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Abstract 

 

Titel: Faktorer som anses vara kritiska vid genomförande av ett IT-projekt. 

Författare: Aida Mekonnen 

Handledare: Dariusz Osowski 

Bakgrund och problem: Värdet av IT är väldigt stort för företag och att implementera IT-

system är ett sätt som möjliggör för företag att kunna utveckla och effektivisera arbete och 

processer i verksamheter. Utmaningen med IT-projekt är dock att det är många komponenter 

inblandade där av är de erkända som komplexa projekt. Varje år slösas flera miljarder kronor 

bort på misslyckade IT-projekt. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka samt analysera hur management konsulter i 

IT-branschen med olika lång erfarenhet och bakgrund inom IT-projektledning bedriver sina 

IT-projekt. Min ambition är att försöka förstå samt belysa vilka faktorer som anses vara 

kritiska vid genomförandet av ett IT-projekt.  

Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ intervjustudie med fyra 

respondenter. Resultatet jämfördes samt analyserades där teorin användes för att försöka 

förstå och förklara det empiriska resultatet. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat pekar på att det finns faktorer som framställs som 

mer kritiska än andra för ett IT-projekts framdrift, bland annat kan vi se att det finns en 

samstämmig uppfattning om att bra projektledning och tydlig och regelbunden 

kommunikation hör till dessa faktorer. 

 

Nyckelord: projekt, IT-projekt, framgångsfaktorer, fallgropar, projektorganisation, 

projektmetod, projektledning, vattenfallsmetoden, agila metoder  
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Inledning  
 

1.1. Bakgrund 

IT-projekt är något som har blivit allt mer omtalat eftersom att många organisationer 

spenderar stora summor på IT-projekt, det handlar främst om systemimplementering (Iijima 

T. , 2011). Att det är så omtalat beror även på att värdet av IT är väldigt stort för företag och 

att implementera IT-system är ett sätt som möjliggör för företag att kunna utveckla och 

effektivisera arbete och processer i verksamheter. Detta är väldigt viktigt eftersom att 

utveckling, lönsamhet och tillväxt är några utav kraven som ställs på organisationer och 

företag idag. Det gäller att hela tiden ligga i framkant och kreativt utnyttja de möjligheter som 

IT-system erbjuder. Konkurrensfördelarna ligger främst i hur effektivt och hur väl företagen 

kan utnyttja de affärsmöjligheter teknologin tillåter (Kurtén, 2009).  

De senaste åren har IT-projekt har ökat i både omfattning och komplexitet. Varje år slösas 

mer än 30 miljarder kronor bort på misslyckade IT-projekt, bara i Sverige1. Exempel på 

misslyckade IT-projekt är bland annat SEBs misslyckade satsning på en ny internetbank, 

projektet som kastades i sjön kostade ca en miljard kronor. Några faktorer som bidrog till 

misslyckandet var bland annat att SEBs ledning ansåg att man skulle genomföra projektets 

samtliga delar samtidigt, vilket inte fungerade. Många anser att projektet genomfördes fel 

redan från start och att man på strategisk nivå jobbade mer utifrån vattenfallsmetoden istället 

för agilt2. Andra exempel på misslyckade IT-projekt är polisens kritiserade 

rapporteringssystem PUST, systemet som kostade ca 145 miljoner kronor visade sig vara 

svåranvänt och fullt med buggar vilket försvårade polisens arbete3. Även Nordea har råkat ut 

för ett fiasko, banken hade stora planer på att skapa ett gemensamt IT-stöd för de nordiska 

länderna. Resultatet blev att man investerade två miljarder kronor på ett projekt som lades 

ner4.   

 

 

                                                 
1 http://www.dn.se/debatt/sa-avslojar-du-it-projekten-som-riskerar-att-haverera/ 
2 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.449767/sebs-flopp-kostar-miljarder 
3 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.519926/kritiserat-it-system-byggs-om 
4 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.529816/kapsejsat-projekt-for-miljarder 
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1.2. Problemställning 

Att så många IT-projekt misslyckas är tyvärr vanligt vilket är förödande med tanke på att IT-

system är strategiskt viktiga för företag, utan fungerade IT-systemen så uppstår det 

svårigheter i den dagliga verksamheten i många organisationer. Förutom att arbetet försämras 

för många på grund av dåliga IT-system så kostar det företagen och samhället en massa 

pengar (Lucas, 2010). Utmaningen med IT-projekt ligger främst i att det är många 

komponenter inblandade. Att många IT-projekt misslyckas beror bland annat att på att man 

inte har ledningen, användarna och projektteamet med sig5.  Enligt The Standish Group 

(2013) beror misslyckandena till stor del på att man har utvecklat något som ingen använder, 

man har med andra ord inte tagit hänsyn till användarkraven och att man har överskridit 

planerad tid och budget.  

Iveroth (2010) skriver att misslyckandena många gånger beror på att man tror och förlitar sig 

för mycket på tekniken, det vill säga de hårda faktorerna samt IT-systemet. Förutom de 

tekniska svårigheter som finns, som att välja, genomföra och anpassa affärsprocedurer till en 

ny teknik finns det enligt Davidson (2006) även sociala och organisatoriska utmaningar vid 

implementering av ett nytt IT-system. Detta är något som vi kan se då majoriteten, det vill 

säga mer än 70 % av alla IT-projekt misslyckas, fastän tekniken fungerar (Markus, 2004). 

Fastän det idag finns flera allmänt accepterade och mer eller mindre standardiserade metoder 

både för hur man ska konstruera informationssystem och för hur man hanterar IT-projekt kan 

vi fortfarande läsa ett flertal studier där man skriver om misslyckade IT-projekt och 

svårigheter kring implementering av nya IT-system.  

Ur ett samhällsmässigt och managementmässigt perspektiv är det därför intressant att 

undersöka vilka kritiska faktorer man behöver ta hänsyn till vid genomförandet av IT-projekt.  

Denna uppsats riktar sig främst till yrkesverksamma personer som arbetar med IT-projekt 

samt företag som bedriver IT-projekt.  

 

 

 

                                                 
5 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.545559/hon-har-trottnat-pa-misslyckade-it-projekt 
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1.3. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka samt analysera managementkonsulters erfarenhet 

och bakgrund kring IT-projekt för att försöka förstå samt belysa om det finns faktorer som 

anses vara mer kritiska än andra vid genomförande av ett IT-projekt. 

Forskningsfrågan som jag avser att besvara är: 

- Vilka faktorer anses vara kritiska för ett IT-projekt och vilka typiska fallgropar bör 

undvikas? 

 

1.4. Avgränsning 

I denna studie har jag begränsat mig till att endast studera managementkonsulter med flera års 

erfarenhet av IT-projektledning. Det jag kommer att studera är deras erfarenhet och 

kompetens av IT-projekt. Studien kommer alltså inte att fokusera på företaget som 

respondenterna arbetar på utan det är respondenternas erfarenhet och bakgrund från olika 

projekt som tas i beaktning. 
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2. Teori  

I denna del presenteras teoribakgrunden, en definition kommer att ges av de begrepp som 

anses relevanta för denna studie. I början ges en kort och allmän beskrivning av projekt. 

Eftersom att fokus i denna studie ligger på IT-projekt kommer en djupare beskrivning av IT-

projekt samt delar som är kopplat till IT-projekt som projektorganisation, 

projektledning/projektledare samt projektmetod ges. Slutligen ges en beskrivning av 

framgångsfaktorer samt fallgropar för IT-projekt.  

 

2.1. Projekt     

”Ett projekt är en tillfällig organisation där man från början vet om att den 

ska byggas upp för att sedan avvecklas. Det är en organisation vars resultat 

ska bidra till en eller flera långsiktiga verksamheters visioner och mål. Ett 

projekt ska genom ledning och styrning av överenskomna resurser nå ett 

med alla finansiärer överenskommet mål” (Blomé A. , 2001, s. 14). 

Utveckling, lönsamhet och tillväxt är några utav kraven som ställs på organisationer och 

företag idag, dessa begrepp är även viktiga för ledare och chefer. För att kunna utvecklas och 

göra saker bättre, billigare och effektivare än konkurrenterna försöker de att hitta arbetsformer 

som kan tillgodose dessa behov (Blomé A. , 2004). En arbetsform som har kommit att bli allt 

mer vanlig och som förekommer i olika sammanhang är projektform. Antvik & Sjöholm 

(2006) sammanfattar projekt genom att lista fyra kriterier dessa är: målstyrt, temporärt, 

begränsat och unikt. Projekt som arbetsform tycks vara tidens svar på många av de 

organisatoriska utmaningarna (Andersen & Söndergaard, 2013). Det författarna menar när de 

talar om utmaningar är att arbetsuppgifterna idag har blivit mer komplexa, detta ställer krav 

på yrkeskunnande och kvalitet i uppgiftslösningen. Att arbeta i projektform innebär att olika 

yrkeskategorier med olika specialistkompetenser involveras i team, på så sätt får man tillgång 

till mångfald av kunskapsperspektiv, vilket möjliggör att kvaliteten på uppgiftslösningen ökar. 

Det finns dock vissa som påstår att arbeta i projektform kan medföra negativa konsekvenser, 

bland annat menar Carlsson & Nilsson (2012) att det kan uppstå avundsjuka hos de 

medarbetare i linjeorganisationen som inte har blivit tillfrågade att delta i projektet. Projektet 

kan även störa den ordinarie verksamheten då kompetenser splittras. 
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2.1.1 IT-projekt   

“IT-project is a project that sets up IT infrastructure in an organization, 

encompassing all locations and departments to handle selected/all 

information processing procedures in organization” (Dalcher, 2013, s. 16).  

Ett IT-projekt levererar ett resultat som innebär någon form av förändring i basorganisationen 

och syftet är att leverera affärsnytta för kunden samt organisationen (Wysocki, 2013; 

Ottersten & Balic, 2010). Enligt Dalcher (2013) består ett IT-projekt av två delar, dels är det 

en teknisk del som innefattar alla tekniska aktiviteter som utförs för att genomföra projektet 

dels är det en management del som är nödvändig för att underlätta de tekniska delarna av 

projektet så att projektet kan genomföras på ett bra och effektivt sätt. Samspelet mellan de två 

delarna är väldigt viktig för att ett IT-projekt ska lyckas (Dalcher, 2013).   

Awazu et al (2004) definierar IT-projekt som en rad unika, komplexa och anslutna aktiviteter 

som har ett mål eller ett syfte som måste slutföras inom en viss tid, inom en viss budget och 

enligt kravspecifikation.  

De tre parametrarna tid, kostnad och resultat som illustreras i projekttriangeln kan sägas 

utgöra ett projekts ramar. Enligt Blomé (2001) är de beroende av varandra och påverkar 

varandra, författaren menar att om man förändrar någon av sidorna i projekttriangeln så 

påverkas även de andra sidorna. Att hitta en balans mellan parametrarna ger en grund för hur 

projektarbetet och samarbetet med basorganisationen måste utformas. Trots att 

utgångspunkten är att uppnå målen i alla tre parametrar har det visat sig att flertal projekt har 

svårt att uppfylla samtliga kriterier samtidigt (Antvik & Sjöholm, 2006). The Standish Group 

har i sin rapport valt att kategorisera ett IT-projekts framgång som lyckade projekt, delvis 

misslyckade projekt samt misslyckade projekt. Rapporten visar att av de undersökta IT-projekt 

år 2014 så var det 16.2% som ansågs vara lyckade, det innebär att de uppfyllde alla kraven 

samt ej överskred tidsplanen eller budgeten, 52.7% ansågs som delvis misslyckade vilket 

innebär att produkten inte uppfyllde kraven och/eller att projekten överskred tidsplanen eller 

budgeten, 31.1% ansågs som misslyckade projekt vilket innebär att IT-projekten avbrutits.  
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Figur 1. Projekttriangeln (Antvik & Sjöholm, 2006) 

Många organisationer spenderar stora summor på IT-projekt, i de flesta fall handlar det om 

systemimplementeringar. Iijima (2011) påpekar att IT-projekt har en stor inverkan på 

företagens verksamheter och deras processer, det han menar är att IT-system oftast inte är 

specifik för en grupp eller en avdelning utan de genomsyrar alla företagets processer. I och 

med att IT-projekt påverkar flera avdelningar och involverar flera aktörer som måste 

kompromissa för att uppnå ett globalt mål anses de vara mer riskfyllda och svårare att hantera 

än andra projekt (Iijima, 2011; Awazu et al, 2004; Reich & Sauer, 2010). 

Trots att värdet av IT är väldigt stort för företag och trots att implementering av IT-system 

möjliggör för företag att kunna utveckla och effektivisera arbete och processer i verksamheter 

har många företag historiskt sett inte lyckats hantera riskerna på ett bra sätt. Detta kan vi se då 

alltför många företag misslyckas med sina IT-projekt (Dvir, Raz, & Shenhar, 2003)  

Förr såg många företag IT-projekt som rent tekniska investeringar som mer eller mindre med 

automatik skulle medföra nytta för företaget. Dessa projekt misslyckades ofta eftersom att de 

blev större och mer komplexa, vilket i sin tur tendera att projekten drog över tidsmässigt och 

kostnadsmässigt (Kurtén, 2009). Enligt författaren har man därför på senare tid lagt fokus på 

att ta fram bättre verktyg för systemdesign samt systemutveckling och på att utveckla bättre 

metoder för att hantera stora projekt, men trots det kan vi fortfarande se att många IT-projekt 

misslyckas. 

Enligt Eriksson (2008) är en av de stora anledningarna till att många IT-projekt misslyckas en 

otydlig eller en felaktig kravspecifikation. Författaren påstår att det är väldigt viktigt att 

framtagande av systemkrav görs på rätt sätt eftersom att det är där grunden till all 
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systemkonstruktion ligger. En felaktig hantering av kravspecifikation leder många gånger till 

att fel system utvecklas.  

 

2.1.2. Projektorganisation 

Ett IT-projekt är en tillfällig organisation som ligger utanför den ordinarie linjeorganisationen, 

där flera roller och funktioner är inblandade. Enligt (Karlsson, 2012) är det inte ovanligt att 

det uppstår svårigheter med förståelse mellan verksamhet och IT i många företag om vad som 

ska utvecklas, varför och för vem. Antvik & Sjöholm (2006) påpekar att det därför är viktigt 

att man har en tydlig projektorganisation eftersom att det underlättar genomförande av projekt 

genom att alla som är delaktiga i projektet vet vad som förväntas av dem (Antvik & Sjöholm, 

2006). Enligt Andersen (2013) är det mycket viktigt att projektägare och projektledare är 

överens om att de beslut som fattas i projektet stämmer överens med de önskemålen och 

behoven i basorganisationen (Andersen & Söndergaard, 2013). Wateridge (1995) tillägger att 

projektdeltagare behöver komma överens om vad som skall klassas som viktiga kriterier för 

att projektet skall lyckas innan de startar projektet, därefter bör projektledaren se till att de 

uppfyller dessa kriterier under projektets gång. 

Nedan visas en bild på rollerna som vanligtvis brukar ingå i en projektorganisation. Ibland 

kan en och samma person ha flera roller i ett projekt.  

 

Figur 2. En bild på projektorganisation (Andersen, 2013) 

– Beställaren är den som inför samt finansierar projektet för att utveckla produkter/tjänster 

som dem själva inte kan eller har möjlighet att utveckla. Beställaren utser uppdragsgivare, 

projektledare och deltagare i styrgrupp.   

– Uppdragsgivaren följer projektet ur ett strategiskt perspektiv och har ett övergripande 

Beställaren

Uppdragsgivaren

Styrgruppen

Projektledare

Projektgruppen
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ansvar.  

– Styrgruppens uppgift är att stödja uppdragsgivaren samt projektledaren i beslutsprocessen, 

vilket bland annat innebär att granska och pröva planer och resultat för att kunna ge 

beställaren garantier för att projektet löper enligt fastställd planering.  

– Projektledare är den person som representerar projektet i förhållande till basorganisationen, 

han eller hon agerar chef över projektet och ser till att planera och styra projektet åt rätt håll. 

Projektledaren är den som för samtal kring projektet med projektägaren och därefter 

förmedlar detta vidare till projektgruppen 

– Projektgruppen består av personer som har rekryterats för att kunna utföra projektet.     

 

2.1.3. Projektledning samt projektledarrollen  

Under ett IT-projekts gång är det vanligt att man stöter på olika risker, för att lyckas hantera 

och övervinna riskerna krävs det någon form av projektledning (Kiel et al, 2013). 

Projektledning handlar om att ta sig från A till Ö och med hjälp av kunskap, färdigheter, 

verktyg, metoder samt resurser till projektets aktiviteter ser man till att möta eller överträffa 

intressenternas behov och förväntningar (Dalcher, 2013).  

Projektledaren är den som har det yttersta ansvaret för att se till att man kan ro projektet 

framgångsrikt i mål (Briner, Hastings, & Geddes, 2005).  

Wateridge (1997) tillägger att bra ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för IT-

projekt, författaren påpekar bland annat att projektledaren spelar en viktig roll när det gäller 

att utveckla och genomföra ett framgångsrikt IT-projekt. Smith et al (2011) hävdar att en 

vanlig anledning till att problem uppstår i IT-projekt beror på dåligt ledarskap. Därför är det 

nödvändigt med rätt kompetens hos en IT-projektledare.  

Det som vanligtvis skiljer en vanlig projektledare från en IT-projektledare är att en IT-

projektledare även måste vara insatt och förstå sig på tekniska metoder utöver de vanliga 

projektledaruppgifterna (Wysocki, 2013).  

För att lyckas genomföra framgångsrika IT-projekt bör organisationer fokusera på att utveckla 

dessa färdigheter och beroende på projektnivå bör organisationer ställa olika krav på 

projektledarens kompetens (Wateridge J. , 1997). Antvik & Sjöholm (2006) hävdar att många 

organisationer lägger för lite vikt vid att projektledarna ska vara ledare, det han menar är att 

de utser projektledare på tekniska meriter snarare än för ledaregenskaper och detta kan få 

negativa konsekvenser för större projekt.  
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”En av projektledarens viktigaste uppgifter är att ständigt identifiera, 

diskutera och lära sig att hantera risker och osäkerheter för att så långt det 

är möjligt gardera sig mot överraskningar, som kan försämra, fördyra och 

försena projektets slutgiltiga resultat” (Anderstedt, Karlsson, & Klasson, 

2002, s. 70) 

En viktig del av ledarskapet är förmågan att fatta nödvändiga beslut i tid, exempelvis om en 

förändring sker i projektmålet då är det väldigt viktigt att projektledaren är tydlig med vilka 

krav hon eller han ställer (Blomé A. , 2001).  

 

2.1.4. Projektmetoder vattenfallsmetod vs agila metoder 

Vattenfallsmetoden och agila metoder är några utav de projektmetoder som en IT-

projektledare kan utgå ifrån när de skall genomföra ett IT-projekt. Vilken metod som passar 

bäst beror på fall till fall. Skillnaden mellan dessa två metoder är att vattenfallsmetoden är en 

sekventiell modell vilket innebär att man delar in projektet i sekventiella faser. Varje fas har 

ett specifikt mål och uppfyller en unik funktion, när man är klar med en fas då går man vidare 

till nästa (Andersen & Söndergaard, 2013). Enligt författarna är idén med metoden att 

förhindra att faser överlappar varandra, eller att de hoppar fram och tillbaka mellan faserna i 

projektet, tanken är att minska osäkerhet och komplexitet. Men enligt Bonham (2004) 

förändras kraven under IT-projekt och nackdelen med vattenfallsmetoden är att de då inte kan 

backa tillbaka, han påpekar även en annan nackdel med vattenfallsmetoden och det är att 

dåligt resultat oftast inte upptäcks förrän det är försent. 

Eftersom att vi lever i en föränderlig värld krävs det projektmetoder som klarar av 

förändringarna. Under senare år har intresset för iterativa (agila) projektmetoder vuxit 

(Goodpasture, 2010). Det innebär att projektets leveranser utvecklas genom en rad iterationer, 

det vill säga upprepade handlingar. Enligt Gustavsson, 2013 handlar agil projektledning om 

att driva projekt på ett smidigare sätt eftersom att man arbetar i korta steg som är mindre än en 

månad. Nytta levereras ofta och återkommande och inte bara i slutet av projektet som det ofta 

är i fallet med vattenfallsmetoden.  

Författaren nämner fyra situationer då agilt arbetssätt har goda förutsättningar det är när det 

är: komplexa projektmål, föränderlig situation, otydlig kravbild, samt när snabbt resultat 

behövs.  

Det finns även situationer där agilt arbetssätt inte lämpar sig särskilt bra. Den största 

utmaningen för agila projekt är problem med skilda kulturer, till exempel om en agil 
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projektgrupp är beroende av en annan projektgrupp som vägrar att befatta sig med att leverera 

i korta överenskomna steg, då blir det svårt att samarbeta effektivt (Gustavsson, 2013). 

Författaren påpekar att samma risk även kan uppstå om den agila projektgruppen är beroende 

av en underleverantör som inte arbetar agilt. Andra situationer där författaren nämner att agilt 

arbetssätt inte lämpar sig särskilt bra är när ett fast kontrakt har upprättats och allt står 

ordagrant vad och hur arbetet skall ske, då finns det inte möjlighet att förändra delar av 

slutresultatet löpande i projektet. 

 

2.2. Faktorer för IT-projekt 

2.2.1. Definitioner av lyckade projekt  

Enligt Graeme & Walter (2008) har flera erfarna projektforskare, projektledare samt 

projektorganisationer under årens lopp försökt att förstå vilka faktorer som ligger bakom ett 

projekts framgång. Dvir et al (2003) påpekar dock att det är svårt att definiera och mäta 

framgång och misslyckande eftersom att framgång och misslyckande kan variera beroende på 

subjektiva och individuella bedömningar. Även Freeman & Beale (1992) menar att framgång 

betyder olika saker för olika människor. Varje individ, projektgrupp och bransch har sin egen 

definition av framgång. Chan & Chan (2004) nämner dessutom att en och samma persons 

uppfattning om framgång kan variera från projekt till projekt.  

I tidigare studie har man enligt Wateridge (1995) kunnat se att det finns olika uppfattningar 

vad gäller faktorer för framgång och misslyckande om man exempelvis utgår ifrån 

projektledares perspektiv gentemot användares perspektiv. Studiens resultat visar att det finns 

en stor överenskommelse om att viktiga faktorer för framgång är att projektet måste uppfylla 

användarens krav och funktionalitet och att man håller sig inom tidsramarna och budgeten. De 

olikheter de har kunnat se är att användare ofta upplever ett projekt som misslyckat när det 

råder brist på användardeltagagande samt då det finns problem kring kommunikationen och 

dålig planering. Projektledare däremot anser att svagt ledarskap och dålig planering är 

faktorer till misslyckade IT-projekt (Wateridge J. , 1995). 

Även Dvir et al (2003) menar att det finns de som anser att ett framgångsrikt projekt är ett 

projekt som har uppnått det planerade målet inom den planerade tidsplanen och budgeten. 

Antvik & Sjöholm (2006) hävdar däremot likt Wateridge (1995) att man måste veta ur vems 

perspektiv man ser det ifrån för att ett IT-projekt skall anses som framgångsrikt, det vill säga 

är ur kundens eller leverantörens perspektiv? Det finns exempelvis flertal projekt som har 
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uppnått det planerade målet inom den planerade tidsplanen och budgeten men som ändå anses 

misslyckade på grund av att de inte producerar fördelar för kunden eller skapar fördelar för 

organisationen (Dvir et al. 2003; Graeme & Walter, 2008).  

Författarna påpekar att tidsperspektivet även kan avgöra om ett projekt skall ses som 

framgångsrikt eller inte, det dem menar är att om ett projektresultat till en början anses vara 

dåligt så kan projektets resultat efter en tid anses som framgångsrikt på grund av exempelvis 

omvärldsförändringar. Vidare nämner författarna att ett projekt som inte når projektmålen kan 

anses som lyckat om resultatet ändå är bra.  

Sammanfattningsvis för att definiera ett framgångsrikt projekt bör man enligt Lipovetsky et al 

(2002) ta hänsyn projektets inverkan på kunderna, det vill säga ett IT-projekt behöver 

uppfylla användarens krav och funktionalitet samt utveckla organisationen.  

 

2.2.2. Kritiska faktorer  

Enligt The Standish Group (2014) finns det tre viktiga faktorer för att ett IT-projekt skall 

lyckas, det är stöd från ledningen, användarnas delaktighet samt en tydlig redogörelse för 

kraven, utan dessa tre faktorer ökar risken för misslyckande. De andra faktorerna som också 

ses som viktiga framgångsfaktorer enligt The Standish Group (2014) och Langton (2005) är: 

bra och tydlig planering, realistiska förväntningar, små milstolpar i projektet, kompetenta 

medarbetare, ägandeskap, klar vision och mål samt hårt arbetande och fokuserad personal.   

En regelbunden och öppen kommunikation är A och O i ett projekt (Kelly, 2002). För att ett 

projekt skall lyckas är det oerhört viktigt att det finns en tydlig kommunikation under hela 

projektets gång och på alla nivåer i projektet. Med tanke på att så många IT-projekt 

misslyckas med att uppfylla de ursprungliga målen är det ur ett framgångsperspektiv väldigt 

viktigt att förstå vad som kan gå fel, hur det händer samt hur man undviker det (Kelly, 2002). 

När det gäller IT är kommunikationen ofta dålig mellan dem som ansvarar för 

affärsverksamheten och dem som ansvarar för informationstjänsterna och driften av de 

informationstekniska verktygen (Kurtén, 2009), detta kan i många fall leda till oklarhet och 

missförstånd vilket i slutändan får negativa konsekvenser. 

Kurtén (2009) skriver att informationstjänster och verksamheten måste vara anpassade till 

varandra för att ett företag ska kunna utnyttja informationstjänster på ett optimalt sätt. Han 

tillägger att en mogen anpassning mellan verksamhet och IT kräver nära, välfungerande och 
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informella kommunikationskanaler mellan personal i verksamheten och ansvariga för 

informationstjänsterna och att det är viktigt att personalen ges erforderlig kompetens. 

 

2.2.3. Vanliga fallgropar i IT-projekt  

IT-projekt är allmänt erkända som komplexa projekt (Iijima T. , 2011), detta kan vi se då allt 

för många IT-projekt misslyckas och anledningen till att de misslyckas beror på flertal olika 

faktorer. Enligt Berry (1999) missar många att hålla deadlines och budgetar samt att ta hänsyn 

till användarkraven, författaren påpekar att fallgropar som kan ge upphov till misslyckandena 

är en kombination av dålig projektledningen, brist på teknisk expertis samt brist på 

högkvalitativa och kostnadseffektiva resurser.  

I en undersökning gjord av UK Office Government Commerce fann de att teknologin var den 

minsta orsaken till att IT-projekt misslyckas. Att de misslyckas beror snarare på dåligt 

ledarskap, dålig riskhantering, underskattning av komplexiteten i affärsprocessförändringar 

och mänsklig förändring, bristande kunskap från ledningen om tekniken samt bristande 

kunskap från teknikerna om vad kunderna vill ha och oförmåga att bryta ner projektet i lagom 

stora delar (Langton, 2005).  

Även Kelly (2002) har listat anledningar till varför IT-projekt misslyckas dessa är:  

 Att oerfarna projektledare får leda komplexa projekt. 

 Bristande stöd från högsta ledningen. 

 Bristfällig kontroll över projektet. 

 Dåligt testad programvara, saknade komponenter eller brist på kvalitetssäkring av 

konverterade uppgifter. 

 Man tillsätter oerfaren eller överengagerad personal till projektgruppen och 

överengagemang från leverantörer. 

 Man misslyckas med att ha övergripande projektplan med genomförbara milstolpar. 

Istället för att bryta ner projektet i hanterbara faser där varje fas har ett tydligt mål så 

försöker man att ”take the big bang approach” istället. 

 

2.3. Projektarbete och förändring 

Många projekt leder till någon form av förändring i organisationen. I flera fall innebär 

förändring förbättring och utveckling, men förändring kan även skapa djup frustration hos de 
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anställda. Hur man förankrar de förändringar som projektet för med sig är därför av 

avgörande betydelse (Carlson & Nilsson, 2002). Ett förändringsmotstånd kan lätt uppstå när 

personer skall gå från det arbetssätt de är vana vid till att behöva sätta sig in i nya rutiner och 

nya arbetsuppgifter (Iveroth & Bengtsson, 2014). Det skapar i många fall en rädsla att inte 

klara av det nya arbetssättet. För att mildra denna oro och motståndet som kan uppstå bör man 

enligt Carlson & Nilsson (2002) och Iveroth & Bengtsson (2014) förankra förändringen så 

tidigt som möjligt. Ju tidigare man sprider kunskap om projektet och förbereder omgivningen 

om vad som kommer att ske desto lättare kommer det att gå.  

 

2.4. Teoretisk reflektion 

För att uppnå ett lyckat IT-projekt krävs det att man tar hänsyn till flera faktorer. I teoridelen 

har jag belyst både kritiska faktorer som har stor betydelse för att ett IT-projekt skall lyckas 

samt typiska fallgropar som bör undvikas. Nedan presenteras en sammanställning av dessa 

faktorer. 

Kritiska Framgångsfaktorer Typiska fallgropar 

Bra ledarskap Dåligt ledarskap/projektledning 

Tydlig kommunikation Brist på teknisk expertis 

Stöd från ledningen Dålig riskhantering 

Användarnas delaktighet Underskattning av 

komplexiteten 

En tydlig redogörelse för kraven Bristande kunskap och stöd ifrån 

ledningen 

Bra och tydlig planering Oförmåga att bryta ner projektet 

i lagom stora delar 

Realistiska förväntningar Oerfarna projektledare 

Små milstolpar i projektet Bristfällig kontroll över 

projektet 

Kompetenta medarbetare Oerfaren eller överengagerad 

personal tillsätts i 

projektgruppen 

Klar vision och mål   Dåligt testad programvara 

Tabell 1. Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer samt typiska fallgropar utifrån den teoretiska 

genomgången. 

Utifrån den teoretiska genomgången kan vi se att IT-projekt har en stor inverkan på 

företagens verksamheter och målet med IT-projekt är att förbättra en verksamhet, men 
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utmaningen med att lyckas med IT-projekt blir allt mer komplex detta kan konstateras då allt 

för många IT-projekt misslyckas. En vanlig anledning till att problem uppstår beror på dåligt 

ledarskap och att man inte har ledningen med sig. Bra ledarskap är därför en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för IT-projekt (Wateridge J. , 1995) och projektledaren spelar en 

betydande roll när det gäller att utveckla och genomföra ett framgångsrikt IT-projekt (Briner 

et al. 2005; Wateridge, 1997; Dalcher, 2013).   

Eftersom att IT-projekt är komplexa ställer det krav på yrkeskunnande och kvalitet i 

uppgiftslösningen, rätt kompetens är därför en kritisk framgångsfaktor. Att många IT-projekt 

misslyckas beror bland annat på att oerfarna projektledare får leda komplexa projekt. För att 

lyckas genomföra framgångsrika IT-projekt bör företag fokusera på att utveckla färdigheter, 

det är med andra ord viktigt att personalen ges erforderlig kompetens. 

IT-projekt ökar både i omfattning och komplexitet, den största styrkan med IT-projekt är 

därför att ha enkla och tydliga mål för vad som skall uppnås och som alla projektmedarbetare 

accepterar och kan arbeta mot. Att användarna är delaktiga är av stor betydelse på så sätt kan 

man lättare ta hänsyn till användarkraven.   

Att det finns en tydlig kommunikation under hela projektets gång och på alla nivåer i 

projektet har visat sig vara viktigt. När det gäller IT är kommunikationen ofta dålig mellan 

dem som ansvarar för affärsverksamheten och dem som ansvarar för informationstjänsterna 

och driften av de informationstekniska verktygen (Kurtén, 2009), detta kan i många fall leda 

till oklarhet och missförstånd vilket i slutändan får negativa konsekvenser. 
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3. Metod 

I det här kapitlet redogör och motiverar jag för vilka metoder som har använts vid utförandet 

av undersökningen. 

 

3.1. Val av forskningsmetod 

 

3.1.1. Kvalitativ forskning 

En undersökning kan genomföras på två sätt antingen kvalitativt eller kvantitativt. Denna 

studie kommer att genomföras kvalitativt. Det som skiljer dem åt är att kvantitativ forskning 

är en typisk strategi att samla in numerisk data och presentera statistik över individers 

kollektiva egenskaper (Yin, 2011). Kvantitativ data går alltså att beskriva med siffror, det är 

data som är mätbara, så kallad hårddata (Eliasson, 2006).  

Kvalitativa metoder är däremot sådant som går att beskriva med ord (Eliasson, 2006). Man 

intressera sig för meningar eller innebörder (Alvehus, 2013) och utgår oftast från att samla in 

data utifrån verbala termer som till exempel görs genom intervjuer, man försöker sedan att 

hitta samband och/eller variationer mellan insamlad data. Kvalitativ data brukar även kallas 

för mjukdata (Halvorsen, 1992). Det finns både för och nackdelar med kvalitativa studier. En 

fördel är att de är flexibla vilket innebär att problemställning samt insamlingsmetod kan 

ändras under undersökningens gång ifall ny information framkommer (Jacobsen, 2002). 

Nackdelen med kvalitativa studier är att de är tidskrävande då både insamling av data genom 

intervjuer samt analys av data tar väldigt lång tid vilket i sin tur ofta leder till att antalet 

intervjuade blir få till skillnad från kvantitativa studier där man ofta utgår ifrån någon form av 

enkät vilket möjliggör att antalet respondenter oftast blir fler. Möjligheten till generalisering 

blir därför oftast lägre vid kvalitativa studier (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman (1997) syftar 

den kvalitativa metoden till att ge läsaren en fördjupad syn i det valda ämnet.   

 

I denna uppsats har jag utgått ifrån ett kvalitativt arbetssätt eftersom att studien genomförs i 

syfte för att få en djupare förståelse för vilka faktorer som anses vara kritiska vid 

genomförandet av ett IT-projekt samt vilka fallgropar som bör undvikas. För att få djupare 

förståelse för detta har jag genomfört fallstudier. Fallstudie innebär att man undersöker ett 

fåtal objekt i en mängd avseenden (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Ett fall kan vara en 
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organisation, en situation eller individer. Enligt författarna finns det tre särdrag med 

fallstudier dessa är: 

 betoning av aktörsrollen 

 studier av historiska förlopp 

 en god förmåga att kommunicera med verkligheten 

Eftersom att jag har haft för avsikt att undersöka vilka faktorer som anses vara kritiska vid 

genomförandet av ett IT-projekt så har jag intervjuat fyra personer som jobbar som 

management konsulter i IT-branschen. Personerna har olika lång erfarenhet och bakgrund 

inom IT-projektledning. Respondenternas reflektioner är byggda på deras erfarenheter av IT-

projekt som har lyckats bra samt mindre bra.  

 

3.2. Datainsamlingsmetod  

3.2.1. Primärdata och sekundärdata  

Primärdata är data som har samlats in direkt från mig, det är upplysningar som har samlats in 

för första gången genom till exempel intervjuer, observationer eller enkäter (Jacobsen, 2002). 

Primärdata som jag använt i denna studie grundar sig på undersökningens empiri som består 

av semistrukturerade intervjuer. 

Sekundärdata är data som inte har samlats in och sammanställts av mig själv. Sekundärdata är 

tillgänglig data och består exempelvis av litteraturer, rapporter samt vetenskapsartiklar som är 

insamlade av andra och ofta för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002).  

Sekundärdata som jag har använt mig av består av litteratur och artiklar som är relevanta för 

denna studie. Jag har varit källkritisk med vem som är avsändaren när jag har använt mig utav 

information som hämtats från internet.  

 

3.2.2 Urval 

I denna uppsats gjordes ett strategiskt urval då jag sökte personer med kunskaper inom IT-

projekt och IT-projektledning (Halvorsen, 1992). Jag började med att söka på internet efter 

företag inom IT-och verksamhetsutveckling. Via telefon kontaktade jag till slut en person som 

jobbar på ett företag i Stockholm. Företaget som han jobbar på besitter djup kompetens inom 

områdena IT- och verksamhetsutveckling samt projektstyrning vilket kändes relevant för 

denna studie.  Respondenten ville medverka i en intervju, han tipsade mig sedan om 
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ytterligare passande respondenter som jobbar på samma företag vilket kan definieras som 

snöbollsurval enligt Patton (2014). Samtliga respondenter sitter dock i olika projekt.  

Respondenterna är en blandning av båda män och kvinnor, alla jobbar som 

managementkonsulter i IT-branschen och har flera års erfarenhet av IT-projektledning. Fyra 

intervjuer kan tyckas vara lite men eftersom att respondenterna är kunniga inom området och 

har olika lång erfarenhet och bakgrund inom IT-projekt och IT-projektledning samt erfarenhet 

från både IT-projekt som har lyckats bra samt IT-projekt som har lyckats mindre bra anser jag 

att detta urval är tillräckligt för att uppfylla studiens syfte.  

 

3.2.3 Förstudie 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) är det viktigt att intervjuaren före själva 

undersökningen gör en provundersökning av intervjufrågorna. För att säkerställa att frågorna 

var tydligt formulerade och för att se ifall det var något som kunde förbättras valde jag att 

göra en förstudie innan första intervjun, vilket innebar att jag testade intervjufrågorna på en 

person som har lång erfarenhet av att leda IT-projekt. På så sätt hade jag även möjlighet att 

omformulera frågor som behövde förtydligas inför de riktiga intervjuerna.  

 

3.2.4 Intervjuer 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fördelen med intervjumetod är enligt Bell (2005) att det är så flexibelt, med det menar 

författaren att en intervjuare som är skicklig kan följa upp idéer och gå in på ämnen och 

känslor på ett sätt som han eller hon omöjligt kan göra med exempelvis enkätundersökningar. 

Att använda intervju som metod tyckte jag var fördelaktigt eftersom att jag kunde ställa 

följdfrågor som gjorde att svaren kunde utvecklas och fördjupas, det gjorde att jag fick bättre 

förståelse för svaren. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är de första minuterna av en intervju avgörande. Innan 

intervjupersoner tillåter sig att tala fritt om erfarenheter och känslor vill de gärna ha en 

uppfattning om intervjuaren. För att intervjupersonerna skulle få en uppfattning om mig och 

vad denna studie gick ut på så valde jag att ge varje respondent en kort presentation om mig 

själv och berättade vad syftet med intervjun var och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta.  
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Jag valde även i samråd med respondenterna att maila intervjufrågorna till dem några dagar 

före intervjuerna, på så sätt hade de möjlighet att läsa igenom frågorna och förbereda sig.    

En intervju kan antingen vara strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad. Skillnaden 

är att strukturerad intervju innebär att frågorna ställs och svaren presenteras på ett strukturerat 

sätt, det vill säga när både presentationen av frågorna och registrering av svaren sker på ett 

systematiskt sätt. En intervju som är ostrukturerad bygger däremot enligt Halvorsen (1992) på 

en lista med färdigformulerade frågor utan några fasta svarsalternativ. Semistrukturerade 

intervjuer bygger på att man har intervjuteman som man vill att respondenterna skall tala fritt 

om.  

Den empiriska delen i denna studie består av semistrukturerade intervjuer. Jag valde att göra 

semistrukturerade intervjuer för att jag ville undvika att intervjupersonerna begränsades till en 

uppsättning slutna frågor, istället ville jag att de skulle få tala fritt om deras erfarenheter, 

perspektiv och tankar kring ämnena. Under intervjun hade jag en intervjuguide som jag följde, 

ordningsföljden av frågorna var dock inte samma under alla intervjuer, ibland ställdes vissa 

följdfrågor för att jag skulle få så bra och utförliga svar som möjligt. Enligt Halvorsen (1992) 

är det en fördel att kombinera öppna och fasta frågor i ett frågeformulär. 

Frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1) skapade jag utifrån att ha läst in mig på olika teorier 

gällande IT-projekt, projektledning samt organisationsförändring. 

 

3.2.5 Intervjumetod 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det olika metoder som intervjuaren kan använda sig 

av för att registrera intervjuer som sedan kan användas för dokumentering och analys. De fyra 

metoderna författaren nämner är genom videobandspelare, ljudbandspelare, genom att komma 

ihåg eller genom att föra anteckningar.   

I denna studie skedde alla intervjuer över telefon eftersom att det på grund av tidsbrist inte 

fanns möjlighet att träffa respondenterna. Det finns både för och nackdelar med att göra 

telefonintervjuer, fördelarna är att det går fort att genomföra, det är hög svarsfrekvens och 

intervjuaren kan följa upp frågor. Nackdelarna är att intervjuaren inte kan visa bilder och 

skalor, intervjuareffekten kan förekomma och det kan vara svårt att ställa känsliga frågor 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Jag anser att fördelarna med telefonintervju övervägde 

nackdelarna då jag inte hade tänkt visa bilder eller skalor oavsett vilken metod jag använde, 
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jag genomförde även en förstudie innan huvudstudien för att stämma av att frågorna som 

ställdes inte var känsliga på något sätt. 

Varje intervju tog mellan 30-55 minuter. Tre av fyra respondenter gick med på att jag spelade 

in samtalen på mobiltelefonen. Det var en fördel för då kunde jag lägga all fokus på 

intervjuerna utan att ta pauser för att hinna skriva ner svaren, det fick intervjuerna att flyta på 

lättare. Enligt Alvehus (2013) kan en ljudbandsinspelning vara bra eftersom att intervjuaren 

kan ägna full uppmärksamhet åt det respondenten säger och komma ihåg vissa saker som är 

av speciellt intresse. Direkta och ordagranna citat kan även tas med lättare om man har det 

inspelat på band (Jacobsen, 2002). Att spela in intervjuerna är även bra enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) för då kan orden, tonfallen och pauserna registreras i permanent form och 

intervjuaren kan när som helst återanvända materialet för att lyssna om på det som har sagts.  

En utav respondenterna kände sig inte trygg med att jag spelade in samtalet, under den 

intervjun förde jag anteckningar istället. Skillnaden mellan att spela in samtalet från att inte 

göra det var att när jag inte spelade in samtalet så var jag tvungen att anteckna samtidigt som 

respondenten pratade. Jag upplevde det som att intervjun inte flöt på lika bra då eftersom att 

respondenten fick vänta en stund mellan frågorna. Den andra skillnaden var att det inte fanns 

material att återanvända för att lyssna om på det som sagts, men eftersom att jag kunde föra 

noggranna anteckningarna så upplevde jag inte att det påverkades negativt. 

Jag valde att transkribera intervjuerna omgående efter det att intervjuerna avslutats eftersom 

att alla intryck och minnen fortfarande fanns kvar då. Jag skrev ut materialet för att jag skulle 

få en bättre överblick över det och för att jag lättare skulle kunna analysera svaren. 

 

3.3 Etiska frågor 

 

Kvale & Steinar (2014) tar upp fyra osäkerhetsområden som kan användas som ram eller som 

etiska påminnelser vid intervjuforskning, dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. 

Informerat samtycke innebär att man talar om vad syftet är med undersökningen för 

undersökningspersonerna. Det gjorde jag genom att presentera mig själv för respondenterna 

och berättade vad syftet med intervjun var. 

Konfidentialitet handlar om vilken information som skall vara tillgänglig för vem. Jag var 

väldigt tydlig med att tala om att informationen som jag fick från intervjuerna enbart skulle 
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användas för denna studie. Respondenterna är dock medvetna om att alla som vill kommer att 

kunna ta del av studien.  

Konsekvenser handlar enligt författarna om att man måste bedöma konsekvenserna av en 

kvalitativ forskning så att respondenterna inte behöver lida. För att förhindra detta är företaget 

samt respondenterna anonyma. Deras namn fyller inte någon betydelse för själva studien 

därför nämns dem istället för respondent 1, respondent 2, respondent 3 och respondent 4.   

Forskarens roll handlar bland annat om att resultatet som forskaren publicerar skall vara så 

korrekta och representativa som möjligt. Jag har analyserat och övervägt materialet och läst 

igenom det ett flertal gånger för på bästa sätt försöka att undvika misstolkningar och för att 

resultaten skall vara så korrekta som möjligt.  

 

3.4 Analys och tolkning  

Enligt Yin (2011) finns det ingen fast definition av vad som utgör en omfattande eller god 

tolkning. Men det finns vissa attribut som man kan försöka eftersträva för att det ska bli så bra 

som möjligt. I denna studie har jag försökt att hålla en empirisk korrekthet genom att 

representera min tolkning och mina data på ett rättvist sätt.  

För att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt för att få ett bredare underlag har jag 

samlat in, sammanställt och presenterat data som består av intervjuer med olika personer som 

har olika lång erfarenhet av IT-projekt och IT-projektledning. Denna bredd av erfarenhet 

bedömer jag är tillräckligt för att uppfylla studiens syfte. 

Studiens tillförlitlighet kan påverkas av intervjuarens personlighet och arbetssätt. 

Intervjuareffekten kan också påverka intervjuresultatet och studiens tillförlitlighet på så sätt 

att respondenterna svarar på ett visst sätt för att inte verka okunniga eller att de svarar det som 

de tror att intervjuaren vill höra (Halvorsen, 1992). För att minska risken för 

intervjuareffekten försökte jag att jag vara så neutral som möjligt när jag ställde 

intervjufrågorna genom att inte avbryta eller försöka påverka eller styra deras svar.   

 

Halvorsen (1992) skriver att om intervjufrågorna är av mycket intim eller privat karaktär 

kommer antagligen svarsprocenten att bli färre och svaren mindre ärligare vid personliga 

intervjuer. För att få en uppfattning om att frågorna inte var känsliga på något sätt gjorde jag 

en provundersökning av intervjufrågorna innan jag gjorde de riktiga intervjuerna. 

Provundersökningen gjordes på en person med lång erfarenhet av att leda IT-projekt. 
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För att öka tillförlitlighet och trovärdighet i denna studie har jag även försökt att vara 

transparens genom att jag har beskrivit och dokumenterat forskningsmetoderna på ett sätt så 

att andra skall kunna förstå det. För att inte missuppfatta eller glömma viktig data från 

intervjun har jag varit grundlig i arbetet samt dubbelkontrollerat data, detta kallar Yin (2011) 

för att arbeta metodiskt.  

  

3.4.1. Sammanställning av data 

Insamlad data i denna studie består av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och skrevs ut sedan sammanställde och organiserade jag den insamlade datan, 

detta är det första steget i analys och tolkning av insamlat material enligt Yin (2011). För att 

få en bättre överblick över materialet delades texterna in i mindre delar utifrån indelningen av 

intervjufrågorna. Därefter kunde jag studera, jämföra, analysera respondenternas åsikter, 

synvinklar, upplevelser och erfarenheter kring IT-projekt. I empirin sammanställde och 

presenterade jag respondenternas svar. En analys och tolkning av de kritiska faktorer som 

identifierats och som anses vara kritiska för att lyckas med ett IT-projekt samt de fallgropar 

som man bör undvika presenteras i tabell 4.  
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4. Empiri  
I denna del börjar jag med att presentera respondenterna till denna studie för att tydliggöra 

vilka personerna är och vilken bakgrund och erfarenhet de har av att leda IT-projekt. 

Därefter redovisar jag respondenternas svar på intervjufrågorna. För att få bättre överblick 

har jag har delat in materialet i olika teman. Syftet är att identifiera och visa vilka faktorer 

som anses vara kritiska i IT-projekt samt vilka fallgropar som bör undvikas. 

4.1. Beskrivning av respondenterna 

I denna uppsats har jag intervjuat fyra personer samtliga respondenter jobbar som 

managementkonsulter i IT-branschen. Respondenterna har olika lång erfarenhet och bakgrund 

av att jobba i IT-projekt samt leda IT-projekt. Den kunskap, erfarenhet och bakgrund som 

dem har kring IT-projekt är relevant för studien och ger en bredare förståelse för ämnet.  

Nedan ges en presentation av respondenterna. Deras namn är anonyma i denna uppsats 

eftersom att namnen inte är väsentliga för studien, personerna nämns istället för respondent 1, 

respondent 2, respondent 3 och respondent 4.  

Respondent 1 är 33 år gammal och jobbar som managementkonsult med inriktning mot IT. 

Han har jobbat med många stora förändringsprojekt dels genom beslutstöd men även 

affärssystem, ekonomisystem. Han har två roller dels har han någon form av projektledarroll 

(projektledare, testledare, utformningsledare) i uppdragen, han har även en intern roll i 

företaget som han är anställd på, där är han ansvarig för affärssystem. Han har jobbat som 

konsult i sex och ett halvt år och de fyra senaste åren har han haft projektledarroller inom IT-

projekt. 

Respondent 2 är 43 år gammal, han är senior managementkonsult med sjutton års erfarenhet 

av projektstyrning och IT. Han är projektportföljansvarig i det uppdrag som han har just nu 

men har även haft roll som projektledare samt förändringsledare.  

Respondent 3 är 45 år gammal och jobbar som managementkonsult och har jobbat med IT i 

mellan tolv till femton år. Under dessa år har hon jobbat både som projektmedarbetare, IT-

projektledare, IT-chef och IT-strateg. Hon har haft titeln IT-projektledare i fem år. Hon har 

jobbat antingen som mottagare eller lämnande av IT-projekt. 

Respondent 4 är 48 år gammal och jobbar som konsultchef och IT-projektledare. Hon har 

jobbat tjugo år i IT-branschen och av de tjugo åren har hon jobbat femton år med att leda IT-

projekt. Hon har jobbat inom alla områden inom systemutveckling, vilket bland annat 
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innefattar systemutveckling, test, datamodellering, kravställande, arkitektur, förvaltning, 

projektledning, metodstöd, utbildning samt utredning. 

 

4.2. IT-projekt 

Respondenterna beskriver IT-projekt som någonting av unik karaktär som har ett fastställt 

start och slut och som kräver resurser från mer än en linjeorganisation. Ett IT-projekt har olika 

projektmål där projektgruppen ska åstadkomma någonting och det ska leda till x antal 

nyttoeffekter och kvalitetshöjningar på något sätt6.  

Det som skiljer ett IT-projekt från ett annat projekt är att IT-projekt ofta kännetecknas av en 

större komplexitet eftersom att de har mer aspekter att ta ställning till7. ”Många gånger 

underskattar man komplexiteten som finns i IT-projekt och det kan leda till negativa 

konsekvenser”(Respondent 2). En av respondenternas säger att han kan se en viss skillnad 

med att jobba i ett IT-projekt från att jobba med exempelvis ett förändringsprojekt.  

”I ett förändringsprojekt där har man både kultur och struktur att ta hänsyn till, man jobbar 

lite mer med människor. Ett IT-projekt kantrar lite mer mot teknik och fokus ligger mer på 

struktur än kultur”8. En annan respondent menar att skillnaden inte är så stor mellan IT-

projekt och vanliga projekt, hon påpekar att allting handlar om att ge verksamhetsnytta och att 

det är det hon bland annat tittar på. ”Tidigare när jag började arbeta med IT då var IT-målen 

inte alltid kopplade till affärsmålen, då var det IT som drev och bestämde hur det skulle vara 

och idag är det behovet och nyttan som är det givande oavsett om det är IT som bidrar med 

det eller verksamheten ”(Respondent 3).  

Hon säger dock att i ett IT-projekt finns det ett behov av andra typer av resurser, det behövs 

exempelvis en teknisk projektledare som har förmåga att se kravspecifikationsdelen men 

samtidigt ska han eller hon även ha ett verksamhetsansvar9.   

Gemensamt hos samtliga respondenter är att alla pratar om att man måste försöka hitta en 

balans i ett IT-projekt eftersom att det berör både människor samt hårda och strukturella 

aspekter. Flera av dem påpekar att det kan vara en utmaning att hitta balansen. En respondent 

                                                 
6 Respondent 1 
7 Respondent 1, 2, 3 
8 Respondent 1  
9 Respondent 4 
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tillägger att skillnaden mellan ett IT-projekt och ett annat projekt är att man är väldigt 

begränsad i systemet, därför är det väldigt viktigt att man har förståelse för systemet10. 

När en utav respondenterna pratar om IT-projekt så nämner han att de kan brytas ner i att de 

dels har ”vad-frågor”. Dessa frågor har med informationsbehov samt uppföljningsbehov att 

göra och själva styrmodellen för verksamheten. Sen har man ”hur-frågor” det vill säga 

processfrågor som handlar om hur man ska jobba, exempelvis arbetssätt, roller, arbetsrutiner. 

Man har även systemfrågor och organisationsfrågor att ta ställning till. Systemfrågor berör 

bland annat den informationsmodell man har samt alla arbetsprocesser. Organisationsfrågor 

berör allt som har med organisationen att göra, ett IT-projekt kan ju ställa nya krav på 

organisationen i form av förändrad organisationsstruktur11.  

 

4.2.1. Ansvarsfördelning och roller i projektgrupper 

Samtliga respondenter är eniga om att det krävs en tydlig ansvarsfördelning i 

projektorganisationen för att kunna nå sina mål inom en begränsad tid.  En projektgrupp 

består av människor som naturligt inte sitter i en linjeorganisation, det kräver en unik 

konstellation av människor12. En utav respondenterna påpekar att det många gånger kan vara 

svårt att få tag i personer med rätt kompetens och att det dessutom kan vara svårt att få loss tid 

från människor som jobbar i linjeorganisationen, hon upplever detta som ett problem. 

”Speciellt svårt kan det vara att få tag i personer som jobbar med att samla in krav från 

kunden, det vill säga de personer som fungerar som bryggan mellan verksamhet och IT” 

(Respondent 4).    

Enligt respondenterna är det väldigt viktigt att projektgruppen är rätt bemannade och att de 

finns rätt kompetens i ett IT-projekt. Utan rätt kompetens kan ett projekt få enorma risker13. 

”Jag var med och införde ett fastighetssystem för ett par år sen, jag kom mitt i projektet och 

då var det fullt kaos. Det berodde bland annat på att man hade underskattat från kundens 

sida vilka kompetenser man behövde i den här typen av projekt. Man såg inte igenom att det 

blev för mycket teknikfokus och det dockade inte in i verksamhetsprocesserna det var det som 

var risk i det fallet” (Respondent 1).  

                                                 
10 Respondent 3 
11 Respondent 1 
12 Respondent 1 
13 Samtliga respondenter 
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Enligt respondenterna kan roller och ansvarsfördelning se olika ut i IT-projekt, det beror lite 

på vad det är för projekt och om det är stort eller litet projekt. Generellt är IT-projekt ofta ett 

delprojekt i ett verksamhetsprojekt där projektgruppen till exempel ska göra någon 

systemanpassning. ”Tittar man på ett sådant delprojekt kan det variera lite grann hur 

projektgruppen ser ut beroende på om de kör traditionell projektledning eller scrum” 

(Respondent 2).  

Generellt brukar det finnas en styrgrupp och en projektledare som har vana att leda IT-projekt 

samt ett projektteam som består av personer med teknisk kompetens exempelvis utvecklare, 

lösningsarkitekt, testare och någon som jobbar med krav. Det brukar även finnas någon som 

antingen jobbar med överlämning eller förberedande till förvaltning14.  

En person kan ha flera roller i ett IT-projekt därför är kompetensöverföring betydelsefullt 

exempelvis kan en testare ha huvudansvaret för test men ibland kan även en utvecklare 

behöva kunna hoppa in och göra vissa tester15.  

”Jag brukar tänka på vilka kompetenser som behövs för ett IT-projekt 

snarare än roller” (Respondent 1).   

Många IT-projekt misslyckas på grund av att man utvecklar IT-system som inte gör kunderna 

nöjda. Flera utav respondenterna nämner att problematiken bland annat beror på bristande 

förståelse mellan verksamhet och IT. Därför behöver det finnas människor med 

verksamhetskännedom som förstår sig på verksamheten och kan svara för verksamhetens 

behov och förutsättningar för i slutändan handlar allt om att användarna ska vara nöjda16. ”Ett 

misslyckat IT-projekt är när man har utvecklat något som ingen använder” (Respondent 2). 

En av respondenterna förespråkar att eftersom IT-lösningar ofta består av olika delar (olika 

moduler och komponenter) så behövs det sakkunniga det vill säga lösningsansvariga i 

projekten som jobbar nära projektledningen och som håller ihop lösningen så att 

informationsmodell och arbetsprocesser lirar ihop och att systemet i sig inte spretar utan att de 

håller ihop det17. ”I ett utav projekten som jag var med i hade vi bra projektledning och bra 

systemleverantör. Framgångsfaktorerna i det projektet var bland annat att vi var väldigt noga 

med att alla hade gemensamma bilder om vad som skulle åstadkommas. Vi la mycket kraft i 

                                                 
14 Samtliga respondenter 
15 Respondent 2 
16 Respondent 1 
17 Respondent 1 
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att lägga lite mer tid initialt och skapa dem här gemensamma bilderna i projektet om vad man 

ska göra och vad man ska åstadkomma”(Respondent1).    

Varje medarbetare har sitt uppdrag i projektet och ansvarar för att utföra det samt ta upp 

eventuella problem och hinder som måste lösas i tid. Det är viktigt att projektgruppen jobbar 

initialt och säkerställer att alla har förstått uppdraget och att de jobbar mot samma mål, det 

blir lättare i förlängningen eftersom att man slipper att lägga mycket kraft i att parera 

oliktänkande längre fram18.  

Samtliga respondenter är eniga om att ledningen/styrgruppen behöver vara delaktiga och att 

en projektledare behöver ha stöd från dem för att han eller hon ska kunna leda projektet bra. 

En utav projektledarna tar upp att huvudorsakande problem i ett utav projekten som han 

jobbat i var bristande förståelse ifrån styrgruppen ”Projektledaren kan definitivt påverka 

styrgruppen på olika sätt, men har man helt fel styrgrupp och helt fel resurser i projektet då 

spelar det ingen roll hur duktig projektledaren är” (Respondent 2).  

   

4.2.2. Projektmetod 

Vid tal om metoder nämner respondenterna att som projektledare behöver man utvärdera från 

fall till fall vilken metod som är mest lämplig beroende på vilken typ av projekt det är och 

vilken typ av organisation man är i. En respondent säger att hon sätter upp strukturer för varje 

nytt projekt men att hon tar vissa saker med sig från andra projekt19.  

Flera utav respondenterna nämner att de har jobbat med olika projektmetoder men majoriteten 

av dem föredrar att jobba med agila metoder, dvs. iterativt där de utformar delar av lösningen 

och visar det för kunden. Respondent 1 tillägger att denna metod blir mycket enklare för då 

får folk snabbt gemensamma bilder och de får möjlighet att tycka till om det de ser, därefter 

kan nya lösningar presenteras. ”I dem övergripande verksamhetsprojekten där jag både har 

stöttat och drivit då har den övergripande styrmodellen för projektet varit en 

vattenfallsmodell. Medan en produktionsmodell där det ska tas fram en IT-lösning där har vi 

valt att jobba agilt, själv föredrar jag att jobba agilt” (Respondent 2).   

Vid frågan om vad som låg bakom respondenternas framgång på ett lyckat IT-projekt 

poängterar respondent 1, 2 och 4 att framgångskonceptet bland annat var att jobba iterativt 

hela tiden med små dropp till användarna. Samtliga respondenter påpekar att en nära dialog 

                                                 
18 Respondent 1 
19 Respondent 4 
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med användarna och att delaktighet från användarna är nödvändigt för att kunna fånga upp 

vad som skapar mest värde för dem och kunna anpassa systemen till användarnas behov. 

Respondent 3 poängterar att det går att kombinera vattenfallsmetoden och agila metoden men 

om det är väldigt otydligt med vad som ska åstadkommas och om man inte vill planera utan 

istället iterativt vill bygga kunskap för att vara säker på att man får rätt lösning då passar den 

agila metoden bäst20. Om man däremot ska göra en upphandling med ett utländskt företag då 

kan det vara väldigt svårt att skriva ett agilt kontrakt, i de fallen kan man behöva göra sin 

kravspecifikation och planera sitt projekt väldigt detaljerat för att kunna göra en framgångsrik 

upphandling med den leverantören21. 

  

4.3. Projektledarens roll 

Samtliga respondenter tycker att en projektledare har väldigt stor betydelse för att gruppen 

och arbetet ska fungera. ”IT-projekt har oftast en hög komplexitet och det är mycket som ska 

göras därför är det jätteviktigt att jag som projektledaren är engagerad och ger energi till 

dem andra” (Respondent 1).  

När respondent 2 talar om sin roll som projektledare beskriver han att det till stor del handlar 

om att skapa motivation i teamet, att vara karismatisk och visionär kring vad målet är och 

skapa den här motivationen i gruppen kring att verkligen vilja nå dit.   

Ofta är det projektperioder som är mer intensiva och tuffare än andra perioder då gäller det att 

projektledaren har med sig hela projektgruppen och att alla vet sin roll och förstår hur viktiga 

deras roller är i projektet för att dem tillsammans ska kunna genomföra det22. 

En respondent påpekar att hon under ett projekts gång kan stöta på flera hinder. Hennes roll 

som projektledare är att hela tiden jobba med att försöka undvika dessa hinder och hjälpa 

projektet och projektmedarbetarna när de väl stöter på dem. Hennes uppgift är även att se till 

att de beslut som behöver fattas verkligen fattas23.  

                                                 
20 Respondent 2 
21 Ibid 
22 Respondent 4 
23 Respondent 3 
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Två utav respondenterna nämner att det är betydelsefullt att projektledaren har en trygghet i 

projektteknik dvs. olika verktyg och att projektledaren kan skapa skriftlig kommunikativt 

underlag, dvs. att formulera text och tydliga projektmål.  

Majoriteten av respondenterna nämner att deras roll som projektledaren innefattar att vara en 

god kommunikatör eftersom att de hela tiden behöver kommunicera med olika personer som 

till exempel med styrgrupper, ledningspersoner samt med projektmedlemmarna. Det är många 

förväntningar som ställs på dem som projektledare därmed bör de enligt en utav 

respondenterna våga ta beslut, säga vad som behövs och ställa krav24. ”I ett av mina tidigare 

projekt som jag jobbade i där stötte vi på flera problem men huvudorsakande problem var att 

man tillsatte en projektledare som var ganska ny i organisationen och som inte klarade av att 

ta de tuffa debatterna med styrgruppen” (Respondent 3). Respondenten menar att många 

väljer projektledare som inte har erfarenhet inom området och att det då lätt kan uppstå 

problem25.   

En respondent berättar att hans roll som IT-projektledare är att ansvara för att projektet har 

rätt resurser, att det finns en plan som man följer och att de når målet i tid och inom budget. 

En problematik han brukar stöta på är att det många gånger kan vara svårt att få tag i rätt 

resurser, han nämner att folk ofta är upptagna i andra projekt. För att få tag i rätt resurser 

behöver man oftast vara ute i god tid och ha en bra planering26.   

Viktiga egenskaper hos en projektledare är också att hon eller han ska kunna ha sinne för 

detaljer och övergripande nivå. Det är viktigt att projektledaren verkligen ser sig som ledare 

för gruppen och inte bara som en projektmedlem som ska utföra massa saker utan han eller 

hon ska kunna leda arbetet och motivera medarbetarna, samt lyssna på gruppen27.  

 

4.4. Kommunikation  

Enligt samtliga respondenterna måste det finnas en tydlig och överenskommen 

kommunikation bland samtliga inblandade parter för att ett projekt ska lyckas. Flera utav 

respondenterna nämner att det inte är ovanligt att det uppstår brister och missförstånd i 

kommunikationen mellan verksamhet och IT och påpekar vikten av att det finns en tydlig och 

                                                 
24 Respondent 4 
25 Respondent 3 
26 Respondent 1 
27 Respondent 2 
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löpande dialog mellan de olika rollerna både internt och externt för att minska 

missförståndet28. ”Ett lyckat IT-projekt är när användarna är nöjda i slutändan. Att de har 

fått ett redskap som de kan använda. Man kan vara försenad med ett projekt men det kan 

ändå vara lyckat om man är tydlig med varför det har dragit ut”(Respondent 4).  

En av respondenterna menar att i just IT-projekt är det speciellt viktigt att man kommunicerar 

och informerar varandra löpande eftersom att man är beroende av varandra, gör man inte det 

kan man styra projektet fel. ”Ett misslyckat IT-projekt är när man inte lyssnar in 

användarnas krav, om man inte har förstått det blir det ofta fel”(Respondent 4). Två av 

respondenterna anser att det däremot spelar mindre roll ifall kommunikation sker skriftligt 

eller muntligt bara den uppfyller sitt syfte och att alla vet vad som pågår och vad som 

förväntas framöver.   

En respondent berättar att en viktig och bidragande faktor till att ett projekt som hon arbetat i 

lyckades leverera i tid och inom budget var för att de hade programledare som klarade av att 

motivera projektledarna. Respondenten påpekar att eftersom programledarna hela tiden var 

öppna, transparenta och tydliga med kommunikationen om vad som skulle krävas av henne 

samt av de andra projektledarna så skapade de också förutsättningar för projektledarna att 

lyckas med projektet samtidigt som programledarna också såg till att projektledarna fick de 

resurser de behövde29. ”Ett lyckat IT-projekt är när man dels har levererat det man ska inom 

tid och budget, men även att man vet hur man ska förvalta det när det är på plats och att vi 

kan följa upp och att vi kan se långsiktighet i det” (Respondent 3). 

 

4.5. Organisationsförändring 

Öppenhet, tydlighet och transparens är tre ord som nämns av flera respondenter när de pratar 

om organisationsförändringar. I större organisationsförändringar måste de vara mer tydliga 

när de ska ta in nya IT-system. ”För att minska förändringsmotstånd så bör man redan i ett 

tidigt stadie arbeta med det tillsammans” (Respondent 1). Vad som ska göras och varför det 

ska göras samt för-och nackdelar med förändringen är något organisationen bör vara tydlig 

med inför samtliga inblandade parter.30 ”Många gånger när man inför något nytt så får man 

inte bara förbättringar utan en process kan bli omständigare, krångligare och dyrare än 

                                                 
28 Samtliga respondenter 
29 Respondent 3 
30 Samtliga respondenter 
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innan men i det stora hela kanske helheten är förenklad och bättre och överväger nackdelen 

som några blir drabbade av”31. Enligt respondenterna är det viktigt att man är tydlig med det 

så att man får ett engagemang och förståelse inom hela organisationen.  

IT måste förstå vad verksamheten har för behov, både långsiktiga och kortsiktiga så att de kan 

komma med en bra lösning i att hjälpa till att driva åt det hållet med att hitta rätt IT-lösning 

för organisationen. ”Det är viktigt att man både ser verksamheten och IT och att man inte ser 

det som vi och dem utan att man är en organisation där man har gemensamma mål men man 

uppfyller olika roller” (Respondent 3).  Enligt respondent 2 är ett lyckat IT-projekt när 

beställarna och användarna absolut inte vill gå tillbaka till den tidigare lösningen. En 

respondent berättar att han en gång var med om att en kund köpte in en standardlösning och 

att de försökte få verksamheten att anpassa sig efter verktyget men det gick inte. Därefter 

lyssnade man på användarna och försökte anpassa systemet som inte alls kunde fungera som 

användarna jobbade. Han nämner att huvudorsakande problem var att systemet inte var 

anpassat till arbetssättet och att det bland annat berodde på en kombination av bristande 

kravarbete samt att man inte förstod de bakomliggande behoven32. ”Det blev ett system som 

inte stämde överens med användarnas krav och inte heller kunde göra kunderna nöjda” 

(Respondent 2). Att man anpassar systemet till användarnas behov är av stor betydelse och 

kruxet med IT-projekt är att man många gånger missar det33. 

Svårigheter med IT-projekt det är när man ska göra en systemlösning för folk som är dåliga 

att uttrycka sina behov, ofta glider IT-projekt och då måste man ha en diskussion med dem 

som är sakkunniga, till exempel ekonomer, IT-människor eller HR beroende på vad det är för 

system34. ”Om det är ett ekonomisystem som skall implementeras då måste man ha med sig 

ekonomerna för dem fungerar som tolkar mot verksamheten, det kan vara lite svårt i en sådan 

process att bara fråga verksamheten vilka rapporter dem behöver, därför måste man initialt 

jobba med dem som är sakkunniga och dem som är tolkare och få in deras syn” (Respondent 

1). 

En utav respondenterna berättar att han brukar särskilja utformningsfrågor från 

utrullningsfrågor. Enligt hans erfarenhet är det bra att man tänker två olika spår i dem delarna, 

men att man givetvis jobbar med förankring och delaktighet i båda. Respondenten tillägger att 

                                                 
31 Respondent 1 
32 Respondent 2 
33 Samtliga respondenter 
34 Respondent 1 
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det är viktigt att man realiserar nyttan av projektet inte bara att implementera det här och nu, 

utan att när man väl har implementerat det så måste man också följa upp och se att 

användarna faktiskt får nyttan av det, har vi levererat det vi ska? använder dem det som dem 

ska? 35. ”Ett misslyckat IT-projekt är när man har levererat en lösning som inte fungerar 

långsiktigt, det får inte den effekten som vi har tänkt eller om det blir dyrare än vad man har 

tänkt sig” (Respondent 3). 

 

Implikation av den empiriska genomgången 

Som tidigare påpekats så finns det ett flertal faktorer som man bör ta hänsyn till och som 

anses vara kritiska för ett IT-projekt. Det finns även fallgropar som bör undvikas. Efter en 

analys av den empiriska studien har jag belyst både kritiska faktorer som har stor betydelse 

för ett IT-projekt samt typiska fallgropar som bör undvikas utifrån respondenternas det vill 

säga IT-projektledarnas perspektiv. Nedan presenteras en sammanställning av dessa faktorer.  

Kritiska Framgångsfaktorer Typiska fallgropar 

Bra projektledning Att inte ta hänsyn till användarkraven 

Kommunikation Bristande förståelse ifrån styrgruppen 

Jobba iterativt/agilt Oerfarna projektledare 

Rätt kompetens För mycket teknikfokus 

Användarnas delaktighet Underskattning av kompetens 

Anpassa systemet till användarnas behov  

Nära samarbete med verksamheten  

Stöd från ledningen  

Samspel, öppenhet, transparens  

Tänka både utformning och utrullning  

Bra ledarskap  

Tydlig projektorganisation  

Tabell 4. Sammanställning av kritiska faktorer samt typiska fallgropar utifrån den empiriska 

genomgången. 

                                                 
35 Respondent 3 
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5. Analys  
 

I denna del presenterar jag min analys av empirin kopplat till teorin. 

 

5.1. IT-projekt och IT-projektledare  

Det som framkommer väldigt tydligt i denna studie är att projektledarens roll är oerhört viktig 

för att projektet skall lyckas och för att projektgruppen skall genomföra ett bra arbete, detta 

kan vi se både i kapitel 2.1.3 och 4.3. Samtidigt som projektledarens roll har en stor betydelse 

för projektet så är det många IT-projektledare som inte lyckas ro projektet mål (Wateridge J. , 

1997). Baserat på respondenternas svar kan det bero på att man har svårt att hitta 

projektledare med rätt kompetens och att det många gånger är oerfarna projektledare som får 

leda projekten. Respondent 2 nämner att man många gånger underskattar komplexiteten som 

finns i IT-projekt. För att lyckas genomföra ett bra IT-projekt tycks det vara oerhört viktigt att 

man inte underskattar de kompetenser som behövs.  

Flera utav respondenterna understryker vikten med att ha en teknisk projektledare som förstår 

strukturen i systemet samtidigt som hon eller han ska ha ett verksamhetsansvar. En 

respondent nämner att man många gånger fokuserar för mycket på tekniken och att det kan 

ställa till problem. Det optimala enligt samtliga respondenterna är att hitta en balans mellan 

dessa egenskaper för att projektet skall lyckas. Ett annat problem som tas upp av en 

respondent och som inte är allt för ovanligt är att många väljer projektledare som inte har 

erfarenhet inom området detta menar hon kan få negativa effekter. 

Som projektledare bör man jobba mycket strategiskt och taktiskt och ligga steget före samt 

skapa förutsättningar. I IT-branschen är det speciellt viktigt eftersom att branschen är så pass 

snabbrörlig och saker och ting kan förändras väldigt fort. Att vara ute i god tid och ha en bra 

planering anses enligt respondent 1 vara viktig del utav projektledningen speciellt om man vill 

få tag i rätt resurser och nå målet i tid och inom budget. Problematiken gällande resurser tycks 

vara att det är svårt att få tag i dem eftersom att de flesta oftast är upptagna i andra projekt. 

Både respondent 1, 2 och 3 understryker att IT-projekt ofta kännetecknas av en större 

komplexitet. Det leder till att många har svårt att hålla deadlines och budgetar.  

Flera utav respondenterna påpekar vikten av att kunna delegera och bidra till en god struktur 

så att alla vet vad dem skall göra. På så sätt ansåg de att förutsättningarna ökar för att ett IT-

projekt skall lyckas och med lyckat i det här fallet menar de att användarna är nöjda med 
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slutresultatet och att man har levererat det man ska på den utsatta tiden och inom budget, 

alltså det man belyser i projekttriangeln (Se figur 1). Ingen av respondenterna har på egen 

hand lyft fram projekttriangeln specifikt men däremot så nämner flera utav respondenterna att 

målen i de flesta IT-projekt är att uppnå alla projektmålen (resultat, tid, kostnad). 

Samtidigt så nämns det att ett IT-projekt kan vara lyckat fastän det exempelvis är försenat 

eller att man har överskridit budgeten. Respondent 4 menar att det som är viktigt då är att man 

har en tydlig kommunikation med kunden och att man talar om varför det är försenat. Detta 

tyder på att det inte är avgörande om man uppnår eller inte uppnår alla målen i 

projekttriangeln, däremot så är det ett mål man strävar att uppnå i de flesta IT-projekten.  

 

5.2. Ansvarsfördelning och roller i projektgrupp 

En projektgrupp kan se olika ut beroende på vad det är för projekt, men det viktiga som 

framkommer i denna studie är att det krävs rätt kompetens i ett IT-projekt. Enligt samtliga 

respondenter blir det väldigt svårt att genomföra ett framgångsrikt projekt om man inte har 

rätt kompetens och rätt resurser. Två utav respondenterna nämner att tillgång till de två 

faktorerna var det som ledde till att projekten de jobbade i lyckades bra. 

Styrgruppen som formellt tar besluten som är utanför det man tidigare har kommit överens 

om i projektet bör enligt samtliga respondenter vara delaktig och stödja projektledaren. En 

utav respondenterna säger att det inte spelar någon roll hur duktig projektledaren är om man 

har helt fel styrgrupp. Respondenten nämner ett exempel på ett IT-projekt där han hade en 

styrgrupp som inte ville engagera sig vilket i slutändan medförde negativa konsekvenser för 

projektet.   

För att IT skall förstå verksamhetens behov och uppfylla nyttoeffekterna samt skapa värde för 

användarna krävs det ett nära samarbete mellan verksamhet och IT. Även projektdeltagare i 

projektteamet behöver komma överens om vad som skall klassas som viktiga kriterier för att 

IT-projektet skall lyckas (Wateridge J. , 1995). Att man har en tydlig projektorganisation 

underlättar genomförandet av projektet eftersom att alla som är delaktiga i projektet vet vad 

som förväntas av dem (Antvik & Sjöholm, 2006).  

Vad man kan se utifrån den teoretiska och empiriska studien är att det är oerhört viktigt att det 

finns en bra och tydlig kommunikation mellan de olika rollerna, både intern kommunikation 

och externt kommunikation dvs. mot organisationen/slutanvändaren. När det gäller IT är 
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kommunikationen ofta dålig mellan dem som ansvarar för affärsverksamheten och dem som 

ansvarar för informationstjänsterna detta kan i många fall leda till oklarhet och missförstånd 

vilket i slutändan får negativa konsekvenser (Kurtén, 2009). Detta går i linje med vad 

respondenter säger att utan en fungerande kommunikation ökar riskerna för att IT-projekt 

skall misslyckas. Det är intressant att både teorin och empirin visar att det krävs ett nära 

samarbete mellan verksamhet och IT och att man tar hänsyn till slutanvändarnas behov, men 

samtidigt misslyckas många IT-projekt på grund av att kommunikationen och samarbetet 

mellan dessa parter är dåligt. Det tyder på att man är medveten om vad som krävs men att det 

ändå är svårt att genomföra det. Enligt tre av respondenterna kan det bero på IT-projektens 

komplexitet och att det är många aspekter att ta hänsyn till. 

 

5.3. Projektmetod    

I denna studie har två projektmetoder diskuterats. Det ena är sekventiella 

projektledningsmetoder som vattenfallsmetoden och det andra är iterativa projektmetoder som 

agila metoder. Det var bara någon enstaka respondent som nämnde vattenfallsmetoden till 

skillnad från agila metoden. Vid frågan om man vad som låg bakom respondenternas 

framgång på ett lyckat projekt poängterar tre utav respondent att framgångskonceptet bland 

annat var att jobba iterativt hela tiden med små dropp till användarna. Anledningen till det kan 

tänkas bero på att när man jobbar agilt så jobbar man i korta steg och därmed kan man låta 

användare testa systemet tidigt och på så sätt kan man se om man är på rätt spår. 

En utav respondenterna säger att han föredrar att jobba agilt om det är väldigt otydligt vad 

som skall åstadkommas. När man jobbar i ett IT-projekt kan krav ofta förändras under 

projektets gång och saker kan vara otydliga från början. Detta går i linje med det som nämns i 

teorin dvs. att agilt arbetssätt passar bäst när man har otydlig kravbild, föränderlig situation 

samt komplexa projektmål (Gustavsson, 2013).  

 

5.4. Organisationsförändring 

Respondenterna är eniga om att det som är mest kritiskt för att lyckas med förändringar inom 

en organisation är att man är väldigt tydlig med vad som skall göras och varför det skall 

göras, och att man är öppen och transparent med både för-och nackdelar. Därför bör man 

enligt respondent 1 involvera dem som ska vara mottagare till exempelvis systemlösningen i 
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ett tidigt stadie. En utav respondenterna påpekar att en förändring inte bara för med sig bra 

saker, han förklarar att till en början kan det bli sämre och då är det väldigt viktigt att man på 

ett tydligt sätt förklarar det så att man inte går och skapar falska förhoppningar om att allt 

kommer att bli bra på en gång. Även Carlsson & Nilsson (2002) samt Iveroth (2014) skriver 

att man bör påpekar risker med förändringen i ett tidigt skede, de säger att ju tidigare man 

sprider kunskap om projektet och förbereder omgivningen om vad som kommer att ske, desto 

lättare kommer det att gå.  

 

5.5. Identifierade framgångsfaktorer samt fallgropar 

Efter en analys av den empiriska och teoretiska studien har jag kunna identifiera flera faktorer 

som anses vara kritiska och som har stor betydelse för att ett IT-projekt skall lyckas. Utav 

dem identifierade faktorerna som ansågs vara kritiska så var det sju faktorer som det talades 

mer om och som dök upp oftare i de sammanhang då man talade om framgångsfaktorer för 

lyckade IT-projekt. Jag kan se ett samband mellan dessa sju faktorer och det är att de anses 

vara kritiska både i den teoretiska samt den empiriska studien. Dessa är markerade i Tabell 5 

nedan och är: bra projektledning, tydlig kommunikation, jobba iterativt/agilt (små milstolpar), 

rätt kompetens, användarnas delaktighet, stöd från ledningen samt tydlig projektorganisation. 

De andra faktorer som identifierats som kritiska framkom inte lika mycket vilket kan innebära 

att de inte prioriteras lika mycket som de andra faktorerna.  

Kritiska Framgångsfaktorer (Teori) Kritiska Framgångsfaktorer (Empiri) 

Bra ledarskap Bra projektledning 

Tydlig kommunikation Kommunikation  

Små milstolpar i projektet Jobba iterativt/agilt 

Kompetenta medarbetare Rätt kompetens, 

Användarnas delaktighet Användarnas delaktighet 

Stöd från ledningen Stöd från ledningen, 

Tydliga mål Tydliga mål 

Tydlig redogörelse för kraven Anpassa systemet till användarnas behov 

Tydlig planering Tydlig projektorganisation 

Realistiska förväntningar Samspel, öppenhet, transparens 

Klar vision och mål  

Hårt arbetande och fokuserad personal  
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Tabell 5. Kritiska framgångsfaktorer  

 

De fallgropar som identifierats i den teoretiska samt den empiriska studien som man bör 

undvika är att: 

 Att inte involvera användarna och ta hänsyn till användarkraven 

 Ha dålig kommunikation 

 Köpa in standardsystem som inte är anpassat till arbetssättet 

 Bristande förståelse från styrgrupp  

 Underskatta av komplexitet 

 Underskatta kompetenser 

 Ha oerfarna projektledare 

 Oförmåga att bryta ner projektet i lagom små delar 

 Ha för mycket teknikfokus 

Ett framgångsrikt projekt är det optimala målet för varje projekt.  För att uppnå det målet 

finns det flera faktorer som man bör ta hänsyn till och som anses vara kritiska. Det finns även 

flera fallgropar som bör undvikas.  

Avsikten i de flesta IT-projekt att leverera ett projekt inom den planerade tidsplanen och 

budgeten men många gånger visar det sig att det inte går att uppfylla alla mål samtidigt. Det 

man kan se utifrån respondenternas reflektioner av framgångsrika IT-projekt är att de kriterier 

respondenterna har utgått ifrån då de anses som framgångsrika är där man har lyckats att 

leverera enligt tid och budget och med ett bra slutresultat, det visar att man har lyckats hålla 

en bra balans mellan de tre parametrarna som illustreras i projekttriangeln. Men för att ett IT-

projekt skall anses som framgångsrikt beror ur vems perspektiv man ser det ifrån. I denna 

studie har jag utgått ifrån leverantörernas perspektiv, därför kan jag inte påstå att jag hade fått 

samma svar om jag hade frågat slutanvändarna.  

Utmaningen med IT-projekt är att det är många komponenter inblandade därför är de erkända 

som komplexa projekt. För att kunna genomföra ett bra IT-projekt krävs de bra 

projektledning. Det behövs en projektledare som är insatt och förstår sig på tekniska metoder 

samt vanliga projektledaruppgifter. Enligt respondenterna kan de många gånger vara svårt att 

få tag i personer med rätt kompetens.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att identifiera och belysa faktorer som anses vara kritiska vid 

genomförandet av ett IT-projekt samt typiska fallgropar som bör undvikas.  

I denna studie framgår det att det finns en samstämmig uppfattning om att bra projektledning 

är en kritisk faktor för att ett IT-projekt skall fungera. Projektledaren anses ha en väldigt stor 

betydelse för projektets resultat och en vanlig anledning till att IT-projekt misslyckas beror på 

svagt och dåligt ledarskap. I och med att IT-projekt är komplexa har det visat sig att det 

behövs det en projektledare som är insatt och förstår sig på tekniska metoder samt vanliga 

projektledaruppgifter. För att projektledaren skall kunna leda projektet bra så behöver hon 

eller han dessutom ha stöd från ledningen. 

Många IT-projekt misslyckas på grund av att man har inte har rätt kompetens i 

projektgruppen. Enligt studien behöver man göra ett noggrant val när man ska sätta ihop 

projektgruppen. Problematiken som en projektledare ofta kan stöta på är att det kan vara svårt 

att få tag i rätt resurser eftersom att folk ofta är upptagna i andra projekt. För att få tag i rätt 

resurser behöver man oftast vara ute i god tid och ha en bra planering.   

I litteraturen framhålls vikten av att ha enkla och tydliga mål som alla projektmedarbetare 

accepterar och kan arbeta mot. Managementkonsulterna har redovisat en liknande uppfattning 

och för att samarbetet skall fungera och för att man skall undvika missförstånd krävs det att 

det finns en bra och tydlig kommunikation mellan de olika rollerna, både intern 

kommunikation och externt kommunikation mot organisationen/slutanvändaren under hela 

projektets gång. Studien pekar på att en regelbunden och öppen kommunikation är A och O i 

ett projekt, vilket bland annat innebär att ett nära samarbete krävs mellan verksamhet och IT 

för att man skall kunna förstå verksamhetens behov och på så sätt kunna uppfylla 

nyttoeffekterna och skapa värde för användarna. Om kommunikationen mellan dessa parter 

brister riskerar man att leverera ett system som inte stämmer överens med användarnas krav 

vilket kan resultera i att man utvecklat något som ingen använder. Det finns även en 

samstämmig uppfattning om att IT-projekt är komplexa och att kraven kan ändras flera gånger 

under projektets gång därför föredras det agila arbetssättet många gånger eftersom att det 

passar bra när man har föränderlig situation eller komplexa projektmål. 
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6.1. Begränsningar 

Denna studies resultat är inte tänkt att vara generaliserbar eftersom att det empiriska 

materialet baseras på information insamlad från fyra respondenter, samtliga jobbar som 

managementkonsulter inom IT-projektledning. Om jag hade intervjuat personer med andra 

befattningar hade svaren eventuellt varit annorlunda. För ett generaliserbart resultat hade det 

dessutom krävts fler intervjuer.  

 

6.2. Vidare forskning 

Värdet av IT är väldigt stort för många företag, i denna studie har jag fokusera mig på IT-

projektledares erfarenheter kring IT-projekt men det skulle även vara intressant att undersöka 

och jämföra vilka framgångsfaktorer som anses som mest kritiska utifrån personer med andra 

befattningar för att se ifall svara skiljer sig åt.  
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Bilaga 1. 

 

INTERVJUGUIDE 

Vad heter du?  

Vilken yrkesroll/titel har du? 

Hur länge har du jobbat i branschen? 

Hur stor erfarenhet har du av att leda IT-projekt? 

Kan du nämna ett konkret exempel/fall där du anser att projektet har lyckats? 

- Vilka faktorer anser du var avgörande för att projektet lyckades? 

Kan du berätta om ett konkret exempel/fall där du anser att projektet misslyckades eller 

lyckades mindre bra? 

- Vad var det som gjorde att ni lyckades mindre bra med projektet? 

IT-projekt 

Vad anser du att ett projekt är? 

Vad skiljer ett IT-projekt från ett vanligt projekt? 

Hur brukar projektgruppen se ut (vilka roller finns det)? 

Hur fördelas ansvaret mellan dessa roller? 

Hur viktigt är det med rätt kompetens i projektgruppen? 

Hur viktigt är det med kommunikation (i projektgruppen, med ledning, med kunden)? 

 

Projektledare 

Hur tycker du att en bra projektledare skall vara (viktiga egenskaper)?  

Hur stor betydelse har projektledaren för att gruppen/arbetet skall fungera? 

Brukar du arbetar efter en viss modell eller metod när du ska leda ett projekt (projektverktyg)? 

Brukar du arbeta likadant i varje projekt du leder? 

Vad anser du att ett lyckat IT-projekt är? 

Vilka faktorer ser du som kritiska för att ett IT-projekt skall bli lyckat? 

 

Organisationsförändring 

Vilka faktorer ser du som kritiska vid förändringar inom en organisation? 

Har du stött på förändringsmotstånd, vad tycker du är viktigt för att undvika det? 
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Vilka utmaningar finns det vid implementering av nya IT-system? 

Anser du att utbildning av medarbetare är viktigt? 

 

Övrigt 

Vad anser du att ett misslyckat IT-projekt är? 

Vilka är de största fallgroparna för att ett IT-projekt skall misslyckas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	FRAMSIDA magisteruppsats
	Magisteruppsats Aida Mekonnen 2016-02-08

