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Sammanfattning 

Något som finns i alla projekt är en uppstart och ett slut. Vägen till slutet är väl 
planerat innan projektet startar upp. Men vad händer om planen felar och det inte 
går att fullfölja den? Säg att det dyker upp ett antal oförutsägbara händelser på 
vägen, händelser som kan ske internt och externt. Går det inte att hantera dessa 
oförutsägbara händelser så kan det leda till att projektet läggs ner. Ett förtida 
projektavslut är ett ovanligt fenomen som behöver belysas mer, för att kunna ge 
projektledaren en chans att hantera de problem som kan uppstå.  Denna studie har 
som mål att undersöka vilka interna och externa faktorer som kan bidra till ett 
förtida projektavslut. Data är insamlat från fyra olika verksamheter som arbetar 
med projekt, verksamheterna är aktiva inom olika branscher inom den svenska 
projekt- och organisationskulturen. Personerna som ingår i studien är 
representativa för verksamheten de representerar. De har befogenhet att yttra sig 
om området förtida projektavslut. Verksamheterna som ingår i studien är: 

- Trafikverket väst. De framställer sig själva som en offentlig verksamhet 
som ansvarar för att planera transportsystemen i Sverige. De har även 
ansvar för byggnationen, driften och underhållet av statliga vägar och 
järnvägar. 

- Landstinget i Värmland. Landstinget i Värmland är en offentlig 
verksamhet som arbetar med hälso- och sjukvård och även tandvård. Det 
finns cirka 30 vårdcentraler runt om i länet samt sjukhusen i Arvika, 
Karlstad och Torsby. Landstinget i Värmland är en politiskt styrd 
organisation. 

- Tieto. Beskriver att de är en verksamhet vars mål är att vara kundernas 
förstahandsval för affärsförnyelse. De strävar efter att vara det ledande 
mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. 

- Valmet Corporation beskriver sin verksamhet som den ledande globala 
utvecklaren och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, 
pappers- och energiindustrin. 

Data samlades in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer med individer 
med en högre hierarkisk befattning inom verksamheten som arbetar med projekt. 
Genom denna studie har jag kommit fram till följande slutsatser. 

1. Förtida projektavslut är ett ovanligt fenomen i de verksamheter som ingår i 
studien. Det är vanligare att projekt läggs på is under en kortare eller 
längre period, för att sedan tas upp vid ett senare tillfälle.  

2. De externa faktorerna spelar en avgörande roll för projektets framtid. Det 
är faktorer som finns i projektets omvärld som i denna studie avgör om 
projektet skall läggas ner eller inte. De interna faktorerna blir inte 
avgörande för beslut om att lägga ner ett projekt.  

 

 

Nyckelord: Projektledning, förtida avslut, kritiska faktorer 
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Abstract  

Something that exist in all projects is an start and an end. The road to the end is 
well planned before the project starts up. But what if the plan fails and it is not 
possible to fulfill the plan? What if it shows up a number of unpredictable events 
on the way, events that can occur internally and externally. If these unpredictable 
events cant be handled they may cause a shutdown for the project. An premature  
project closure is an unusual phenomenon in projects that need to be explored 
more. This study aims to investigate the internal and external factors that may 
contribute to the early shutdown in projects. Data is collected from four diffrent 
businesses working with projects, the businesses are active in different sectors. 
The subjects included in this study are representative of the business they 
represent. They have the authority to express themselves in the field of project 
premature project closure. The businesses included in this study is. 

- Trafikverket väst. They present themselves as a public service 
responsibility to plan transport in Sweden. They are also responsible for 
the construction, operation and maintenance of state roads and railways.  

- Landstinget in Värmland. As according to the Landstinget in Värmland it 
is a public agency that works with health care and even detal care. There 
are about 30 medical centers around the county and hospitals in Arvika, 
Karlstad and Torsby. The county council is a politically-driven 
organization. 

- Tieto. Describes that they are an organization whose goal is to be the 
customers first choice for business renewal. They strive to be the leading 
software and services company in the nordic region. 

- Valmet Corporation describes its business as a leading global developer 
and supplier of technology, automation and service of pulp, paper and 
energy industries.  

Data were collected with the help of five semi-structured interviews with 
individuals with a higher hierarchic position in their organization. Through this 
study, I have come to the following conclusions. 

1. Premature projcet closure is an unusual phenomenon in the activities 
included in the study. It is common for projects that they are put on ice for 
a shorter or longer period, then taken up again later.  

2. The external factors play a crucial role in the future of the project. There 
are factors that are in the project environment that this study will 
determine if the project should be closed or not. The internal factors are 
not crucial to the decision to close down a project.  

 

 

 

Keywords: project management, premature closure, critical factors  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Verksamheter driver projekt för att de i slutändan ska generera en vinst till 
verksamheten eller skapa samhällsnytta för medborgarna. Ett projekt kretsar runt 
en livscykel vilket innebär att projektet kommer ta slut oavsett om det lyckas eller 
misslyckas (Jansson och Ljung 2004). Vad som kan hända under ett projekts 
livscykel är att projektet avbryts och får läggas ner. Vad är orsaken till att ett 
projekt avbryts i förtid? Någonting har gått fel i projektet, därför måste det 
avbrytas. Vilka kritiska faktorer leder till ett förtida projektavslut.  

Jansson och Ljung (2004) anser att en kritisk faktor kan vara att organisationen 
väljer att omfördela resurser till andra delar i organisationen, då beslutar 
organisationen att lägga ner projektet. Enligt Havila et al. (2012) så finns det 
luckor i just forskning om nedläggning av projekt. De anser att litteraturen lägger 
för stor vikt på uppstarten av projekt och utelämnar nedläggningsfaserna som kan 
uppstå i ett projekt.  

Det finns mängder av olika faktorer som kan påverka ett projekts livscykel, vilket 
kan innebära att ett projekt ändras drastiskt eller kanske till och med att det läggs 
ned. Ett projekt som pågår inom en verksamhet existerar i en arbetsmiljö som det 
sker ständiga förändringar i. Det finns förändringar som inte går att kontrollera 
inifrån projektet finns faktorer i omvärlden som kan påverka projektets livscykel 
(Christensen och Kreiner 1997). Arbetssituationen för projektverksamheter där 
det sker en ständig förändring kan innebära att projekt blir försenade och 
överskrider budgetar (Engwall 2002).  

Hormozi et al. (2002) anser att den vanligaste faktorn till nedläggning är att det 
saknas finansieringsmedel att driva projektet. Inom kundorderprojekt är det inte 
ovanligt att kundens betalning har uteblivit av olika anledningar. Belassi och 
Tukel (1996) menar på att den vanligaste faktorn som bidrar till en 
projektnedläggning är brister i kommunikationen. Det är kommunikationen 
mellan ledningen och projektet som är viktig att säkerhetsställa. Uteblir 
kommunikationen mellan de två parterna så påverkar det projektets styrning samt 
beslutstagandet under tiden om projektet pågår.  

Utifrån detta problemområde väcktes ett intresse hos mig att undersöka vilka 
faktorer som kan bidra till förtida projektavslut i svenska företag. Vilken är den 
avgörande faktorn, är det en intern eller extern faktor som kommer att spela den 
avgörande rollen? Denna studie kommer att beskriva hur vanligt det är med ett 
förtida projektavslut och vilka faktorer som blir avgörande.  

Studien tar sitt avstamp inom ett par stora svenska företag och organisationer. De 
är verksamma inom olika branscher på den svenska arbetsmarknaden. Det är 
bland annat tillverkning, planering, byggnation och hälso- och sjukvård. Studien 
visar vilken påverkan olika faktorer har på projekt som drivs av den svenska 
företagskulturen. Företagskultur byggs inom varje enskilt företag. Därför är det 
svårt att precisera vad något som är typiskt för den svenskaföretagskulturen. I 
litteraturen hämtat från Phillips-Martinsson (1991) framgår det en generalisering 
angående den svenskföretagskulturen. Det framgår att den svenska 
företagskulturen kan vara decentraliserad och teamorienterad. Anställda inom 
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företaget ges frihet att arbeta under ansvar och ta egna beslut. Studien avser att 
visa vilka faktorer som kan spela roll i svenska företags förtida projektavslut.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera faktorer, både interna och externa som kan 
bidra till ett förtida projektavslut. De faktorer som nämns i teorin jämförs med 
empirin för att kunna belysa de faktorer som blir avgörande för ett projekts 
framtid.   

Utifrån syftet har det framställts två frågeställningar. 

- Hur ofta sker ett förtida projektavslut i svenska organisationer som arbetar 
med projekt? 

- Vilka interna och externa faktorer leder till ett förtida projektavslut? 

1.3 Målgrupp och kunskapsbidrag 

Förhoppningarna är att studien kommer intressera projektledare, studenter och 
andra som är intresserade av projekt eller arbetar i projekt. Tanken med denna 
studie är att få upp ögonen hos läsaren gällande fenomenet förtida projektavslut. 
Med studien vill jag även ge ett ökat kunskapsbidrag om de interna och externa 
faktorer som kan bidra till en eventuell nedläggning av ett projekt. Något som kan 
användas vid riskanalyser av personer eller verksamheter som arbetar med 
projekt. Kunskapsbidraget kan även användas för vidare forskning om förtida 
projektavslut och vilka kritiska faktorer som kan påverka ett projekt. 
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2 Teori 
 

2.1 Projektets livscykel 

Ett projekt kommer att avslutats oavsett om det är lyckat eller misslyckat. Jansson 
& Ljung (2004) menar att det förekommer att projekt avbryts i förtid och de ger 
ett exempel på att det kan bero på att resurserna som verksamheten tillhandahåller 
till projektet behövs i andra delar i moderorganisationen. Därav får 
moderorganisationen lägga ner projektet. Trots detta så kan projektet nått delmål 
som moderorganisationen kan dra nytta av.  

Jansson & Ljung (2004) förklarar att projekt som avbryts i förtid innebär att 
projektdeltagarna nästan alltid blir frustrerade, då de i förtid får överge något som 
de har engagerat sig i. Det är viktigt att man tar tillvara på de erfarenheter och 
kunskaper som uppstår vid en sådan situation, för att kunna vara mer förberedd i 
framtiden. Det är betydelsefullt att upprätta en strategisk plan för hur man ska 
hantera nedlagda projekt, detta för att underlätta för projektmedlemmarna att 
kunna gå vidare till nästa projekt.  

2.2 Förtida avslut 

Ett förtida avslut som även kallas för nedläggning, spelar en stor roll i projektets 
livscykel. Havila et al. (2012) belyser att det är viktigt att kunna ge nedläggningen 
en egen del av projektets faser. Den ska finnas där om den behövs och ska ses 
som en fas lika naturlig som någon annan fas i projektetmodellen. Att ge 
nedläggningsfasen mer utrymme är något Jamshedpur (1999) också belyser. De 
menar att projektledarens förmåga att kunna avsluta ett projekt i förtid har blivit 
allt viktigare inom projektledning. Det är viktigt att projektledare ska kunna 
beräkna om organisationen vinner eller förlorar på att fortsätta tillsätta resurser 
och ekonomi för att hålla projektet i liv.  

När ett projekt drabbas av en nedläggning så innebär det att det uppstår ett antal 
utmaningar som man måste ta sig an. Enligt Havila et al. (2012) kan det spridas 
negativa känslor bland de anställda och de intressenter som finns, det innebär att 
någon måste försöka upprätthålla motivationen. De skadliga effekterna på 
organisationens anseende vid nedläggning är oundvikliga. Oavsett hur man vrider 
och vänder på det så kommer personal och intressenter att tappa förtroendet för 
projektorganisationen. De anser att den strategiska planen för själva 
nedläggningen är väldigt viktig i ett sådant skede, detta stärks genom tidigare 
undersökningar av lyckade projekt (Havila et al. 2012). Den strategiska planen 
blir ett verktyg för att kunna hålla kvar motivationen hos övrig personal.  

En avslutningsfas kommer att påverka organisationens framtida projekt. Hormozi 
et al. (2000) anser att just avslutningsfasen i de projekt som avslutats i förtid 
spelar en stor roll inför kommande projekt. De anser att det är viktigt att behandla 
nedlagda projekt på ett sätt som organisationen inte tar skada av. Att kunna 
paketera ett nedlagt projekt där man utvärderar vad som har gått snett och vad 
som kunde ha gjorts bättre är av stor vikt för att inte skada organisationen. På så 
sätt undviks orolighet hos personalen i projektet och i övriga organisation.   



	   6	  

Det finns klassiska exempel på hur det kan se ut i empirin när ett projekt får 
läggas ned i förtid. Något Svensson och Von Otter (2001) diskuterar. De belyser 
exempel på projekt som inte har slutförts och varför de inte har kunnat nå ända 
fram till målet. Exemplen innehåller bland annat att budgeten överskrids, 
tidsplanerna hålls inte och även att projektorganisationen saknar den tekniska 
kompetensen för att fullfölja det uppsatta målet. De fastställer även att det är en 
komplicerad fråga om vad som anses vara ett misslyckat projekt, det är sällan att 
projekt avvecklas och läggs ner i förtid. 

Christensen och Kreiner (1997) lyfter frågan om varför projekt har svårt att få 
genomslag i verksamheterna. De anser att vi lever i en värld med ständiga 
förändringar som vi inte kan kontrollera inifrån projektet. Engwall (2002) belyser 
den verklighet och arbetssituation som projektverksamheter befinner sig i idag. 
För en projektverksamhet kan det innebära förseningar och budgetar som inte 
håller planen.  

2.3 Faktorer som inverkar på projekt 

Många faktorer kan bidra till om ett projekt kan ses som lyckat eller misslyckat.  

Lim och Mohammed (1999) menar att en faktor kan vara både positiv och negativ 
för ett projekt. Den kan stärka möjligheten till att projektet ska bli framgångsrikt 
men den kan under ett annat skede i projektet bidra till en negativeffekt. Det leder 
till att projektet inte kommer att uppnå sina uppsatta mål. Det är viktigt att skilja 
på kriterier och faktorer när man diskuterar ett projekts framgångsfaktorer. 
Kriterier kopplat till projekt är en uppsättning av principer och standarder som 
används för att kunna avgöra om ett projekt är framgångsrikt eller inte. Faktorerna 
är de omständigheter, fakta och händelser som kommer att bidra till det slutgiltiga 
resultatet för ett projekt (Lim och Mohammed 1999). Toor och Ogunala (2009) 
menar att det viktigt att fokusera på kriterier som till exempel tid och budget, men 
det är minst lika viktigt att fokusera på faktorer som ska bidra till ett 
tillfredställande resultat för projektet.  

En kritisk faktor ses som en företeelse som har en betydande roll för projektets 
framgång, det kan ha en positiv eller negativ betydelse för projektet. Ett exempel 
på en kritisk faktor kan vara politiska aspekter som kan ha en indirekt påverkan på 
faktorer i projektet som i sin tur har en direkt påverkan. Ett exempel kan vara att 
politiken beslutar att stoppa byggnationen av en anläggning för att det visar sig att 
det skadar naturområdet där anläggningen ska byggas. Det medför att projektet 
stöter på hinder och faktorer som har en direkt påverkan på projektet blir 
påtagliga. Exempelvis så kanske stödet från organisationens ledning minska för 
att de kan anse att projektet är slarvigt planerat och att man inte har haft med 
naturen i sin utredning (Lim och Mohammed 1999).  
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2.4 Företagskultur 

Företagskulturen existerar och verkar i varje enskild organisation. För att en 
organisation ska fungera så krävs det att någon leder organisationen framåt. Det 
krävs ledare och medarbetare inom organisationen. Dessa parter ses som 
medlemmar i organisationen. Medlemmarna inom organisationen kan inte välja 
fritt om de ska följa organisationens regler och beslut. När en person är inne i en 
organisation förväntar de sig att kunna bestämma fritt över sitt engagemang. 
Många gånger anser personen att de ska kunna avgöra själva vilka krav och 
förväntningar de ska följa eller inte. När man väl har arbetat inom organisationen 
ett tag så inser man att man gör precis som alla andra medlemmar i 
organisationen. Man följer de regler, rutiner och beslut som tas från andra 
medlemmar och ledarna(Abrahamsson och Andersen 1998).  

När en organisation vill kunna utföra sina åtaganden måste det finnas ett visst 
anseende inom organisationen, både inåt och utåt. Det kan även kallas för inre och 
yttre legitimitet. Den inre legitimiteten bygger på att det finns en trevlig atmosfär 
bland ledarna och medarbetarna. Den inre legitimiteten guidar hur ledaren ska 
agera och hur den ska få medarbetarnas acceptans för ledarskapet den 
utför(Abrahamsson och Andersen 1998).   

All form av dålig stämning måste förhindras. Abrahamsson och Andersen (1998) 
menar att det är väldigt viktigt för att det inte ska påverka och försämra 
produktiviteten hos medarbetarna. För att motverka detta i organisationen så anser 
Abrahamsson och Andersen (1998) att det är viktigt att motivera medarbetarna 
med meningsfulla arbetsuppgifter och ge dem stöd. Arbetsplatsen skall göras så 
bra som möjligt för medarbetarna.  

Den yttre legitimiteten kännetecknas av det som representeras mot kund, 
omgivning, leverantörer och konsumenter ur organisationens ögon. Det är viktigt 
med en yttre legitimitet. Om en organisation saknar den yttre legitimiteten så kan 
det medföra problem. Avsaknad av det som kännetecknar den yttre legitimiteten 
kan medföra att försäljningar uteblir, leveranser uteblir och personalen kan tappa 
sin tro på organisationen och stoltheten för sitt arbete minskar eller försvinner. 
Därför är det betydande att bygga en bra relation med omgivningen(Abrahamsson 
och Andersen, 1998). 

2.5 Svensk företagskultur  

Som tidigare nämnt så framgår det att företagskultur är något alldeles särskilt för 
varje enskild organisation. Därför blir det komplicerat att förklara vad som är en 
typisk företagskultur. Phillips-Martinsson (1991) antyder genom sin litteratur att 
den svenska företagskulturen är väldigt decentraliserad och inriktar sig på teamet. 
De anställda ges friheten att arbeta under ansvar och kunna ta egna beslut.  

Inom de svenska organisationerna så kan de hierarkiska gränserna lätt överträdas 
då medarbetarna inte sitter inne på alla svar. Då kan de bli tvungna att lyfta frågan 
högre upp inom organisationen. Denna överträdelse av de hierarkiska gränserna 
görs av både lägre och högre befattningar hos medarbetarna(Phillips-Martinsson, 
1991).  
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2.6 Kartläggning av kritiska faktorer 

Belassi och Tukel (1996), Clarke (1999) och Cooke-Davies (2002) visar på ett 
antal faktorer som kan ha en avgörande roll för om projektet kan fortsätta eller om 
några åtgärder behöver tas för att reda upp det eventuella problemet som kan 
uppstå. Faktorerna redovisas i Figur 1. nedan. Faktorerna nedanför gäller för 
projekt i största allmänhet och är inte inrikta på någon specifik bransch. 
Faktorerna delas in i olika områden i tabellen nedanför. En sammanställning av 
respektive område finns efter tabellen. I tabellen ges förslag på olika kritiska 
faktorer samt vilket område de finns i, det framgår även i vissa fall en förklaring 
till den kritiska faktorn.  

 

Författare Kritisk faktor Förklaring Område 
Bellasi och Tukel, 
1996 

   

 Politiskt-, ekonomisk-, 
social- och tekniks miljö.  

 Omvärld 

 Naturförhållanden  Omvärld 
 Kunder  Omvärld 
 Konkurrens  Omvärld 
 Högsta ledningens stöd  Organisationen 
 Organisationskultur  Organisationen 
 Avdelningschefernas stöd  Organisationen 
 Projektets livscykel  Projektets egenskaper  
 Projektets densitet Hur aktiviteter och 

resurser fördelas 
över tid, många 
aktiviteter som 
genomförs samtidigt 
leder det till ökande 
kostnader 

Projektets egenskaper 

 Hur brådskande resultatet 
är 

Stress ökar risken för 
misstag och sämre 
kvalitét 

Projektets egenskaper 

 Unikheten i projektets 
aktiviteter 

Ju mer 
standardiserade 
aktiviteter så blir det 
lättare att planer och 
schemalägga 

Projektets egenskaper 

 Storlek och värde Projekttid påverkar 
hur mycket en 
tidsförändring 
påverkar 
bedömningen av 
projektets resultat 

Projektets egenskaper 

 Teknisk bakgrund Faktorer kopplade 
till projektgruppens 
egenskaper 

Projektgruppens 
kompetens 

 Kommunikationsförmåga Faktorer kopplade 
till projektgruppens 
egenskaper 

Projektgruppens 
kompetens 
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 Felsökningsförmåga Faktorer kopplade 
till projektgruppens 
egenskaper 

Projektgruppens 
kompetens 

 Engagemang  Faktorer kopplade 
till projektgruppens 
egenskaper 

Projektgruppens 
kompetens/egenskaper 
och engagemang 

 Förmåga att delegera 
ansvar 

Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

 Förmåga att göra 
avvägningar 

Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

 Förmåga att koordinera  Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

 Uppfattning om sin roll 
och sitt ansvar 

Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

 Kompetens  Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

 Engagemang  Faktorer kopplade 
till projektledarens 
egenskaper 

Projektledarens 
kompetens 

Clarke, 1999 Användning av 
projektplaner som 
dynamiska 
arbetsdokument 

Om projektplaner 
enkelt kan 
uppdateras 
underlättas 
hanteringen av 
förändringar 

Hantering av 
förändringar 

 Kommunikation 
genomgående i projekt  

Bristande 
kommunikation är en 
av de främsta 
orsakerna till ett 
projekts 
misslyckande 

Kommunikation 

 Tydlig omfattning och 
tydliga mål 

 Mål- och problem 
definition 

Cooke-Davies, 
2002 

Användbar utbildning 
gällande riskhantering 

Påverkar framgång 
gällande tid 

Hantering av risker 

 Hantering av 
organisationens processer 
för att fördela ägandet av 
risker 

Påverkar framgång 
gällande tid 

Hantering av risker 

 Hantering av synliga 
risker och registrering av 
dessa 

Påverkar gramgång 
gällande tid 

Hantering av risker 

 Uppdaterad riskhantering Påverkar framgång 
gällande tid 

Hantering av risker 

 Hålla projekt ett projekt 
under en tre års period 

Påverkar framgång 
gällande tid 

Projektets egenskaper 

Fig.  1  Tabell över kritiska faktorer 
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2.6.1 Faktaområden 

I tabellen ovan återfinns ett antal olika områden, nedan görs en sammanfattning 
för respektive område. Sammanfattningen om respektive område görs för att visa 
var de olika faktorerna blir avgörande och för att kunna koppla samman 
faktorerna till ett projekt. Flera av faktorerna som finns med i tabellen går att 
koppla ihop med flera områden. I resultatdelen kommer det redovisas vilka 
områden och kritiska faktorer som påverkar ett förtida projektavslut.  

Omvärld  

Belassi och Tukel (1996) nämner ett antal olika faktorer som har en koppling till 
omvärlden till ett projekt. Faktorer som har en koppling till omvärlden kan vara 
politik, ekonomi samt socialt och teknisk miljö. Något som är nämnvärt är att 
faktorer som naturförhållanden tas upp trots att det inte går att påverka. Samma 
sak gäller för kunder och konkurrens. Faktorerna som nämns i omvärlden har stor 
betydelse för det enskilda projektets framgång. 

Organisation 

Belassi och Tukel (1996) menar att den högsta ledningens stöd är en av de mest 
kritiska faktorerna som har en koppling till organisationen. Organisationen kan 
påverka projektet och dess utförande när det pågår. Det är viktigt med 
avdelningschefernas stöd. Ett viktigt moment genom hela projektet är att det alltid 
finns stöttning till projektledaren. Organisationskulturen är en viktig faktor för att 
projektet ska lyckas. 

Projektets egenskaper 

De specifika egenskaperna inom ett projekt kan oftast ses som kritiska faktorer. 
Om man ser till projektets livscykel så menar Belassi och Tukel (1996) att en av 
de viktigaste faktorerna är hur varaktigheten påverkar ett projekt. Cooke-Davis 
(2002) förklarar att ett projekt bör hålla sig till en treårsplan. Efter tre år så 
kommer det påverka framgången i ett projekt gällande tiden. Projektdensiteten är 
en viktig projektegenskap enligt Belassi och Tukel (1996). Det innebär hur man 
fördelar aktiviteter och resurser över tid i ett projekt. När många aktiviteter 
genomförs samtidigt inom ett projekt så kan det leda till ökade kostnader.  

Projektgruppens kompetens  

En projektgrupp bör vara mångsidig med olika typer kompetenser. Det kan vara 
en fördel om gruppen är uppdaterad med den tekniska kunskapen, men även att 
det finns en förståelse och tidigare erfarenheter av att arbeta med projekt. Det är 
viktigt att skapa grupper efter de behov som finns, att personer med rätt kunskap 
väljs ut till projektet. Då minskar otydligheten om vad som skall göras under 
projektet och gruppmedlemmarna vet vilken uppgift de ska arbeta med (Nguyen 
et al. 2004). Bentley och Rafferty (1992) förklarar att erfarenhet, motivation och 
relationer i gruppen har en stor betydelse för projektet. De menar på att det bör 
finnas en tydlig rollfördelning i projektgruppen. Vem i projektgruppen som 
ansvarar för vad och att alla i projektgruppen bör hållas ansvariga för sitt 
handlande.  
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Projektledarens kompetens 

I ett projekt har projektledaren en betydande roll för planeringen och 
genomförandet (Dvir et al. 2003). Projektledning handlar om att kunna planera, 
organisera, styra, följa upp och rapportera om de olika delarna som ingår i ett 
projekt. Projektledaren ska ha teknisk kunskap, hög motivation samt kunskap om 
hur man styr andra medarbetare (Nugyen et al. 2004). Projektledaren har som 
uppgift att leda projektgruppen till det uppsatta målet. För att kunna gör det är det 
viktigt att projektledaren kan motivera alla inblandade i projektet (Antvik och 
Sjöholm 2005).  

Mål och problemdefinition 

Det är viktigt att förstå kundens och andra intressenters önskemål i projektet. 
Enligt Haponava och Al-Jibouri (2009) så är det viktigt att definiera kunden och 
vilka behov som finns, och att involvera dem i projektet för att kunna bygga upp 
en bra kommunikation. Det är också viktigt att det finns en tydlig omfattning 
angående projektet. Omfattningen bör definieras i ett tidigt skede av projektet. 
Clarke (1999) förklarar att det kommer att minska risken att vissa viktiga delar 
missas under projektets gång. Utan en tydlig omfattning kan målen bli otydliga 
och det medför att medarbetarna kan ha svårt att förstå vad de arbetar mot. 

Kommunikation 

För att kunna styra ett projekt på ett effektivt sätt så gäller det att det finns en god 
kommunikation. En dålig kommunikation kan leda till kontrakts-, kostnads- eller 
tidsproblem. När man eftersträvar att uppnå en god kommunikation så kan dessa 
problem lösas i god tid (Bentley och Rafferty 1992).  Det är viktigt att hålla möten 
där gruppmedlemmarna möts personligen och kan följa upp projektet för att sedan 
kunna identifiera eventuella problem som har uppstått. För att det sedan tas ett 
beslut på mötet hur man skall hantera problemet. 

Hantering av förändringar  

I ett projekt livscykel finns det alltid någon förändring som medför att arbetet med 
projektet kan se annorlunda ut (Clarke 1999). För att underlätta dessa förändringar 
som kan ske så föreslår Clarke (1999) att man arbetar efter relativt enkla 
projektplaner. Planerna ska vara lätta att anpassa efter projektets gång. Om det blir 
en för komplicerad plan så är risken att det blir svårt att hantera förändringen. 

Hantering av risker 

Risker är ett fenomen som man inte undkommer i ett projekt. För att kunna 
hantera de risker som dyker upp så menar Cooke-Davies (2002) att det är viktigt 
att utbilda om risker i projekt. Det är viktigt att det finns en uppdaterad 
riskhanteringsplan och att man på något sätt har dokumenterat de kända risker 
som kan uppstå. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

I denna studie använde jag en kvalitativ metodansats. Studiens syfte var att skapa 
en djupare förståelse om vilka kritiska faktorer som kan vara avgörande för ett 
förtida projektavslut. I studien deltar fem individer som arbetar inom projekt. 
Dessa individer deltog i intervjuer där data framställdes som senare användes i 
studien. Jag anser att dessa individer var en bra källa då de är aktiva i olika 
verksamheter med olika intressen och mål. Det är individernas erfarenheter, 
upplevelser och arbetssituation i projekt som blir relevanta för studien. Trost 
(2010) påstår att den kvalitativa metoden skapar möjligheten att samla in 
innehållsrika svar från respondenterna. Den kvalitativa metodansatsen bör 
användas när forskaren vill ha nya beskrivningar hur respondenterna uppfattar 
olika situationer som är kopplade till studiens frågeställning. För att kunna samla 
in dessa beskrivningar så behöver forskaren kunna vara flexibel och öppen under 
intervjuerna (Jacobsen 2002). Den kvalitativa metoden har få begränsningar och 
intervjun lägger stor vikt på detaljer och tar fram det unika hos varje respondent 
(Jacobsen 2002).  

De kvalitativa intervjuerna har i regel enligt Patel och Davidson (2011) en låg 
grad av strukturering. Det ger mer utrymme åt öppna svar och ett mer djupgående 
samtal mellan mig som forskare och respondenten som blir intervjuad. Kavle och 
Brinkmann (2009) anser också på att det ges mer utvecklande svar och ett samtal 
förs mellan forskaren och respondenten.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Till denna studie valde jag att använda semistrukturerade intervjuer. Genom att 
använda denna intervjumetod så kan respondenten berätta mer öppet om ett 
specifikt område. Eftersom studien ska ge en djupare förståelse om kritiska 
faktorer så skapas möjligheten att respondenten berättar om sina egna berättelser 
och erfarenheter. Jag som forskare har möjligheten att ställa följdfrågor under 
intervjun.  

För att hålla sig till ämnet och de olika teman som har upprättats så användes en 
intervjuguide (Hayes 2001). Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren 
med sig intervjuguiden. Guiden blir inte låst till ett visst mönster utan 
respondenten har tillåtelse och möjligheten att själv bestämma hur öppen hen vill 
vara med sina svar. Detta ger intervjuaren en slags förståelse för hur viktiga 
frågorna är och vad som är viktigt för respondenten (Bryman 2011). Så här säger 
Lantz (2005) att analyser med en kvalitativ utgångsmetod ger en större emotionell 
förståelse men även att uppfattningen för ett nytt fenomen tilltar.  

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval 

Till studien önskade jag ett brett underlag och data från flera olika branscher och 
sektorer. Att skaffa data från flera olika håll har sina fördelar. Repstad (2008) 
förklarar ett antal varierande respondenter ökar möjligheten till att ge studien ny 
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och relevant data. Även Trost (2010) menar på att man ska ha en stor variation av 
respondenter i urvalet vid kvalitativa intervjuer. För att besvara 
forskningsfrågorna behövde jag data från personer som arbetade med projekt. 
Datakällorna behöver vara personer som arbetar i olika branscher och sektorer. 
Projektformen spelar ingen roll. Därför valde jag att kontakta personer som 
arbetar i projekt inom stora- eller små- samt privata- eller offentliga verksamheter. 
Till slut fick jag tag i fem personer som uppfyllde kriterierna och dessa fem 
respondenterna deltar i studien.  

Alla respondenter som ingår i studien arbetar inom projekt och har en högre 
befattning i sina verksamheter. Benämningarna för respondenternas tjänster 
varierar, samma sak med ålder, kön, erfarenhet. Det finns även en skillnad på 
vilken sektor de tillhör, två av dem tillhör den offentliga sektorn och tre var del av 
den privata sektorn. En kort presentation av respondenterna görs i kommande 
resultatkapitel. 

3.3.2 Genomförandet 

Intervjuerna skedde under april månad år 2016. Alla intervjuerna genomfördes på 
platser som respondenterna själv valde. Fyra intervjuer skedde i verksamhetens 
lokaler antingen på ett kontor eller i en möteslokal. En av intervjuerna skedde i 
respondentens kök. Intervjuerna med respondenterna varade mellan 30-40 
minuter. Esaiasson et al. (2007) rekommenderar att intervjuerna spelas in. För att i 
efterhand kunna återberätta exakt vad respondenterna har svarat och sagt under 
intervjun. Innan varje intervju började ställde jag frågan om det var okej att 
intervjun spelades in. Jag informerade även om att de kunde avbryta intervjun när 
de ville och att materialet endast skulle användas till denna studie. 
Undersökningen är helt anonym. Det som framgår är vilka verksamheter som har 
valt att medverkat i studien. Detta var ett beslut som fick tas av respondenten 
innan intervjun började.  

 

3.4 Utförande av analys och datainsamling 

3.4.1 Analys av insamlad data 

I kvalitativa studier finns det inte några uppsättningar av fördefinierade tekniker 
för att kunna tolka och analysera materialet från kvalitativa intervjuer. Det är den 
kreativa sidan som används för att tyda resultatet från undersökningen(Trost 
2010). De kvalitativa intervjuerna analyseras genom att transkribera intervjuerna 
till textform och sedan funderar forskaren på vad svaren innebär, något som sätter 
igång tankeverksamheten hos forskaren och intressanta tankegångar startar. Den 
data som har samlats in har bearbetats i flera steg. Det första steget i 
bearbetningen innebar att intervjuerna transkriberades och då använde jag mig av 
ett program som heter ”Express scribe”. Det innebär att det inspelade materialet 
lyssnas av och skrivits ner i textform. Det andra steget var att läsa texten och börja 
analysera och det skapades teman och koder som var intressanta och viktiga för 
studien. Jag utgick utifrån temana förtida avslut och kritiska faktorer. Koder som 
finns inom temana var fördefinierade utifrån teorin. Några av koderna jag använde 
mig av var bland annat externa faktorer och interna faktorer. Med hjälp av dessa 
koder kunde jag hitta kopplingar mellan de kritiska faktorerna och förtida 
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projektavslut. Olsson och Sörensen (2011) menar på att dessa koder kan vara 
särskilda begrepp som är relevanta för studien.  

Analysen som ges i kommande kapitel kommer byggas runt citat från 
respondenterna. Detta för att det ska bli mer inlevelse och mer liv i texten samt att 
läsaren själv kan tolka texten från sitt perspektiv.  

 

3.4.2 Analysmodell  

Nedan följer en analysmodell som är grunden för datainsamling och analys. 
Analysmodellen bygger på den teoretiska referensramen och den tematiserade 
intervjudatan som har samlats in via intervjuer. 

I den första boxen finns den teoretiska referensramen. Inom denna box finns den 
teori som tas upp i kapitel 2. I den andra boxen finns den tematiserade 
intervjudatan, som har samlats in via kvalitativa intervjuer från respondenterna. I 
den tredje boxen finns analysen och den uppstår genom bearbetning av den 
teoretiska referensramen och den tematiserade intervjudatan.  

Genom att följa modellen så skapas en grundläggande analys som skapas utifrån 
en bearbetning från teorin och empirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

 

Fig.  2  Analysmodell(Författaren) 

	  

Teoretisk	  referensram:	  

-‐	  Projektets	  livscykel	  

-‐	  Förtida	  projektavslut	  

-‐	  Faktorer	  som	  inverkar	  på	  projekt	  

-‐	  Kritiska	  faktorer	  

Tematiserad	  intervjudata:	  

-‐	  Förtida	  projektavslut	  

-‐	  Kritiska	  faktorer	  

-‐	  Externa	  faktorer	  

-‐	  Interna	  faktorer	  

Analys:	  

-‐	  Bearbetning	  av	  den	  teoretiska	  
referensramen	  och	  den	  
tematiserade	  intervjudata	  

-‐	  En	  grundläggande	  analys	  som	  
används	  för	  att	  framställa	  resultat	  
i	  	  artikeln	  



	   15	  

4 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i samma uppställning som återfinns i Fig. 3. 
Varje verksamhet och relevant data kommer att presenteras under egna rubriker. I 
dessa områden följer även rubrik över vilka kritiska faktorer som har varit 
avgörande för den enskilda verksamheten. De kritiska faktorer som identifieras 
kan ha en betydande roll för ett förtida projektavslut.  

 

4.1 Presentation av respondenterna  

Studien omfattar totalt fem respondenter. Två av dem arbetar inom den offentliga 
sektorn och de tre andra arbetar inom den privata sektorn. Organisationerna som 
respondenterna representerar olika arbetsområden. Respondenterna är aktiva i 
stora nationella och globala verksamheter.  

 

	   Befattning	   Verksamhet	   Erfarenhet	  
av	  att	  
arbeta	  i	  
projekt	  

Sektor	   	   	   	  

Respondent	  
1	  

Enhetschef	   Trafikverket	  
region	  väst	  

<	  5	  år	   Offentligsektor	   	   	   	  

Respondent	  
2	  

Enhetschef	  för	  
utvecklingsenheten	  

Landstinget	  
i	  Värmland	  

<	  5	  år	   Offentligsektor	   	   	   	  

Respondent	  
3	  

Programledare	  	   Tieto	   <	  10	  år	   Privatsektor	   	   	   	  

Respondent	  
4	  

Capitol	  
projektledare	  

Valmet	   <	  10	  år	   Privatsektor	   	   	   	  

Respondent	  
5	  

Projektledare	   Valmet	   <	  10	  år	   Privatsektor	   	   	   	  

Fig.  3  Tabell respondenter. 

 

4.2 Resultat kopplat till verksamheterna 

4.2.1 Trafikverket väst 

Trafikverket beskriver att de är en offentlig verksamhet med ansvar att planera 
transportsystemen i Sverige. De har ansvar för byggnationen, driften och 
underhållet av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket är uppdelat i olika 
regioner i landet. Studiens undersökning gjordes inom region väst. Ett förtida 
projektavslut är inget vanligt fenomen inom Trafikverket. Det är knappt så att det 
existerar, respondent 1 menar på att det istället är vanligt att projekt läggs på is för 
att sedan tas upp vid ett senare tillfälle.  

När det väl har blivit ett projekt hos oss så ska det ha tagits många beslut 
på vägen att det ska genomföras, de projekt som läggs ner eller avslutas 
kommer det ingen fortsatt beställning på. Det är oftast de mindre 
projekten där vi arbetar mot en kommun(Respondent 1).  
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Ett vanligare fenomen är att någon part drar sig ur förhandlingen innan projektet 
har startat. Men som respondent 1 förklarar så händer detta oftast i mindre projekt. 
Trafikverket region väst arbetar efter två olika planer. En regional plan som gäller 
för regionen och även en nationell plan som gäller för hela Sverige. Planernas 
syfte är att styra den ekonomiska planeringen för de olika projekten inom 
Trafikverket. Det är det politiska styret som styr över de olika planerna och hur 
fördelningen av resurserna ska se ut. I den nationella planen är det inte ovanligt att 
direktiv ändras och planerna får omstruktureras. I den nationella planen tävlar 
projekt på en nationell nivå mot varandra. Det blir en intern tävling i 
verksamheten där projekt kan vara mer viktiga än andra. Det finns en begränsad 
ekonomi i den nationella planen, och om ett projekt blir dyrare än vad man hade 
räknat på i till exempel Stockholm så kan det betyda att ett annat projekt i 
Karlstad får stoppas och läggas på is. Men för att projekt ska läggas på is så måste 
det finnas en anledning, som till exempel att det projektet ligger efter i tidsplanen 
eller att den tekniska kompetensen saknas just nu för att lösa uppgiften. 
Respondent 1 berättar om en sådan situation där ett pågående projekt fick stoppas 
för att ge plats åt ett annat större och viktigare projekt. Projektet som respondent 1 
var med i hade som mål att bygga en säkrare vägsträcka, men det blev för dyrt och 
det var för komplicerat. Respondent 1 menar på att den tekniska kompetensen 
saknades i projektgruppen och det medförde att det drog ut på tiden. ”Många 
gånger får vi ta ett omtag i projekt”. 

Om ett projekt inte klarar av konkurrensen i den nationella planen så kommer det 
att läggas åt sidan tills det kan vara med och konkurrera igen. Eftersom 
Trafikverket är en offentlig verksamhet så är det politiken som styr över planer 
och byggen av nya vägar. Det är de politiska besluten som är avgörande för att ett 
projekt ska läggas på is eller avslutats. 

 

Kritiska faktorer 

Kritiska faktorer som påverkar Trafikverkets resultat kan delas in i två kategorier, 
de interna faktorerna och externa faktorerna. Den interna faktorn kan ses som en 
påverkan till de externa faktorerna. Som i Trafikverkets fall är det en intern faktor 
som blir avgörande för att en extern faktor blir avgörande.  

Den interna kritiska faktorn är att projektgruppens kompetenser inte var 
tillräckliga för att genomföra projektet. Nguyen et al. (2004) förklarar att en 
projektgrupp bör vara mångsidig med olika kompetenser. Något som fattades 
under projektet var den tekniska bakgrunden (Bellasi och Tukel 1996), 
projektgruppen kunde inte lösa problemet som var i vägen. Utfallet blev att det 
togs ett omtag i projektet vilket senare ledde till att det blev förseningar och ökade 
kostnader. Det var en extern kritisk faktor som blev avgörande för att lägga 
projektet på is. Det var den politiska miljön som blev en bidragande faktor till att 
lägga projektet på is. Bellasi och Tukel (1996) förklarar att den politiska faktorn 
rör i projektets omvärld, och kan inte påverkas internt i verksamheten.  
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4.2.2 Landstinget i Värmland  

Landstinget i Värmland är enligt deras hemsida en offentligverksamhet som 
arbetar med hälso- och sjukvård och även tandvård. Det finns cirka 30 
vårdcentraler runt om i länet och sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. 
Landstinget i Värmland är en politisk styrd organisation. Visionen och mål som 
finns för Landstinget i Värmland är att bidra med kunskap, kvalitet, känsla, främja 
hälsa, livskvalité och hållbar utveckling i länet. Man ska även förebygga ohälsa 
och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla. 
Liknande moment som finns inom Trafikverket kan man även se hos Landstinget i 
Värmland. Det är väldigt ovanligt att projekt läggs ner. Respondent 2 menar på att 
Landstinget är ”väldigt bra på att ro in de flesta projekten i hamn”.  

Det som händer i vissa fall är att projekt rinner ut i sanden, vilket innebär att ett 
projekt inte får något ordentligt avslut. Då är det mindre projekt som ligger nära 
verksamheten som råkar ut för detta. Något som respondent 2 trycker på är att de 
är lite dåliga på att prioritera rätt projekt. Att vissa projekt inte får det utrymme 
som behövs för att kunna avslutas. Genom att inte prioritera rätt projekt så rinner 
det ut i sanden och avslutas inte på ett ordentligt sätt. Som Trafikverket så jobbar 
även Landstinget i Värmland efter en politiskplan. Respondent 2 förklarar att det 
inte är ovanligt att projekt halkar ur planen och läggs på is en stund för att sedan 
tas upp i ett senare tillfälle. Respondent 2 berättar om en sådan situation när ett 
projekt fick läggas på is för att vid ett senare tillfälle få liv igen.  

Jag har bedrivit ett projekt som fick startas om flertalet gånger, och sedan 
sköts tidsplanen ganska rejält. Projektet skulle ha tagit ett år men så tog 
det tre år innan det blev klart(Respondent 2).  

Anledningen till att detta projekt fick läggas på is var att det fanns en ovisshet 
mellan projektledaren, styrgruppen och verksamheten. Det fanns en otydlighet för 
projektet och det krävdes väldigt mycket av projektledaren.  

Det var projektledarens uppgift att definiera hur projektet skulle drivas 
och vilka förutsättningar som gällde, men även att besluta om vilka som 
skulle bidra till vad projektet skulle inrikta sig på(Respondent 2).  

Respondent 2 fortsätter med att det var en relativt ny projektledare som skulle 
leda projektet. Respondent 2 menar att det saknades stöttning och mentorskap från 
styrgruppen. Projektledarens arbete var svårt att genomföra och till slut så stod 
bara projektledaren och trampade på samma ställe och kom inte vidare. Det fanns 
ingen stöttning från styrgruppen eller verksamheten. När projektet inte går framåt 
så blir det förseningar och budgeten hålls inte. Vilket resulterade i att det politiska 
styret valde att lägga projektet på is.  

 

Kritiska faktorer 

Det var det politiska styret som blev den avgörande faktorn även i detta fall. 
Utfallet blev att projektet fick läggas på is. Men som i fallet med Trafikverket var 
det även inre faktorer som blev en bidragande faktor till att detta besluts tog på en 
politisk nivå. Respondent 2 menar att det var projektledarens egenskaper som var 
den mest avgörande faktorn till att projektet inte kunde fortsätta. Projektledarens 
egenskaper inte var tillräckliga. Det saknades förmåga att delegera ansvar, 
förmågan att göra avvägningar samt förmågan att koordinera. Dessa kriterier 
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kopplar Bellasi och Tukel (1996) ihop med projektledarens egenskaper. Men det 
fanns även ett problem med mål- och problemdefinitionen i projektet. Och en 
projektledare kan inte koordinera ett projekt där det finns diffusa mål- och 
arbetsplaner. Det var en omvärldsfaktor i form av det politiska styret som blev 
avgörande för projektets framtid. Men grunden till detta beslut beror på faktorer 
som uppstår internt inom verksamheten.  

 

4.2.3 Tieto 

Tieto menar på att deras mål med sin verksamhet är att vara kundernas 
förstahandsval för affärsförnyelse. De strävar efter att vara det ledande mjukvaru- 
och tjänsteföretaget i Norden. Tieto vill ha en framträdande roll i det digitala 
ekosystemet. Tieto vill med sina tjänster och verktyg och lösningar förenkla 
vardagen för miljontals människor. Genom att hjälpa kunden med att utveckla och 
modernisera digitala ekosystem. Inom verksamheten Tieto så existerar det knappt 
några förtida projektavslut. Respondent 3 menar att det kanske är cirka en procent 
av alla projekt som läggs ner i förtid. För att projekt ska starta upp inom Tieto så 
krävs det en kundbegäran. Efter en kundbegäran lägger Tieto väldigt mycket tid 
på förstudien innan de väljer att starta upp projektet mot kund. ”Du gör din analys 
och din förstudie så du vet att du har det torrt under fötterna”(Respondent 3). 
Respondent 3 förklarar att det görs ett väldigt noggrant förarbete innan projekt 
startas upp. Om en kund efterfrågar en viss funktion som är för avancerad så drar 
man i bromsen tidigt i planeringen. 

Men det finns ett fall som har fått avslutas i förtid som respondent 3 berättar om. 
Anledningen till att det fick läggas ner var att projektets densitet och mål- och 
problemformulering var oklar. ”Kravbilden på det projektet var väldigt oklart 
från början och projektet bara växte och växte”(Respondent 3). Konsekvensen av 
detta var att projektet blev dyrare och dyrare. Projektet hade kommit halvvägs i 
sin beräknade livscykel innan det togs ett beslut om att lägga ner det. Anledningen 
till varför kravbilden var oklar berodde på kunden. De visste inte riktigt vilket 
system de var ute efter och de ändrade sig ett flertal gånger med att lägga till och 
ta bort vissa funktioner. ”Man måste vara 100 procent säker på att det är det 
rätta systemet att satsa på”(Respondent 3). Det var även kunden som spelade den 
avgörande rollen för projektets framtid. Kunden valde att hoppa av projektet och 
det lades ner. Haponava och Al-Jiburi (2009) menar att det är viktigt att definiera 
kundens behov i ett tidigt skede. Under uppstarten av ett projekt så ska 
omfattningen definieras just för att det inte ska blir en oklar densitet och en oklar 
mål- och problemformulering. Respondent 3 kallar detta för ett business case men 
det menar hen att det system de tar fram verkligen är efterfrågat hos kunden. Det 
gäller att träffa rätt i kravbilden för kundens behov. När parterna är överens om att 
de har ett busniess case ihop så kan Tieto börja rita på planen och upprätta en 
budget för projektet.  

 

Kritiska faktorer 

De externa faktorerna blir avgörande för Tieots fall. Det var kunden som vill 
avsluta samarbetet och ansåg att de inte behövde det nya systemet. Kunden blir en 
kritisk extern faktor som rör sig i omvärlden av projektet och blir avgörande till 
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ett förtida projektavslut. Som i tidigare fall börjar det med att en intern faktor 
ställer till det och som sedan bidrar till att den externa faktorn sätter stopp. Den 
interna faktorn som var grunden till kundens beslut var projektets densitet. Bellasi 
och Tukel (1996) förklarar att densiteten bygger på hur resurser fördelas över tid, 
och att många aktiviteter som genomförs samtidigt leder till ökade kostnader. 
Något som blev påtagligt då projektet bara växte och växte. Varför det bara växte 
och växte beror på det som Clarke (1999) beskriver om mål- och problem 
definition. Vilket innebär att tydlig omfattning och tydliga mål inte är upprättade. 

 

4.2.4 Valmet 

Valmet Corporation beskriver sin verksamhet som en ledande global utvecklare 
och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och 
energiindustrin. Valmet på Lamberget levererar kompletta mjukpappersmaskiner 
med tillhörande utrustning till kunder världen över. Till verksamheten hör ett 
gjuteri med kapacitet att producera stora tunga komponenter, främst till 
pappersindustrin och vindkraftsindustrin. 

”Den enda anledningen till att vi stoppar ett projekt här hos oss är att vi inte får 
in några pengar”(Respondent 4). Inom verksamheten Valmet är det pengarna 
som styr ett projekts utfall. ”Det händer att vi har stoppat projekt i utförande 
fasen för att vi inte har fått in pengarna”(Respondent 5).  

Detta är inget ovanligt fenomen utan det händer några gånger om året. Kunden 
och Valmet tecknar ett kontrakt där det framgår hur mycket produkten kommer 
kosta och vilka summor som ska in när. Om situationen blir sådan att det fattas 
pengar från kunden så väljer Valmet att stoppa projektet. Projektet läggs inte ner 
utan som i tidigare fall så läggs det på is. Respondent 4 menar på att ”det blir ju 
jätte mer pengar att starta upp igen istället för att köra på”. ”Cash flow styr hur 
vi jobbar”(Respondent 5). Det är väldigt ovanligt att projekt läggs ned, hen menar 
på att kundorderprojekt alltid genomförs. Men hen intygar att det inte är ovanligt 
att projekt läggs på is för att en betalning uteblir från kunden. När ett projekt 
stoppas så tappar det sin plats i kön och när det sedan ska startas upp igen så stå 
projektet sist i kön. Effekten blir en dyr kostnad för verksamheten.  

Respondent 4 berättar att när ett projekt läggs på is så medför det att 
projektmedlemmarna försvinner in i andra projekt. Och när projektet startar upp 
igen så kommer det in ”fel” projektmedlemmar. Det är inte samma 
projektmedlemmar som var med och startade upp projektet. Ett vanligt problem 
respondent 4 beskriver i samband med nya projektmedlemmar är att det uppstår 
tekniska fel senare in i projektet.  

  

Kritiska faktorer 

För att ett projekt skall läggas ned eller läggas på is så är det en extern faktor som 
blir avgörande. Det är kunden som blir den avgörande delen i projektets framtid.  

”Den enda anledningen till att vi stoppar ett projekt här hos oss är att vi inte får 
in några pengar, då stannar vi”(Respondent 4). Kunden finns i projektets 
omvärld och kan inte påverkas inifrån projektet eller i verksamheten. Det är inte 
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de interna faktorerna som styr inom Valmet. Både respondent 4 och respondent 5 
menar på att det kan uppstå fel på vägen i projektet. Men det är inget som bidrar 
till att de måste lägga ned ett projekt eller lägga det på is. Respondent 4 menar på 
att det inte är ovanligt med att det uppstår fel efter att ett projekt startas upp igen. 
När det startas upp så innebär det ofta att det kommer nya projektdeltagare som 
ska jobba med någon annans projekt. Då ifrågasätts projektgruppens egenskaper, 
om de verkligen har kompetensen att klara av uppgiften. Men det är ingen faktor 
som blir avgörande för ett eventuellt förtida projekt avslut.  
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5 Slutsatser 
I det här kapitlet kommer studiens forskningsfrågor att besvaras.  

- Hur ofta sker ett förtida projektavslut inom svenska organisationer som 
arbetar med projekt? 

Det visade sig att förtida avslut inte är ett vanligt fenomen inom de 
verksamheterna som har deltagit i studien. Det är endast ett fåtal projekt som 
läggs ner i förtid, men det är desto vanligare att projekt läggs ner för en kortare tid 
för att sedan startas upp igen. Det som framgår av resultatet är att i flera fall börjar 
det med en intern faktor som är grunden till att den externa faktorn blir påtaglig. 
För att sedan besluta om att lägga projektet på is.  

Av denna studie med fyra olika verksamheter i skilda branscher kan följande 
slutsats om förtida projektavslut göras: 

• Det är ytterst ovanligt att lägga ner ett projekt i förtid. Istället väljer 
verksamheten att lägga det åt sidan för att kunna ta upp det i vid ett senare 
tillfälle. Det är svårt att säga när det sker, men som resultatet visar så är 
det oftast när projektet har fått mer pengar att arbeta med. Anledningarna 
till att det händer är varierande. Det varierar från projekt till projekt 
beroende på vilka som finansierar projektet.   

 

I den andra forskningsfrågan om: 

- Vilka interna och externa faktorer leder till ett förtida projekt avslut? 

De faktorer som har identifierats och har en betydande roll för projekts framtid i 
de verksamheter som har deltagit i studien kan delas in i två grupper: 

• Interna faktorer 

- Projektgruppens kompetens. Den tekniska komplexiteten är för hög och 
projektdeltagarna har inte kompetensen att klara av uppgiften. 

- Projektledarens kompetens. Projektledaren saknar erfarenhet av att kunna 
koordinera och leda sin projektgrupp.  

- Mål- och problemdefinition. Det saknas en tydlig omfattning och tydliga 
mål. För att kunna skapa en klar omfattning så behöver både verksamheten 
och kunden vara överens.  

- Projektets densitet. Hur resurser fördelas över tid. När många aktiviteter 
genomförs samtidigt leder det till ökade kostnader.  

- Att det är pengarna som styr projektets framtid. Blir det en kostnad som 
inte hålls enligt planen så finns risken att det läggs åt sidan för att 
prioritera andra viktigare projekt. Uteblir inbetalningar från kunder så 
läggs projektet åt sidan tills det har kommit en inbetalning.   
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• Externa faktorer 

- Politikens ekonomiska miljö. Politikerna kan välja att lägga sina 
ekonomiska styrmedel på andra projekt i landet.  

- Kunden. Drar sig kunden ur eller inte vill betala så stannar projektet.  

 

Av studiens resultat kan följande slutsatser dras över vilka faktorer som blir 
avgörande för svenska förtida projekt avslut.  

• De interna faktorerna blir inte avgörande för beslutet om att lägga ner ett 
projekt.  

• De externa faktorerna spelar en avgörande roll för projektets framtid. Det 
är faktorer som finns i projektets omvärld som i denna studie avgör om 
projektet skall läggas ner eller inte.  

• Det är pengarna som styr. Uteblir en betalning eller att någon högre 
instans drar in pengarna så kan projektet inte fortsätta. Och det stannar upp 
till pengar kommer in i projektet igen.  
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6 Diskussion 
Förtida projektavslut är ett område med en begränsad forskning. Varför förstår jag 
nu. Det är inte lätt att hitta respondenter som vill ställa upp och prata öppet om ett 
misslyckande, eller så kan det även vara så att det knappt existerar några förtida 
projektavslut. Det finns ett hål i forskningen inom området som går att utforska 
mer. I min mening är problematiken att få tag i respondenter som är villiga att 
ställa upp på en undersökning där som belyser ett misslyckande. Är det verkligen 
ett misslyckande, kanske för stunden? Som projektdeltagare tar man med sig 
erfarenheten av att vara med vid en nedläggning. Denna erfarenhet kan komma till 
användning under kommande projekt. Om liknande problem uppstår så kan man 
hantera det på ett annorlunda sätt än vad man gjorde vid det tillfället när man fick 
lägga ned projektet. En annan fundering som uppstår är om många organisationer 
är för ”svenska”. Att det blir för mycket fokus på teamet och inte på att lösa 
uppgiften. Det är ett intressant område som man kan ta med sig till vidare 
forskning. Valmet var en av verksamheterna som berättade och beskrev sin 
uppdaterade projektmodell. I den nya projektmodellen arbetar de efter ”toll-gates” 
och de menar att säkerheten i projektet har blivit mycket bättre. När de väl har 
kommit förbi en gate så går det inte att falla tillbaka. Med hjälp av en ändrad 
strategi så har antalet förtida projektavslut minskat inom Valmet. Fler och fler 
verksamheter arbetar med att utveckla sina projektmodeller för att de skall 
fungera på bästa sätt för sin verksamhet. Det kan vara en av anledningarna till att 
få tag i respondenter som har erfarenhet av förtida projektavslut. Det låter konstigt 
men jag menar att säkerheten för att en nedläggning är väldigt hög. Dagens 
projektledare hör till en annan generation som ser att det är så mycket enklare att 
övervaka och få kontakt med andra aktörer i projektet. Om man ser tillbaka cirka 
tjugo år så tror jag att antalet förtida projektavslut var mer än vad det är idag. 
Varför? Jo för att det finns en anpassad strategi och modell som är unik för varje 
verksamhet. När det finns en anpassad projektmodell till den enskilda 
projektverksamheten så tror jag även att det skapas en trygghet hos 
projektdeltagarna inom verksamheten. De kan se att modellen fungerar och det är 
sällan man stöter på problem och om man stöter på ett problem så går det att lösa 
på ett lätt sätt. Verksamheten sköter sitt och de kommer klara av att nå målet för 
att modellen är anpassad till dem, det som kan hindra dem att nå till målet är om 
någon extern part krånglar till det på vägen.  
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