot. Vidare nämner hon att hon anser att projektet är ett mycket större misslyckande om 

användarna som ska använda produkten inte är nöjda eller inte använder produkten jämfört 

med att projektet skulle bli försenat. 

 

 

4.5 Riskhantering 

Marie diskuterar en hel del kring hur hon brukar hantera risken i sina projekt. Till en början 

berättar hon hur hon brukar arbeta med risker. 

Först och främst är delar hon upp risker i risker och issues, där issues är en risk som blivit 

realitet. Hon berättar att vanligtvis brukar värdera risker i sannolikheter och konsekvens i en 

skala mellan 1-5 där 5 är hög sannolikhet eller katastrofal konsekvens. Samtliga risker 

hanteras som övriga aktiviteter vilket betyder att de får en ägare. Risker där något av värdena 

är 5 bör tas upp på styrgruppsmöten och risker som eskalerats till issues bör behandlas 

omgående, anser Marie. Hon brukar tidigt i projekten börja titta på vilka risker som kan 

tänkas existera och tipsar om att försöka involvera alla inblandade i projektet för att få med de 

risker som de ser. Om en risk upptäcks under projektets gång skall den genast noteras på 

risklistan. Genom att aktivt jobba med risker skapas kontroll som minskar risken att den 

glöms bort menar Marie. 

 

Claes påpekar att det är lätt att underskatta risker och att många inte tar till sig av dem. Det 

gäller att ha ögonen öppna och göra en uppskattning om en risk skulle materialiseras och bli 

verklighet. Riskhantering bygger på tidigare erfarenhet och att kunna forma en riskbild utifrån 

vad som tidigare skett. Vidare gäller det att vara medveten om när risken kan tänkas ske och 
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vad denna skulle få för konsekvenser för projektet samt även vad sannolikheten är för att detta 

inträffar. Det är redskapen man har i riskhantering och det är detta man lyfter fram till 

styrgruppen kontinuerligt nämner Claes. I projektarbetet som lyckats väl nämner Claes 

följande gällande hur riskhantering använts: ”Risk var alltid med på agendan på alla 

styrelsemöten där man då skulle lyfta fram alla risker, vi pratar om lessons learned, alltså att 

titta på vad vi har för erfarenheter från tidigare projekt inom det här området som vi kunde ta 

med in i det här projektet”.  

 

 

4.6 Faktorer i projekt 

Nedan presenteras de faktorer som samlats in under intervjuerna. 

 

 

4.6.1 Resurser 

Det är viktigt att kunna formulera sina frågor på ett sätt som tar hänsyn till personers 

perspektiv. Från sin erfarenhet har Claes noterat att utvecklare är optimistiska av naturen när 

det kommer till estimering av aktiviteter. 

 

Vid tal om faktorer nämner Claes att det ibland kan vara problematik med att få de 

nödvändiga resurserna som bör finnas med i ett projekt. I det lyckade projektet till exempel, 

var det första gången som det fanns tillräckligt med pengar för att tillåta resurser som bör 

finnas med enligt utvecklingsmetoden Rational Unified Process (RUP): ”Jag fick ha med 

dessa resurser såsom RUP som tydligt pekar ut som man ska ha med, men som man ofta inte 

får för att man säger att det blir för dyrt”. Dessa resurser var till exempel en heltidsanställd 

testledare, en systemarkitekt och utvecklare med flera. Anledningen till att dessa resurser 

fanns tillgängliga för detta projekt menar Claes var för att bolaget som han jobbade vid hade 

förespråkat att de skulle följa projektstyrningsmodellen samt RUP vilket tillsammans 

förespråkade behovet av dessa resurser. Vidare nämner Claes att denna projektform är dyrare 

jämfört med om man lämnat över ansvaret till ett konsultbolag: ”Det är klart att projektet blir 

dyrare än om man lämnat över det till ett mindre konsultbolag som skulle lagt en offert och 

sen utföra jobbet. De hade säkert tagit många genvägar, minskat ner på administrationen och 

kanske minskat ner på resurserna för att då kunna leverera detta till ett lägre pris”. 

Anledningen till att man inte valde ett konsultbolag i detta exempel var för att bolaget som 

Claes arbetade vid var “prefered supplier” åt kunden.  

 

Conny talar om att en framgångsfaktor för honom under sitt arbete med projekt har varit att 

jobba med bra resurser. Resurser som är självgående och som kan hålla de tidsuppskattningar 

de ger är något som efterlyses av alla projektledare menar han. Särskilt inom utveckling av 

IT-system kan resultatet skilja oerhört mycket beroende på vem det blir som utför jobbet. 

 

Gällande resurser nämner Marie att det inte alls är ovanligt att företag ibland prispressar en 

offert för ett projekt för att få uppdraget. Detta resulterar ibland med att man gör en positiv 
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planering och glömmer att räkna med vitala delar för projektet: ”Sedan när man väl kör igång 

det projektet så har man glömt och tänka på att man skulle testa och projektledaren har man 

glömt. Det är ganska vanligt fortfarande. Det är tyvärr en effekt av att man hela tiden blir 

prispressade.”. Vidare nämner Marie ett exempel där de fått ett projekt, men det fanns inga 

resurser att tillhandahålla: ”De resurserna de hade tänkt skulle vara med och levererat det 

här på den korta tiden de fanns inte tillgängliga, de var upptagna i andra projekt”. Detta 

resulterade i att man tillslut fick släppa projektet för det helt enkelt inte fanns de nödvändiga 

resurserna tillgängliga för att kunna leverera denna produkt.  

 

Ulrika talar om att en tydlig fallgrop i IT-projekt, vilket man inte såg i byggbranschen, är att 

det är väldigt enkelt för utvecklare att ta egna initiativ. Av ren välvilja kan utvecklaren skapa 

jättebra funktioner som kunden inte har beställt vilket leder till att det blir väldigt svårt att ta 

betalt för funktionen. Det, menar hon, är en rejäl fallgrop man måste se upp för. Hon tar även 

upp att det är mycket vanligt att utvecklare ger för optimistiska tidsuppskattningar. De 

glömmer ofta att räkna med testning, kundmöten och annan tid som man behöver. Ulrika 

menar därför att det blir hennes roll att ifrågasätta tidsuppskattningarna så att de faktiskt är 

realistiska. 

 

Ännu en faktor att ha i åtanke är att det kan vara problem med resurser menar Claes. Detta 

innebär att det för det första kan vara en lång leveranstid på de resurser man behöver och 

därmed behöver projektledaren ha en god planering och vara ute i god tid: ”Det är tre till fyra 

veckors leveranstid på att få nya resurser om jag kräver mer, i de flesta fall i en organisation. 

Och jobbar man inte med resursplanering för att begära resurser i god tid då kommer det 

givetvis inte att fungera.”. Vidare behöver man visa hänsyn till att alla människor är 

annorlunda och ta fram en realistisk planering utifrån de olika personernas kompetens. Vidare 

behöver man även ha i åtanke att de personer som är involverade i projekt möjligtvis inte har 

så mycket tid att lägga ner på projektet som tidigare utlovats vid projektstarten på grunda av 

osagda eller oförutsedda hinder. Det är alltså en viktig del att kunna ta fram och koordinera de 

resurser man har tillgängliga. 

 

 

4.6.2 Projektstyrningsmodell 

Marie, som jobbat enligt en mängd olika projektstyrningsmodeller, diskuterar att det finns 

olika djup i dem. Vissa modeller skrapar endast på ytan utan att ställa hårda krav på 

projektledaren medan vissa är mycket tungrodda och kräver att projektledaren dokumenterar 

väldigt mycket mer. Hon menar att en erfaren projektledare kan leda ett stort projekt med en 

enklare modell eftersom man kan väga upp bristerna med erfarenhet men att hon föredrar en 

modell som ställer rejälare krav. Att leda stora projekt med enklare modeller kan dock vara 

svårt och resultatet kan bli undermåligt eftersom det är lättare att bocka av t.ex. testning utan 

att faktiskt genomfört en gedigen testning. Marie menar ändå att det inte alltid lämpar sig att 

välja en modell som kräver mycket administration eftersom det i ett mindre projekt lätt kan 

bli onödigt mycket jobb. Många av modellerna är väldigt lika och i slutändan tycker inte 

Marie att själva projektstyrningsmodellen har någon signifikant effekt på projektets utfall.  

 

Vid frågan om vad som låg bakom Claes framgång på ett lyckat projekt krediterar Claes 

delvis sin framgång till att han hade en bra projektstyrningsmodell att följa: ”Nyckeln då till 
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att jag lyckades så bra den där gången var ju faktiskt att jag hade en väldigt bra 

projektmodell att luta mig mot”. Projektstyrningsmodellen i detta exempel handlade om att 

planera upp projektets faser, projektets dokument som skulle finnas och en övergripande 

projektplan samt en ”stage plan” för nästa fas. Genom att använda denna 

projektstyrningsmodell fanns det mycket administrativt material att tillhandahålla. Det var 

bland annat checklistor på vad som behövde utföras samt vilka delmål som behövde uppfyllas 

vid olika skeden av projektet för att kunna gå vidare till nästa fas. ”Det stöd som gjorde att 

det fungerade så bra för mig var ju projektledningsmetoden, för det handlar om planering om 

projektets faser, det handlar om dokument som skall finnas, det handlar om att producera en 

övergripande projektplan och det handlar om att ta fram en stage plan för nästa fas”. 

Projektstyrningsmodellen i detta exempel var ISGDP for IT, vilket liknar PRINCE2 till 95% 

enligt Claes. 

 

 

4.6.3 Planering 

Claes förespråkar att det är av stor vikt att kunna ta fram en bra planering för ett projekt. Det 

finns väldigt många aktiviteter involverade i IT-projekt och om man inte har dessa aktiviteter 

i åtanke vid planeringsfasen, tillkommer många ovälkomna överraskningar vilket kommer 

ställa till problem. För att kunna göra en bra planering använder sig Claes sig av en ”Bottom-

Up” plan, där han tar fram en planering från sin egen förmåga med hjälp av sin kompetens 

och erfarenhet. När detta är gjort bör experter inom de olika områdena hjälpa till att uppskatta 

tidsomfånget. Vid de fall som någonting blir fel, till exempel att ett moment tar längre tid än 

vad som planerats går man tillbaka och ser över dessa brister och tar upp det med experterna 

som hjälpt till med tidsuppskattningen och se vad man lärt sig. Man behöver ta fram delmål 

på projektet och vara medvetna om vad som skall utvecklas till nästa milstolpe. Man bör även 

ha en plan för hur man skall hantera avvikelser från projektplaneringen och med hjälp av 

styrgruppen behöver man ta beslut på hur man ska hantera dessa, möjligtvis utföra det vid ett 

senare skede.  

 

 

4.6.4 Kravspecifikation 

Ulrika talar om vikten av en mycket detaljerad kravspecifikation. Hon menar att om 

specifikationen är för abstract blir man nästan tvungen att använda en agil utvecklingsmetod 

för att få reda på vad kunden egentligen vill ha. Det uppstår lätt problem eftersom vare sig 

kund eller leverantör vet vad som ska levereras. Hon poängterar även att det, för att få en bra 

specifikation, krävs mycket teknisk kunskap av kunden och att, det utan en bra specifikation, 

blir svårt att få kunden engagerad i projektet. 

 

Kravspecifikationen bör innehålla den överenskommelse på hur produkten skall se ut och 

vilka krav som ställs på den vilket Claes poängterar i följande citat: ”Vi kommer bara 

leverera det som står i klarskrift i det här dokumentet” gällande överenskommelse med 

kunden. 
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Genom att tidigt komma överens om detta tillsammans med kunden undviker man 

problematiken som kan uppstå då kunden ställer nya krav på produkten vid slutskedet av ett 

projekt. Detta kan vanligtvis uppstå på grund av att kunden inser att man missat kommunicera 

krav vilket uppenbarar sig när produkten börjar ta form. Ett sätt att kunna kommunicera detta 

och råda bot på detta problem, menar Claes är att man kan se detta som en metafor då att 

projektet kan ses som en hink, och i hinken stoppar man vad produkten skall innehålla i form 

av krav. Att tidigt kunna kommunicera med kunden att man från och med ett bestämt datum 

fryser vad som skall utvecklas. Allting efteråt som då önskas av produkten får man antingen 

ta bort något från hinken och fylla på med nya krav eller göra hinken större. Detta innebär 

ökade resurser i form av tid och budget. 

Om man frångår denna regel och inte genomför en ”frysning” av produktens krav innebär det 

att resultatet kommer bli att projektet drar ut på tid samt budget, vilket gör styrgruppen samt 

kunden missnöjd. Ett annat stort problem som Claes nämner är kommunikationen mellan 

leverantörer och kunden och komplexiteten att samla in kraven som ställs på produkten. 

Redan vid detta skede kan det orsaka problem eftersom parterna har olika syn på produkten. 

Man kan prata om samma sak, men på grund av språkförbistring uppfattas det olika.   

 

 

4.6.5 Beställarens engagemang 

Ulrika pratar genom hela intervjun om olika problem och hur man undviker dem. En särskild 

framgångsfaktor hon lyfter fram som viktigast är att ha samma bild som kunden om vad 

slutprodukten ska bli. Om kunden och projektledaren ser olika resultat i slutet av projektet 

menar hon att det från början är dömt att misslyckas. På grund av detta poängterar Ulrika att 

en tydlig kravspecifikation gör att man blir överens om vad som ska levereras. Detta hänger 

ihop lite med det hon tycker är näst viktigast, att ha en engagerad kund. Ulrika gör en bra 

liknelse; 

“Att implementera ett affärsystem i en organisation som är ovillig är som att få på ett ovilligt 

barn en vinteroverall. Inte sådär jättelätt.” 

Har man inte engagerat personalen, fått dem att förstå att systembytet kommer kräva mycket 

tid, råkar man lätt ut för det här problemet. På Evry, där Ulrika jobbar idag angriper de detta 

problem med ett program som kallas “Plusprojekt”. Plusprojekten innebär att man, redan i 

förstudien, delar upp arbetet i olika processer varpå någon hos kunden får ansvara för varje 

process. Den som äger processen får presentera den för sina medarbetade, Evry är i detta 

skede mest med som bollplank. Detta gör man för att få kunden mer engagerad vilket leder till 

att kommunikationen med kunden blir mycket bättre poängterar Ulrika. 

 

När det gäller framgångsfaktorer i ett IT-projekt nämner Marie att det är väldigt viktigt att ha 

nära samarbete med dem som skall specificera eller tala om hur systemet skall se ut. Vid de 

tillfällen som man har en IT-utvecklargrupp som inte får de kontakterna inom verksamheten 

som skall specificera vad det är som ska byggas, brukar det inte bli bra berättar hon utifrån sin 

egen erfarenhet. Vid de fallen som specifikationen på produkten inte blir fulländad: "Man får 

inte tänka att "Aja, vi gör det vi tror att de vill ha". Då levererar man sällan någonting som 

används och känns som att det blev rätt sak." Utifrån hennes erfarenhet har hon märkt att när 

man jobbar med agila metoder kommer detta sammarbete naturligt: "Det blir lite tajtare 

samarbete och kräver att man får svar i och med att det ingår i själva metoden som sådan när 

man jobbar agilt. Att få visa upp det man har gjort och att man får avstämning med 
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produktägaren". Produktägaren i detta fall är, baserat på metodiken SCRUM, den som tar 

beslut om hur systemet skall se ut vid slutleveransen förklarar Marie.  

 

En annan framgångsfaktor, berättar Conny, är att man har en tät dialog med kunden och att 

man ser till att det kunden önskar faktiskt blir realitet. Att ha samma mål som kunden är 

fundamentalt för att ett projekt ska lyckas. Han poängterar att systemleverantör och kund ofta 

talar olika språk och att det bästa sättet att överbrygga detta hinder är en tät dialog och ett 

helhjärtat engagemang från kunden under hela projektets gång. 

 

Ett stort problem som Claes beskriver även kommunikationen mellan leverantörer och kunden 

och komplexiteten att samla in kraven som ställs på produkten. Redan vid detta skede kan det 

orsaka problematik eftersom parterna har olika syn på produkten. Man kan prata om samma 

sak, men på grund av semantiska termer uppfattas det olika. Produkten i slutändan blir inte 

som kunden önskat: ”Ett av de största problem är givetvis det här med att fånga in kraven, 

vad är det för produkt vi ska leverera. Det brister ofta redan där, kommunikationen med 

kunden för man inte förstår varandra. Det är semantik i vägen. Man pratar om samma sak 

men uppfattar den på två olika sätt.”. 

 

 

4.6.6 Stakeholder Management 

Claes anser att det är viktigt att veta vilka intressenter som ingår i ett projekt. Intressenter, i 

det här sammanhanget, är personer som är inblandade eller berörda av projektet på något vis. 

Det är viktigt att kunna förmedla vad som utvecklas och gör dem medvetna om ändringar: 

”Den här produkten, den kommer få konsekvenser för de som ska använda den här 

produkten. Om vi inte går ut tydligt och informerar i verksamheten de förändringar som 

kommer så kommer bli sluta olyckligt den dagen folk kommer in på jobbet en måndagmorgon 

och ser plötsligt vad som hänt med produkten. [...]att företaget i övrigt som stort förstår vad 

det är för produkt man ska leverera så att man får folk att tycka att det här ska bli bra”. 

Samtidigt är det viktigt att förmedla vad produkten kommer göra och inte kunna göra för att 

ge en realistisk bild av vad produkten innebär för intressenterna. 

 

En av de främsta framgångsfaktorerna i IT-projekt enligt Marie är Stakeholder Management. 

Detta innebär att tidigt jobba med kommunikation med de personer som blir berörda av 

produkten som IT-projektet avser att utveckla. Möjligheten att identifiera intressenterna som 

existerar kan ibland vara komplex då det inte nödvändigtvis innebär att det enbart är de 

personer som skall använda produkten, utan det kan även vara övriga personer runt omkring 

menar Marie. Genom att veta vilka intressenter som ingår i projektet och sedan kommunicera 

med dem säkerställer man att produkten lever upp till förväntningarna. Om det existerar 

negativ inställning hos någon av intressenterna kan man även hantera detta genom att ta emot 

feedback och därmed kunna förbättra produkten till någonting bättre.  
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4.6.7 Testning 

När det kommer till fallgropar är det starkt kopplat till motsatsen av framgångsfaktorerna. 

Marie nämner att om man inte har ett nära samarbete med de i verksamheten, som ska 

använda systemet, under utvecklingen finns det risk att man i slutändan inte levererar en 

produkt de vill ha. Att leverera ett system som inte är tillräckligt testat och som det finns 

brister i är också en fallgrop hon understryker hon i följande citat:  

“Det ska man säga, har man problem med tid och budget så kanske testningen blir det man 

tar av. Det kan lätt bli så och det är farligt alltså för att då kan man istället leverera något 

som inte fungerar, vilket är minst lika dåligt som att leverera något som de inte vill ha.” 

Marie anser alltså att testningen är i farozonen om projektet börjar bli tids- eller budget 

pressat. Hon nämner också vikten av att få en tvåhandskakning med testningen. Detta innebär 

att både leverantör och kund bör testa systemet innan man deklarerar testningen som klar.  

 

Under intervjun nämner Claes flera faktorer som spelar roll för projektet, och en av dessa är 

bristande kontroll av produktens kvalitet. Det innebär att man inte testar produkten och 

kontrollerar att den lever upp till de krav som är ställda. Vidare anser Claes att man borde, så 

fort ett krav kommer in, skapa ett test-case och denna skall löpa parallellt genom projektets 

gång. Han understryker innebörden av att konstant kunna tänka på vilken produkt som ska tas 

fram och ständigt verifiera genom testning att produkten uppfyller kraven: ”Det är otroligt 

viktigt att vi hela tiden tänker, vad är det för produkt vi ska ta fram och sen hur ska vi 

verifiera att den här produkten uppfyller, eller att produkten vi tar fram uppfyller kundens 

förväntningar och krav”. Många projekt gör även misstaget att påbörja testningen allt för sent 

enligt Claes: ”Och där är det väldigt många projekt gör fel, att man fortfarande tänker lite 

vattenfall. Alltså man tycker det inte är så viktigt att jobba med testfall, utan man har en 

kravfas, en utvecklingsfas och sen är det först senare som man börjar testa”. 

Claes lyfter även fram en intressant poäng med att agilt har fördelen gällande detta när man 

tittar på utvecklingsmetoder eftersom agilt naturligt får feedback från användaren. Dock 

poängterar han att det inte alltid är möjligt att jobba enligt denna metodik beroende på projekt. 

Och när man inte har möjligheten att kunna jobba agilt anser han att det är extremt viktigt att 

man har en testmodell för att kunna verifiera produkten innan den släpps i produktionsmiljö. 

Utifrån Claes erfarenhet uppskattar han att test tar ungefär 30% av ett projekts tid. 

 

 

4.6.8 Dokument- och versionshantering 

Claes nämner även en intressant punkt som han kallar versionshantering av dokument. Detta 

innebär kunna hålla ordning på de dokument som finns inom projektet och ha en bra översikt 

på vilka dokument som är de nyaste och som bör följas: “Många problem i projekt är att man 

har ingen koll på var dokumenten finns, man vet inte vilken version som är den senaste, man 

vet inte vilken som varit inne och gjort en ändring i ett usecase. Här är ju ett jättestort 

problem. Ofta har man kontroll på koden kanske, men inte på det som man säger är 

papperdokument i övrigt och det är givetvis otroligt viktigt att man har koll på alla dokument 

i projektet.” Några av anledningarna till att Claes anser att det är viktigt med 

versionshantering är för att kunna se vid vilka milstolpar beslut togs men även för att skapa en 

överblick på de dokument som projektmedlemmarna hanterar personligen och vilka som är 

interna samt vilka man kan visa för kunden. 
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4.6.9 Separera åtaganden 

Viktigt att man har tydliga roller inom projektet och att vissa personer inte utför två 

grundläggande aktiviteter för ett projekt. Test skall ske av en individ som inte är delaktig i 

utvecklingen, detta för att säkerställa en noggrann kontroll av kvaliteten på produkten och 

friskriva sig från manipulation av tester menar Claes. 
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5. Analys 

För att lättare kunna få en bild av vad respondenterna sagt om faktorer för misslyckanden har 

vi strukturerat upp och tematiserat den insamlade informationen. Om en respondent, utan vår 

påverkan, nämnt ett tema som framgångsfaktor så har det bockats för det i matrisen, se figur 

5.1. Genom att göra på det här sättet blir det enklare att iaktta samband och det blir lättare att 

förstå varför vissa teman är mer intressanta än andra. I analysdelen kommer vi ta upp 

beställarens engagemang och resurser och djupare analysera dessa teman eftersom de varit 

vanligt förekommande i våra intervjuer. Vi kommer även analysera synen på misslyckanden 

och sedan ta upp övriga intressanta faktorer som kommit upp under intervjuerna men som 

enbart nämnts av två respondenter. 

 

Respondent Stakeholder 

management 
Kravspec. Testning Beställarens 

engagemang 
Resurser Projektstyrnin

gsmodell 

Claes X X X  X X 

Ulrika  X  X X  

Conny    X X  

Marie X  X X X  

Figur 5.1 – Matris för översikt 

 

 

5.1 Resurser 

Samtliga intervjuobjekt har under intervjuerna, utan att vi specifikt frågat om det, nämnt att 

det är helt avgörande för ett projekt vilka resurser som finns att tillgå. Claes beskriver ett 

exempel där han fick full tillgång till de resurser som projektstyrningsmodellen RUP krävde 

och han drar även sambandet att det var helt avgörande för hur lyckat det blev i slutändan. 

Detta liknar ett problem som Marie tar upp. Man kan under säljprocessen vara överdrivet 

optimistisk i tids- och budgetuppskattning, detta kan resultera i att man som projektledare blir 

sittande med ett projekt där resurserna är för få och projektet nästan garanterat kommer 

misslyckas. Detta förtydligas bra med ett citat från intervjun med Marie: ”Sedan när man väl 

kör igång det projektet så har man glömt och tänka på att man skulle testa och projektledaren 

har man glömt. Det är ganska vanligt fortfarande. Det är tyvärr en effekt av att man hela 

tiden blir prispressade.”.  

Maries observation är en aspekt som vi inte identifierat i vårt teoretiska ramverk. Vi kommer 

diskutera denna närmare i slutsatsen av uppsatsen och efterlysa närmare undersökning 

gällande den här punkten. 

 

Både Claes och Conny tar upp skillnaden mellan erfarna och juniora utvecklare. De 

poängterar båda två att självgående utvecklare som håller de tidsuppskattningar de ger är 

oerhört attraktivt för en projektledare. På denna punkt får de medhåll av Ulrika som talar om 
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hur hennes roll som projektledare ofta innefattar att kritiskt granska de tidsuppskattningar 

som utvecklarna ger.  

Claes och Marie tar upp att koordinationen av resurser kan vara problematisk. Båda ger 

exempel på hur projekt kan stupa på grund av att man inte lyckats koordinera resurser. De 

pratar båda återigen om vikten av att vara realistisk i tidsuppskattingar och hur det lönar sig 

att ta fram individuella tidsplaner anpassade efter individens kompetens.  

 

 

5.2 Misslyckanden 

Definitionen av misslyckat inte är universell. I empirin presenteras två av projektledarnas 

synsätt på denna och båda är överens att om systemet inte klarar av kraven eller användarna 

inte är nöjda kommer det att betraktas det som ett större misslyckande jämfört med om 

budgeten eller tiden överskridits. Båda respondenterna poängterar att det är ovanligt och 

komplext att kunna genomföra en planering som förhåller sig realistisk med det faktiskta 

utförandet. Ulrika nämner att hon inte anser någon fara om till exempel budgeten överskrids 

med 10%. Vidare lyfter hon även fram att det ofta kan tillkomma ytterligare krav från kunden 

vid ett senare skede vilket orsakar att både budget och tidsplaneringen överskrids trots att 

kunden är nöjd och godkänner detta. Marie fortsätter på samma spår och argumenterar för att 

det alltid kan komma oförutsedda risker som varit omöjligt att identifiera vid projektets start. 

När detta sker får man tala med styrgruppen och komma överens om de vill fortsätta med 

projektet, givet ett nytt datum. 

Detta synsätt som projektledarna presenterar skiljer sig markant från den teoretiska definition 

som The Standish Group (2010) valt att använda i sin undersökning. I deras definition 

kategoriseras de projekt, som projektledarna skulle betrakta som lyckat, som ”Delvis 

misslyckat” på grund av att man överskridit  budget eller tid. Definitionen tar inte i beaktning 

det som projektledarna anser viktigast, nämligen kundnöjdhet, utan utgår enbart på vad som 

avvikit från planeringen. 

 

Eftersom The Standish Group är en privat organisation bör man ha i åtanke att det existerar ett 

ekonomiskt intresse. The Standish Group, som är en etablerad och erkänd specialist inom 

projekt och projektledning, kan ha ett incitament att överdriva andelen misslyckade projekt 

för att kunna sälja mer expertis. Glass (2006) ifrågasätter The Standish Groups metodik vid 

insamling av data. Artikeln pekar ut det faktum att The Standish Group har varit konservativa 

i avseendet att dela med sig av sitt tillvägagångssätt och vilka företag man valt att intervjua i 

undersökningen. 

  

En kompletterande definition presenteras av (Beynon-Davies, 2009) där man går betydligt 

mer på djupet i sin definition av misslyckanden. Det ger en mycket bredare och mer 

förklarande bild över vad som kan gå fel på olika nivåer i projektet. Hade The Standish Group 

utvecklat sin definition så att den matchat Beynon-Davis är det möjligt att de chockartade 

siffrorna över misslyckade projekt hade blivit helt annorlunda. 
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5.3 Beställarens engagemang 

Det finns flera olika sätt man kan se beställarens engagemang på. Ulrika pratar till exempel 

om att beställaren måste ha med hela verksamheten för att man ska lyckas med en 

implementation av ett nytt affärssystem. Denna typ av engagemang blir mycket tydlig när 

Ulrika exemplifierar det med liknelsen: “Att implementera ett affärsystem i en organisation 

som är ovillig är som att få på ett ovilligt barn en vinteroverall. Inte sådär jättelätt.”. Hon 

berättar även att man för att förbättra sin kommunikation med kunden, hos Evry, tidigt i 

projektet startar programmet “Plusprojekt” där man från börjar hjälper till att engagera 

kunden. En ökad kommunikation hjälper alltså till att överbrygga svårigheter med 

implementation. 

 

Marie talar om en annan typ av engagemang från kundens sida. Det handlar om att kunden 

måste vara med under utvecklingsprocessen så att rätt system utvecklas. Detta backas upp av 

både Conny och Claes som har liknande erfarenheter att dela med sig av. Problematiken är 

ofta, enligt alla tre, att man, från beställarens håll, inte har den tekniska kunskap som krävs för 

att kunna kommunicera vilket system det är man vill ha. Claes ställer sig dock tveksam till att 

göra ändringar i kravspecifikationen under projektets gång och tycker att man ska lägga 

ändringar som separata uppdrag. Temat “Beställarens engagemang” blir starkt knutet till 

temat “kravspecifikation” då båda handlar om problem med kommunikation mellan beställare 

och leverantör. 

 

 

5.4 Övriga faktorer 

Under empiridelen har flera olika framgångsfaktorer och fallgropar lyfts fram. Vi har valt att 

presentera all insamlad information men analysen kommer bara lyfta fram de faktorer som 

tagits upp av mer än ett intervjuobjekt. Vi gör ett undantag för temat 

“Projektstyrningsmodeller” eftersom vi sett tendenser som tyder på att en mer junior 

projektledare har betydligt mer stöd av själva modellen än vad en erfaren projektledare har. 

Kopplas detta till vårt urval av intervjuobjekt kommer man att se att vi nästan enbart samlat in 

data från mycket erfarna projektledare och att informationen här inte är helt representativ.  

 

 

5.4.1 Projektstyrningsmodell 

Claes berättar om ett mycket lyckat projekt där han hade mycket hjälp av 

projektstyrningsmodellen. Han tydliggör detta i citatet: ”Nyckeln då till att jag lyckades så 

bra den där gången var ju faktiskt att jag hade en väldigt bra projektmodell att luta mig 

mot”. Marie däremot säger bestämt att modellen inte spelar någon roll för henne när det 

kommer till projektets framgång. Hon poängterar dock att olika modeller kan lämpa sig för 

olika stora projekt men att hon med sin erfarenhet kan kompensera för modellernas brister i 

olika situationer. 
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5.4.2 Riskhantering 

Ingen av respondenterna har på egen hand lyft fram riskhantering som en anledning till att 

projekt misslyckas. De två respondenter som pratat om riskhantering har på olika vägar 

kommit in på ämnet eftersom vi, under intervjun, ställt frågor om det. Båda respondenterna 

berättar hur man aktivt, under hela projektets gång har bra koll på risker och hur man tar tag i 

risker som uppstår och inträffar. Det verkar alltså inte vara en faktor som leder till att projekt 

misslyckas. 

 

 

5.4.3 Kravspecifikation 

Både Claes och Ulrika understryker vikten av en detaljerad kravspecifikation i kontrast till 

Robertson (2006) som i sin definition hävdar att kravspecifikationen bör hållas så abstrakt 

som möjligt för att ge utvecklarna rum att utöva sin expertis. Intressant är dock att både 

Ulrika och Robertson (2006) håller med varandra om att en abstrakt kravspecifikation kräver 

en agil utvecklingsmetod för att lyckas. Genom att jobba agilt menar de att man tvingar fram 

den kommunikation som krävs om man på förhand inte är helt överens i form av en detaljerad 

kravspecifikation.  

 

Claes menar att kravspecifikationen är kontraktet på vad det är som skall levereras. Jämför 

man det både Ulrika och Claes sagt blir kontentan att kravspecifikationen har en 

kommunicerande roll i relationen mellan beställare och leverantör. Det är här parterna möts i 

sin tolkning av vilket system det är som faktiskt ska levereras. Ulrika tar även upp att det kan 

vara svårt för kunden att skriva en tillräckligt teknisk kravspecifikation, något som Claes 

håller med om när han talar om att kommunikationen är kritisk och att man ofta talar om helt 

olika saker, trots att man använder samma ord. 

 

Temat kravspecifikation blir starkt knutet till temat “beställarens engagemang” då det är den 

första formen av kommunikation båda parter har kring produktens utformande.  

 

 

5.4.4 Stakeholder management  

Under två av intervjuerna nämnde respondenterna att de ansåg att kommunikation med 

intressenterna var en viktig faktor gällande IT-projekt. Med detta menade respondenterna, för 

att kunna säkerställa en leverans där intressenterna var nöjda behövdes dessa identifieras och 

kommuniceras med. Claes lyfter fram perspektivet att man behöver göra de medvetna om 

vilka ändringar som kommer ske, samtidigt som Marie även förespråkar detta. Däremot ser 

Marie även möjligheten att förbättra produkten utifrån de intressenter vars syn på produkten 

är negativ genom att ta emot feedback för att sedan kunna förbättra produkten. 

 

Genom att kommunicera med intressenterna, meddela vilka ändringar man gör i produkten 

och vad produkten inte kommer kunna utföra, får de en mer realistisk bild vilket leder till ett 

bättre resultat. 
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Som i Claes ord så “plockar man ner dem på jorden” vilket leder till att intressenterna inte har 

alldeles för höga förväntningar på vad produkten kommer kunna prestera. Vidare möjliggör 

detta att man kan förbättra en produkt genom att få feedback från de intressenter som är 

negativt inställda, vilket i slutändan kommer resultera i en förbättrad produkt. Detta bekräftas 

av Yeo (2002) som säger att även om man gjort en felfri produkt, precis enligt 

kravspecifikationen är det inte säkert att intressenterna blir nöjda. Han poängterar vikten av 

att förstå de sociala konstruktioner och kulturella förhållanden som finns i varje organisation. 

 

 

5.4.5 Testning 

Två respondenter av fyra anser att testning är kritiskt för att man ska lyckas med ett projekt. 

Begreppet “testning” går att knyta till de definitioner av misslyckaden vi tagit upp under 

uppsatsen. Få definitioner tar upp den faktiska kvaliteten på den utvecklade produkten som en 

faktor för misslyckande. Det som både Beynon-Davids (2009) och Standish Group (2010) 

dock tar upp är att om ett system av någon anledning inte används, kan det ses som ett 

misslyckande. Båda våra respondenter talar dock för att en kund som inte är nöjd med 

produkten är ett misslyckat projekt för dem.  

Genomgående säger både Claes och Marie att testning måste få ta sin tid och att den bör löpa 

parallellt med utvecklingen. Båda nämner även att testning är tidskrävande och för ett lyckat 

resultat måste det få ta den tid som krävs.  
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6. Slutsatser och Diskussion 

I denna del presenteras de slutsatser vi kommit fram till under analysen. Forskningsfrågor 

besvaras under rubrik “6.1 Slutsatser”. Vidare diskuteras de olika tolkningarna på 

misslyckande samt hur datainsamlingen har påverkat resultatet under ”6.2 Diskussion”. 

Kapitlet avslutas med framtida forskning under stycke ”6.3 Fortsatt forskning”. 

 

 

6.1 Slutsatser 

Kommunikation verkar vara ett genomgående problem i IT-projekt. Båda våra teman 

“Kravspecifikation” och “Beställarens engagemang” kräver en teknisk kunskap från 

beställarens håll för att resultatet ska bli lyckat. Om inte beställaren lyckas förmedla en 

tillräckligt detaljrik kravspecifikation eller överhuvudtaget under projektets gång lyckas 

förklara vad man vill ha, är risken stor att man står inför ett misslyckande. Alla organisationer 

som driver eller beställer IT-utveckling bör därför försäkra sig om att man besitter teknisk 

kompetent personal som kan kommunicera organisationens behov.  

 

Agil systemutveckling kan tvinga fram kommunikation mellan beställaren och leverantören. I 

de fall, där man inte använder agil systemutveckling, bör testning ske parallellt för att stämma 

av att man uppfyller de krav som existerar på produkten. Samband finns mellan agil 

systemutvecklings och kundens engagemang.  

 

Temat som är vanligast förekommande är resurser. Resurser kan, vilket vi kommit fram till, 

betyda både pengar, kompetens och mankraft. Utvecklare ger oftast en tidsuppskattning som 

endast omfattar den effektiva tid de lägger ner på själva utvecklingen. För att överbrygga 

detta problem och få realistiska tidsplaner måste projektledare ifrågasätta utvecklarnas 

tidsuppskattning samt jobba med säkerhetsmarginaler. Samtliga intervjuobjekt hävdar, inte 

oväntat, att mer resurser ger ett bättre resultat. Slutsatsen blir följaktligen att den information 

vi samlat in indikerar att ju mer resurser som finns att tillgå, desto större chans är det att 

projektet blir bra.  

 

Projektledarens roll i IT-projekt genomsyrar de nyckelfaktorer vi funnit i detta arbete. 

Projektledaren behöver leda projektet och ta fram en bra planering för utförande genom att 

använda sig av projektgruppen. Samtidigt behöver projektledaren förmedla status för 

projektet till styrgruppen samt tala med dem när mer resurser behövs. Vidare behöver 

projektledaren kompetens att arbeta med ”Stakeholder Management” och identifiera vilka 

intressenter som finns i ett projekt. Genom att kommunicera med intressenterna möjliggör 

projektledaren att resultatet förbättras och förväntningarna på produkten blir realistiska. 

Följaktligen leder detta till att intressenterna blir nöjdare med produkten. Vidare behöver 

projektledaren vara medveten om risker som existerar när man arbetar med IT-projekt. 

Empirin indikerar att det är en framgångsfaktor att ha en erfaren och kompetent projektledare 

i ett IT-projekt. 

 

Vi har sett tendenser som tyder på att företag, i säljprocessen, kan utlova mer resurser till ett 

projekt än vad som faktiskt finns tillgängliga. Resultatet blir då en rejäl förskjutning i 
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tidsplanen, beställaren blir missnöjd och projektet kan behövas läggas ner. Informationen vi 

lyckats samla kring detta är otillräcklig för att vi ska kunna dra några fullständiga slutsatser, 

men om detta stämmer är det en forskningsfråga som kan vara viktig att jobba vidare med, 

eller har i åtanke när man tar fram statistik inom detta område.  

 

Misslyckanden har visat sig vara ett omdebatterat ämne där vi funnit flera olika definitioner. 

Definitionen för vad det innebär skiljer sig mellan empirin och teorin. Dessutom skiljer sig 

definitionen inom teorin då Chaos Report (2010) och Beynon-Davies (2009) säger olika. 

Problematiken blir således att siffrorna som blir publicerade i rapporter och statistik kan 

uppfattas olika. Vi har observerat ett behov att införa en standardisering för hur man bedömer 

ett misslyckande IT-projekt. Dessutom anser vi att det finns ett behov av mer forskning av ett 

organ, som inte har vinstintresse, att undersöka IT-projekts misslyckanden. Mer om detta 

under Fortsatt forskning (6.3) 

 

 

6.2 Diskussion 

I denna diskussion kommer vi framföra våra egna synpunkter på arbetets empiri, analys och 

resultat.  

6.2.1 Olika tolkningar på Misslyckande 

Eftersom vår forskningsfråga baserar sig på misslyckade IT-projekt har det varit viktigt att 

visa flera perspektiv på misslyckanden. Det finns fortfarande inget universellt svar på när ett 

projekt kan betraktas som misslyckat och vi har inte lyckats komma fram till om man kan 

dela in misslyckanden i olika skalor eller grupper. Något som är viktigt och som vi tycker oss 

ha lyckats poängtera är de tre olika perspektiven vi tagit med: 

 

● Chaos Report (The Standish Group, 2010), som inte är tydliga med sin definiton samt 

har incitament att överdriva siffran. 

● Beynon-Davies (2009), som är objektiv i sammanhanget och går betydligt mer på 

djupet när det kommer till misslyckanden. 

● Projektledarnas, som sällan vill erkänna direkta misslyckanden utan pekar på att om 

kunden är nöjd är projektet lyckat. 

 

Således innebär det att Chaos Reports siffror gällande misslyckande projekt kan uppfattas 

som vilseledande och i själva verket behöver det nödvändigtvis existera ett så kallat ”Kaos” i 

IT-utvecklings industrin.  
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6.2.2 Datainsamling och resultat 

Vi har inte varit ledande under intervjuerna utan respondenterna har själva tagit upp de 

problem de sett. Detta gör det extra intressant att vi fått en hel del svar som stämt överens 

med varandra. Det har även bidragit till att vi samlat in objektiv data som varit möjlig att 

generalisera. Vår ambition var från början att intervjua betydligt fler projektledare, dock blev 

det snabbt ont om tid och vi var tvungna att avgränsa uppsatsen mer än vad vi hade tänkt från 

början. Genom att ta fram vägledande information och skapa nya forskningsfrågor, känner vi 

att vi tagit ett steg i rätt riktning. Med denna uppsats som grund finns bra förutsättningar att 

undersöka vad man kan göra för att kommunicera bättre runt projekt. 

 

Eftersom empirin baserats på information insamlad från seniora projektledare kan det haft 

flera konsekvenser på resultatet. Det kan ha medfört att vissa faktorer har fått en överdriven 

vikt med tanke på perspektivet. Ett exempel på en sådan faktor kan vara Projektledarens roll. 

Dessutom har respondenterna flera års erfarenhet av projektledning och skulle kunna kallas 

för experter. Detta kan även ha påverkat faktorerna på ett annorlunda sätt än om vi 

exempelvis hade valt att träffa mer oerfarna projektledare. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

För att komma vidare med forskningen inom detta ämne har vi tagit fram ytterligare 

forskningsfrågor. Dessa är frågor som under denna uppsats kommit fram, men som vi ej haft 

tillräckligt med tid eller fakta för att själva kunna besvara.  

 

Eftersom vårt resultat visar att kommunikationen mellan beställare och leverantör är viktigt 

för projektets framgång, är det intressant att jämföra om en abstrakt eller detaljerad 

kravspecifikation presterar bäst. Kravspecifikationen är den första formen av kontakt mellan 

beställare och leverantör och skulle därför kunna vara extra intressant.  

 

Resurser har visat sig vara ett problem och Marie pratar säljprocesen som en potentiell 

problemkälla. Om man lovar för mycket och för billigt blir det brist på resurser och projektet 

kan misslyckas på grund av en optimistisk säljare. För att undersöka om detta är ett brett 

problem är det intressant att närmare gå in på hur realistisk den ursprungliga tids- och 

budgetuppskattningen är för vanliga projekt. Eventuellt är det inget fel på IT-projekten utan 

bara att man lovar för mycket i säljprocessen. 

 

Vidare skulle man behöva forska på projektstyrningsmodellens betydelse för projektets 

framgång. Vi har ett exempel där två av respondenterna sagt emot varandra på denna punkt. 

Vi har inte nog med material för att djupare kunna analysera detta men det kan tänkas att en 

mer junior projektledare behöver använda sig av en projektstyrningsmodell för att underlätta 

processen. Dessutom spekulerar vi i att projektstyrningsmodeller spelar en mer signifikant 

roll ju större projektet är. 

 

Det är viktigt att vetenskapligt reda ut begreppet misslyckade projekt och mer på djupet ta 

reda på hur stor andel IT-projekt som misslyckas. Tydligen ändras kravspecifikationen mer 
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under projektets gång i IT-projekt än i byggprojekt. Därför måste begreppet tydligt definieras 

innan man kan dra de slutsatser som The Standish Group (2010) gör. En vetenskaplig rapport, 

som är betydligt mer transparent och som liknar Chaos Report skulle behövas för att veta 

precis hur allvarligt problemet är. 

 

Eftersom denna studie bestått av seniora projektledare som respondenter skulle den behöva 

kompletteras med liknande intervjuer men med mindre erfarna projektledare. Detta för att ta 

fram eventuella faktorer som blivit förbisedda av de erfarna respondenterna men även för att 

kunna jämföra resultatet vilket skulle medföra en bredare bild på problemet från olika 

perspektiv. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Inför: 
- Skicka information till personen som skall intervjuas om hur strukturen för intervjun ser ut 
och ber personen tänka på två projekt som anses lyckade / mindre lyckade. 
- 1 person sköter intervjun; eventuella utveckla-frågor, och beta av checklistan. 
- 1 person anteckningar tidpunkter för viktiga stycken och försöker strukturera upp intervjun 
för enklare transkribering. 
 
Prata lite om nuläget 
- Prata lite allmänt om allt möjligt för att lägga grund för en avslappnad och öppen intervju. 
- Introducera strukturen på intervjun, att vi gärna låter hen prata fritt gällande två fall, och vi 
kommer ställa eventuella kompletterande frågor vid slutet av intervjun. 
 
Prata lite om vad intervjun kommer användas till, presentera arbetet: 
- Sammanfattning av vårt arbete:  
- Enligt rapporter som vi har tagit del av har det visat sig att upp till 70% av IT-projekt anses 
som misslyckade efter dess slutpunkt. Empiri har visat att det är väldigt komplext att driva IT-
projekt på grund av flera faktorer. Vi har för avsikt att ta reda på dessa faktorer som gör att 
projekt lyckas och vad som gör att de misslyckas. 
- Vi utför flera fallstudier där vi gärna ser att personen vi intervjuar ger oss exempel på ett 
lyckat samt ett misslyckat projekt. Utifrån intervjun kommer vi att transkribera samt analysera 
informationen som vi hoppas kunna använda till att dra generella slutsatser, tillsammans 
med empiri om vilka faktorer som gör ett projekt misslyckat eller lyckat. 
 
Be intervjuobjektet presentera sin bakgrund 
- Hens arbetstitel 
- Tidigare uppdrag och arbetsplatser, år aktiv inom branchen, utbildning. 
 
Tala om ett lyckat projekt  
- Låt personen tala fritt om ett projekt som hen anser vara lyckat; kompletterande frågor och 
egna funderingar gås igenom under slutet av intervjun. 
 
Tala om ett misslyckat projekt 
- Låt personen tala fritt om ett projekt som hen betraktar misslyckat, kompletterade frågor i 
slutet under “Övrigt”. 
 
Övrigt (Checka av dessa under intervjuns gång om personen nämner detta) 
Angående lyckade projekt: 
- Bakgrund 
- Vilken skala hade projektet (personer inblandade, budget, tidsram) 
- Varför tycker personen att det blev lyckat/misslyckad? 
- Klarade man att leverera kravspecifikation? (Fanns det rum för flexibilitet/ändringar?) 
 - Var kraven, enligt personen, rimliga och realistiska? 

- Var kravspecifikationen väl formulerad till att börja med, var det tydligt för 
utvecklarna vad    som behövdes utvecklas?  
- Existerade någon typ av planering, var denna tydlig för de inblandade, samt följdes? 

- Blev projektet klart inom utsatt tid? (Nej -> Hur mycket drog det över? Vad orsakade detta?) 
- Klarade man budget? (Nej -> Hur mycket drog det över och varför?) 
- Användes någon typ av projektstyrningmodel, isåfall vilken? 
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- Användes någon typ av riskhantering, isåfall vilken? 
- Om utveckling, vilken utvecklingsmetod användes? 
- I vilken grad var användarna inblandade gällande feedback? 
 
Angående misslyckade projekt: 
- Bakgrund 
- Vilken skala hade projektet (personer inblandade, budget, tidsram) 
- Varför tycker personen att det blev lyckat/misslyckad? 
- Klarade man att leverera kravspecifikation? (Fanns det rum för flexibilitet/ändringar?) 
 - Var kraven, enligt personen, rimliga och realistiska? 

- Var kravspecifikationen väl formulerad till att börja med, var det tydligt för 
utvecklarna vad    som behövdes utvecklas?  
- Existerade någon typ av planering, var denna tydlig för de inblandade, samt följdes? 

- Blev projektet klart inom utsatt tid? (Nej -> Hur mycket drog det över? Vad orsakade detta?) 
- Klarade man budget? (Nej -> Hur mycket drog det över och varför?) 
- Användes någon typ av projektstyrningmodel, isåfall vilken? 
- Användes någon typ av riskhantering, isåfall vilken? 
- Om utveckling, vilken utvecklingsmetod användes? 
- I vilken grad var användarna inblandade gällande feedback? 
 
Övrigt: 
- Känner personen till CHAOS report? 
- Övriga intressanta recept som hen kan dela med sig? 
- Typiska fallgropar 
- Eventuella framgångsfaktorer 
 
Avsluta intervjun 
- Tacka för hens tid. 
 

 


