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Abstract 
 

IT-projekt bedrivs i många företag av olika anledningar. Orsaker till att genomföra ett IT-

projekt kan exempelvis vara att hänga med i IT-utvecklingen, utveckla IT-produkter eller att 

stärka ett företags konkurrenskraft. Det spenderas stora summor och mycket tid på att bedriva 

IT-projekt och många människor arbetar i IT-projekt. Men alla IT-projekt får inte en lyckad 

utgång, utan många misslyckas. Ett misslyckande i ett IT-projekt kan påverkas av flera 

faktorer. 

 

Syftet med denna fallstudie är att analysera ett misslyckat IT-projekt för att komma fram till 

vilken eller vilka faktorer som påverkade misslyckandet och på vilket sätt. Undersökningen är 

gjord genom en kvalitativ ansats, bestående av en fallstudie med intervjuer och 

dokumentstudier. Teoristudier leder fram till en analysmodell med nio faktorer, som har 

påverkan på utgången av ett IT-projekt. Dessa faktorer är: Kravhantering, Planering, 

Projektledning, Ledning och styrgrupp, Användarmedverkan, Projektmedarbetare, 

Leverantör, Test samt Införande och avslut. 

 

För att hjälpa till och besvara C-uppsatsens syfte ställs tre undersökningsfrågor: 1. Hur 

förhölls sig IT-projektet till var och en av de nio faktorerna? 2. Vilken eller vilka faktorer 

påverkade misslyckandet? 3. Vad kunde gjorts annorlunda för att undvika ett misslyckande? 

Resultatet av slutsatsen i C-uppsatsen är att de faktorer som haft en avgörande påverkan på 

IT-projektets misslyckande är Planering, Projektledning, Leverantör samt Införande och 

avslut. I Planering och Projektledning brast det genomgående med att identifiera och hantera 

risker, både initialt och löpande under IT-projektets gång. Faktorn Leverantör var den faktor 

som mest påverkade misslyckandet, eftersom problem med leverantören och uteblivna 

leveranser påverkade resultatet starkt. Den sista faktorn som påverkade misslyckandet är 

Införande och avslut där det fanns brister i driftsättningen av IT-produkten och det uppstod fel 

som påverkade verksamheten och slutkunder. 

 

Nyckelord: IT-projekt, misslyckat IT-projekt, kravhantering, planering, projektledning, 

ledning, styrgrupp, användarmedverkan, projektmedarbetare, leverantör, test, införande, 

avslut.  
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med att ge läsaren en bild av problemområdet som är misslyckade IT-projekt 

samt C-uppsatsens syfte och målgrupp. Detta följs av en problemformulering och avslutas 

med en beskrivning om vilken avgränsning som gäller för C-uppsatsen. 

1.1 Problemområde 

Informationsteknologin (IT) gör ständiga framsteg och blir snabbt utdaterad. IT som låg i 

framkant för några år sedan kan idag ses som ålderdomlig. Det är därför vanligt med IT-

projekt för att skapa och utveckla IT-produkter, så som exempelvis IT-system. Ett IT-projekt 

är ett arbete av engångskaraktär, med definierade syften och begränsningar, där slutresultatet 

är en IT-produkt (Jansson & Ljung 2004; Görling 2004). 

 

I ett IT-projekt kan det finnas företagsinterna resurser eller konsulter, men 

projektmedarbetarna ska arbeta tillsammans och är alltid en tillfällig organisation (Jansson & 

Ljung 2004). Den tillfälliga projektorganisationen upphör efter att IT-projektet avslutats 

(Jansson & Ljung 2004). Företag bedriver IT-projekt för att uppnå ett specifikt resultat 

(Berggren & Lindkvist 2001). Men det är inte alltid som IT-projektet lyckas med sin 

förutbestämda uppgift. Bara i Sverige spenderas miljarder varje år, och även mycket tid, på att 

bedriva IT-projekt som sedan misslyckas på ett eller annat sätt (Karlander 2001). 

 

Det finns flera definitioner på vad som är ett misslyckat IT-projekt. Exempelvis Jansson och 

Ljung (2004) säger att ett IT-projekt kan vara misslyckat när den som beställt projektet inte 

får nytta av resultatet och Yeo (2002) menar att ett IT-projekt kan anses misslyckat om 

slutresultatet inte används. 

 

Definitionen som kommer att användas i C-uppsatsen av vad som är ett misslyckat IT-projekt 

är att ett IT-projekt är misslyckat när IT-projektets resultat inte används eller brister i en eller 

flera av nedanstående delar på ett för verksamheten negativt eller icke godtagbart sätt: ställda 

krav, given tidplan och given budget. 

 

Det finns många faktorer som är viktiga för att lyckas med ett IT-projekt. Precis som 

Berggren och Lindkvist (2001) menar så är det viktigt att IT-projekt som bedrivs är 

välfungerande och lönsamma (Berggren & Lindkvist 2001). Men så är inte alltid fallet. Siffror 

från The Standish Group (2013) visar att endast 39 procent av alla IT-projekt 2012 var 

lyckade. Det betyder att 61 procent av IT-projekten var misslyckade. Polisens 

rapporteringssystem PustSiebel är ett bra exempel på ett misslyckat IT-projekt. Slutresultatet 

av polisens IT-projekt gick inte att använda och det nya systemet las ner innan det ens tagits i 

bruk (Ryberg 2013a). Problemen med polisens IT-projekt bedöms bland annat ha berott på 

ineffektiva kravställare och brist på kommunikation (Ryberg 2013c). Angående 

misslyckanden i statliga IT-projekt konstaterar Riksrevisionen (2011) att orsakerna och 

problemen är välkända sedan tidigare, men återkommer frekvent eftersom IT-projekten inte 

utvärderas och lärdom inte tas. Riksrevisionens (2011) undersökning gäller endast statliga IT-

projekt men det samma torde rimligtvis gälla även privata IT-projekt. Kravhanering är även 

det en faktor som bedöms ha stor påverkan på ett IT-projekt (Karlsson 1996; Görling 2009; 

Jansson & Ljung 2004). Även medverkan av faktiska användare har betydelse på om ett IT-

projekt lyckas eller misslyckas (The Standish Group 2013; Plotka & Suty 2012). 
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IT-projekt är relativt komplexa till sin natur, eftersom de ofta består av och involverar fler än 

ett företag och många människor som ska koordineras och förstå varandra. Det är intressant 

att undersöka vad misslyckanden i IT-projekt beror på. Uppsatsens ämnesområde är att titta 

närmare på vilka faktorer som påverkar ett misslyckande av ett IT-projekt och vad som kan 

göras annorlunda. 

 

För att komma fram till vilka faktorer som påverkar ett IT-projekt så skapas, utifrån en 

litteraturgenomgång, en analysmodell med nio faktorer som var och en har påverkan på 

utgången av ett IT-projekt. Dessa faktorer är: Kravhantering, Planering, Projektledning, 

Ledning och styrgrupp, Användarmedverkan, Projektmedarbetare, Leverantör, Test samt 

Införande och avslut. 

1.2 Syfte 

Syftet med C-uppsatsen är att i en fallstudie analysera ett misslyckat IT-projekt för att komma 

fram till vilken eller vilka faktorer som påverkat misslyckandet, titta på vilket sätt detta skett 

samt ge förslag på hur utgången av IT-projektet kunnat bli mer lyckat.  

 

Undersökningsfrågor som besvaras är: 

 Hur förhöll sig IT-projektet till var och en av de nio faktorerna i analysmodellen? 

 Vilken eller vilka av de nio faktorerna i analysmodellen bidrog till att IT-projektet 
misslyckades? 

 Hur kunde IT-projektet fått en mer lyckad gång? 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen med denna uppsats är yrkesverksamma personer som på något sätt arbetar med 

IT-projekt eller företag som bedriver IT-projekt. 

1.4 Avgränsning 

Även om varje fallstudie rör specifika förhållanden bör det framhållas att i det analyserade 

fallet hade IT-systemet utvecklats av en leverantör och inte av själva företaget. 

 

I ett IT-projekt används ibland en projektmodell eller en utvecklingsmodell för att 

åstadkomma ett resultat. Dessa modeller varierar och en avgränsning i uppsatsen är att inte ta 

upp dessa som faktorer, eftersom uppsatsens syfte är att analysera generella faktorer som 

påverkar ett IT-projekt och som är konstanta, oavsett vilken projektmodell eller 

utvecklingsmodell som använts. 

 

Ytterligare en begränsning hos i uppsatsen som är värd att nämna är att både företaget och 

intervjuobjekten är anonymiserade och inte kommer att kunna namnges eller identifieras.  IT-

projektet involverade få personer vilket leder till att inte heller intervjuobjektens bakgrund, 

arbetsuppgifter eller roller kommer att beskrivas då det skulle röja deras identiteter. 
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2 Metod 

Metodavsnittet börjar med en beskrivning av det vetenskapliga angreppssättet och vald 

forskningsstrategi. Avsnittet fortsätter med en beskrivning av hur data till C-uppsatsen har 

samlats in, analysmetoden som används samt hur validitet och reliabilitet ska uppnås i 

uppsatsen. Avslutningsvis tas källkritik och forskningsetik upp. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

I den här uppsatsen har en kvalitativt inriktad forskningsansats valts (Patel & Davidson 2011; 

Alvehus 2013). Metoden kommer vara att bedriva teoretiska litteraturstudier på tidigare verk 

och forskning för att sedan empiriskt komplettera med en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod är vald eftersom undersökningen av ämnesområdet kräver reflektion och fördjupad 

analys för att få fördjupad insikt i IT-projektet som analyseras. En kvalitativ metod passar när 

ett fenomen som exempelvis ett projekt ska analyseras då händelser och skeenden ska 

undersökas och inte siffror och statistiska samband (Alvehus 2013). 

 

Den forskningsstrategi som används i C-uppsatsen är att göra en fallstudie med intervjuer och 

dokumentstudier på ett IT-projekt i en verksamhet. En fallstudie är en undersökning på en 

begränsad grupp eller ett begränsat fall (Patel & Davidson 2011). I en fallstudie utgår 

forskaren från ett brett perspektiv och strävar efter hand efter att få täckande information 

(Patel & Davidson 2011). 

2.2 Insamling av data 

I forskningssammanhang skiljer man på primärdata och sekundärdata (Alvehus 2013). 

Primärdata är information som samlat in specifikt för den aktuella uppsatsen medan 

sekundärdata är redan befintlig information som används (Alvehus 2013). 

 

Insamling av primärdata till C-uppsatsen har skett genom att studera företagsinterna 

dokument och genom att intervjua deltagare i IT-projektet som studeras (Företaget 2012a; 

Företaget 2012b; Företaget 2012c; Företaget 2013a; Företaget2013b; Företaget 2013c; 

Företaget 2013d; Företaget 2013e; Företaget 2013f; Företaget 2013g; se kapitel 4). En 

intervju är ett samtal med ett förutbestämt syfte och mål, där intervjuaren är styrande (Lantz 

2013). Intervjun är oftast mer ingående och flexibel än alternativet enkäten eftersom 

intervjuaren kan förklara, omformulera eller anpassa frågor, vilket inte är möjligt i en enkät 

(Lagerholm 2010). En enkät är mer opersonlig och det är inte heller säkert att forskaren alls 

får svar på sina frågor eftersom det är avhängt på om respondenten svarar (Patel & Davidson 

2011). Använder forskaren sig av ett annat kvalitativtalternativ, som observationer, så 

studeras beteenden och ageranden i realtid (Patel & Davidson 2011). På dessa grunder har 

intervju valts som teknik för att samla in empiri framför enkät eller observation. Intervjuerna 

som ligger till grund för empirin är ostrukturerade med en hög grad av standardisering vilket 

betyder att frågorna ställs i en planerad ordning (Patel & Davidson 2011). I en ostrukturerad 

intervju finns det utrymme för intervjuobjektet att besvara frågor i ett mer naturligt samtal 

som inte följer en fast mall än i en strukturerad intervju där mallen är fastställd (Patel & 

Davidson 2011). 
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En annan metod för datainsamling som använts i den aktuella uppsatsen är att undersöka 

dokument. Dokumenten som används är företagsinterna och de som företaget velat dela med 

sig av. Vid användning av dokument i kvalitativ forskning så kan de, beroende på typ och 

innehåll, addera bakgrund och ytterligare innehåll till det studerade ämnet och i vissa fall 

bekräfta eller dementera det som intervjuobjekten säger (Bowen 2009). 

2.3 Analysmetod 

Det finns flera sätt att bedriva vetenskaplig analys på och Patel och Davidson (2011), samt 

även Alvehus (2013), nämner deduktion, induktion och abduktion. I en deduktiv ansats utgår 

författaren från teorin och prövar den gentemot empirin (Alvehus 2013). Induktiv ansats 

innebär en utgångspunkt utifrån empiri utan förankring i teorin (Alvehus 2013). Abduktion är 

en kombination av de båda ansatserna (Patel & Davidson 2011). 

 

Jag har valt att använda mig av deduktion då jag kommer studera vad teori, tidigare forskning 

och litteratur säger om olika faktorer som påverkar utgången av ett IT-projekt. Utifrån dessa 

faktorer skapas en analysmodell och intervjufrågor som används i intervjuer. Det är 

analysmodellen som är fokus för insamlandet av empiri och efterföljande analys. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

I en vetenskaplig uppsats är det viktigt att den genomsyras av validitet och reliabilitet. 

Använder man sig av en kvantitativ metod står validiteten i att vi undersöker rätt företeelser 

och reliabilitet i att vi undersöker på ett korrekt sätt (Patel & Davidson 2011). I en kvalitativ 

metod är det svårare att beskriva vad validitet handlar om men i princip gäller validiteten hela 

processen och dess delar snarare än endast undersökningsområdet som i en kvantitativ metod 

(Patel & Davidson 2011). Lantz (2013) beskriver validitet med att resultatet måste vara giltigt. 

I validiteten ingår även generaliserbarhet, med vilket menas om undersökningen är gjord på 

sådant vis att resultatet även gäller andra situationer (Alvehus 2013). Patel och Davidson 

(2011) beskriver att det råder generaliserbarhet om resultatet av en undersökning även gäller 

för andra objekt av samma typ som det studerade. Reliabiliteten i en kvalitativ metod är mer 

svår definierad än i den kvantitativa metoden och inkorporeras med validiteten, som får ett 

vidare begrepp i och med att den genomsyrar hela processen och snarare handlar om 

autencitet (Patel & Davidson 2011). Lantz (2013) beskriver reliabilitet med att metoden måste 

ge tillförlitliga resultat. 

 

Avsikten med C-uppsatsen har varit att hela arbetet ska genomsyras av validitet och 

reliabilitet. För att uppnå detta har det funnits en strävan att varje del i uppsatsen ska 

genomsyras av god kvalité och att processen i uppsatsen ska vara vetenskaplig och riktig. Den 

vetenskapliga metoden som används är anpassad efter syftet. Intervjufrågorna har utformats 

med frågeställningen som bas och har analysmodellen som förebild. För att uppnå 

trovärdighet i C-uppsatsen refereras använda källor enligt Harvards referenssystem, så att det 

går att skilja på vad som är referat och vad som författaren skrivit. När det kommer till 

generaliserbarhet så kan analysmodellen återanvändas för att analysera även andra IT-projekt 

än det som uppsatsen undersöker, men eftersom det endast ingår tre personer i det empiriska 

materialet kan generaliserbarheten ses som låg. Det är inte troligt att ett annat IT-projekt får 

samma resultat som det studerade, eftersom faktorerna hanterats på olika sätt och andra 

personer ingår. 
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2.5 Källkritik 

Avsikten med uppsatsen har varit att använda den senaste litteraturen och vetenskapliga verk 

inom ämnesområdet som teorimaterial för att få aktualitet i ämnet. Men det har inte gått fullt 

ut. Det finns använda källor som är äldre än tio år. Bedömningen av dessa källor är att 

kunskapsbidraget inte avgörs av verkens ålder utan av innehållet. Vidare finns även skäl att 

vara kritisk till de källor som är tillkomna i journalistisktsyfte då objektiviteten inte kan 

garanteras och inte heller avsikten med artikeln. 

 

Användning av dokument i en kvalitativ studie kan addera bakgrund och djupare förståelse 

för problemområdet men det finns även nackdelar som kvalitén på innehållet och författarens 

tolkning av innehållet (Bowen 2009). De företagsinterna dokument som använts i uppsatsen 

är av sporadisk karaktär och är skapade för ett annat sammanhang och målgrupp än den här 

uppsatsen. Det betyder att innehållet i de dokument som företaget tillhandahållit inte 

nödvändigtvis kan användas i vetenskapligt syfte. Innehållet i dokumenten är rörigt och 

svårförståligt vilket lämnar rum för tolkning. 

2.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2009) samt Patel och Davidson (2011) beskriver att en viktig aspekt av 

forskning är hur man behandlar undersökningens deltagare och deras personuppgifter. Det 

finns fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2009; Patel & Davidson 2011). 

 

Det första kravet, informationskravet, handlar om att forskaren ska informera deltagare om 

syftet med forskningen (Vetenskapsrådet 2009; Patel & Davidson 2011). I den aktuella 

uppsatsen har alla deltagare i förhand informerats om syftet med forskningen och att arbetet är 

en C-uppsats. 

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, betyder att forskaren ska ha deltagarens samtyckte till 

deltagandet och att medverkan i forskningen ska vara frivillig (Vetenskapsrådet 2009; Patel & 

Davidson 2011). Intervjuobjekten kontaktades genom telefonsamtal och tillfrågades om de 

ville medverka i uppsatsen. Alla medverkande i uppsatsen är informerade om frivilligheten i 

deltagandet och är på intet sätt tvingade att delta. Deltagare kan avböja att medverka utan 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 2009).  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om medverkande personer i 

möjligaste mån ska vara konfidentiella (Vetenskapsrådet 2009; Patel & Davidson 2011). I och 

med att uppsatsen handlar om deltagares personliga upplevelser av ett misslyckat IT-projekt 

på ett existerande företag, så kan medverkan vara av känslig karaktär. Både företaget och de 

personer som medverkar denna uppsats har valt att vara konfidentiella, vilket kommer att 

respekteras av författaren. 

 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att uppgifter insamlade om enskilda 

personer för forskningsändamål ej får användas i annat syfte (Vetenskapsrådet 2009; Patel & 

Davidson 2011). Uppgifter som insamlats för denna C-uppsats kommer på intet sätt användas 

för andra syften än denna uppsats. 
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3 Teori 

Teorikapitlet redogör för vad som sägs om problemområdet i litteraturen.
1
 Det inleds med en 

referensram för att ge läsaren kunskap i området. I referensramen förklaras termer som 

nämns i teorin så som vad ett IT-projekt är, vilka roller som ingår i ett projekt, generella 

faser i projekt samt definitioner av misslyckat IT-projekt. Detta följs av en introduktion till 

misslyckade IT-projekt. Kapitlet avslutas med nio faktorer sammanfattade från litteraturen 

som har påverkan på utgången av ett IT-projekt och en analysmodell som är skapad utefter 

dessa nio faktorer. 

3.1 Referensram 

För att kunna tillskansa sig informationen i den här uppsatsen är det viktigt att förstå vad som 

är skillnaden mellan ett projekt och ett IT-projekt. Det är även viktigt att ha kunskap om faser 

och roller i IT-projekt samt vad som är ett misslyckat IT-projekt. 

 

Faser är viktiga att förstå eftersom alla IT-projekt genomgår olika faser vid olika tidpunkter. 

Roller är viktiga att förstå för att alla IT-projekt involverar personer, med olika roller, som 

kommunicerar med varandra under IT-projektets löptid. Därför följer här en beskrivning av 

dessa termer. 

3.1.1 Vad är ett IT-projekt? 

För att förstå vad ett IT-projekt är så måste först fenomenet projekt förklaras för att sedan gå 

vidare och beskriva vad ett IT-projekt är. Ett projekt är ett arbete av avgränsad 

engångskaraktär (Jansson & Ljung 2004). En annan definition är att ett projekt är en 

arbetsuppgift med ett definierat syfte, som består av aktiviteter och som har begränsad tidplan 

och budget (Riksrevisionen 2011). Görling (2004 sid 42) beskriver ett projekt som ”…en 

temporär organisation som sätts samman för att under en begränsad tid lösa ett specifikt 

problem”. Ett projekt kan avse arbetet med att skapa och lansera en ny produkt eller ett nytt 

system men projektarbetsformen kan också användas för uppgifter i den vanliga 

verksamheten om de är av speciellt kritisk, komplicerad eller viktig karaktär (Jansson & 

Ljung 2004). 

 

Ett projekt har ett definierat slutresultat, en angiven tidsram och en tilldelad budget (Jansson 

& Ljung 2004). Vidare förklarar Jansson och Ljung (2004) att själva projektorganisationen är 

en tillfällig men självständig enhet. Projektorganisationen har ett eget arbetssätt och i vissa 

fall egna regler (Jansson & Ljung 2004). Ett projekt befinner sig inte i ett vakuum eller i en 

bubbla utan påverkas utifrån; den är en del av den organisation där slutresultatet ska användas 

och där projektmedlemmarna vanligtvis ingår. Projektet kan ses som ett företag i företaget 

(Görling 2009). Ett projekt ska lösa en given uppgift och sedan elimineras som organisation 

(Görling 2009). 

 

                                                 
1
 Insamlingen av sekundärdata har skett genom att gå igenom olika källor så som primärt vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur och facklitteratur men även tidningsartiklar och internet resurser har använts. Fysiska källor som 

gåtts igenom är relevant litteratur som lånats på Stockholms universitetsbibliotek eller Kungliga biblioteket. 

Icke-fysiska källor, elektroniska källor, som använts är material införskaffad från ämnesdatabaserna IEEE 

Xplore och One Search samt sökningar i google scholar och vanliga google. 
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Det som ett projekt ska åstadkomma beskrivs som krav i en kravspecifikation (Görling 2009; 

Karlsson 1996). Det är i kravspecifikationen som kraven dokumenteras, formuleras, definieras 

och konkretiseras (Jansson & Ljung 2004). Kraven ska vara rangordnade och konkreta 

(Görling 2009). Är kravspecifikationen otydlig finns det en risk att resultatet inte blir som 

planerat (Görling 2009; Jansson & Ljung 2004). Ett projekts mål kan definieras som en triad 

bestående av uppgift, tid och budget som alla är beroende av varandra (Görling 2009). 

Görling (2009) menar att beslut i projekt är en kompromiss mellan dessa tre element och att 

jämvikt måste uppnås för att få ett tillfredställande resultat. 

 

Projekt som term används inom många branscher men det som skiljer ett vanligt projekt från 

ett IT-projekt är att IT-projektet resulterar i en IT-produkt. IT är en förkortning för 

informationsteknologi (Balic & Ottersten 2010). Ett IT-projekt är länken mellan 

verksamheten och en ny IT-produkt (Görling 2009). En IT-produkt kan vara en fysisk sak, 

som exempelvis en hårdvara, eller avse information eller en tjänst, som ett affärssystem eller 

liknande (Balic & Ottersten 2010). Balic och Ottersen (2010) skriver att ett IT-projekt ska 

förbättra en verksamhet och resultatet ska ge positiva effekter. 

3.1.2 Roller i IT-projekt 

Det kan vara samma roller som ingår i vanliga projekt och IT-projekt. Beskrivningen är därför 

generisk. Vilka roller som ingår i ett projekt varierar mellan organisationer, projektets storlek 

och projektets karaktär. Roller kan tilldelas utomstående konsulter eller till medlemmar av 

den existerande organisationen. I vissa fall kan en och samma person inneha flera roller i ett 

projekt eller i flera projekt (Jansson & Ljung 2004). Det finns dock vissa stereotyper som 

underlättar förståelsen för företeelsen projekt: 

 

 Projektledare 
Projektledaren är den person som leder och planerar arbetet i projektet. Det är projektledaren 

som fått uppdraget av moderorganisationen att ha ansvaret över arbetet (Jansson & Ljung 

2004). Projektledaren rapporterar till en projektbeställare eller en styrgrupp (Jansson & Ljung 

2004). Det är projektledaren som är ansvarig att se till att projektmålen uppnås (Görling 

2009). Det är även projektledaren som tar beslut om projektets genomförande (Balic & 

Ottersten 2010). 

 

 Moderorganisation/organisationen/verksamhet 

Moderorganisation (även kallat organisation eller verksamhet) är verksamheten som beställt 

eller som kommer att använda sig av det slutgiltiga projektresultatet (Jansson & Ljung 2004). 

 

 Projektbeställaren 
Projektbeställaren är den chef, eller grupp av chefer i exempelvis en styrgrupp, som beslutat 

att projektet ska genomföras och som tilldelat uppdraget till projektledaren (Jansson & Ljung 

2004). Beställaren är ansvarig att projektet erhåller de resurser som behövs i projektet och för 

att verksamheten ändras eller anpassas till den nya IT-produkten, så att effektmålen uppstår 

(Balic & Ottersten 2010). Effektmål är ” …den effekt som förväntas komma ut ur ett projekt 

eller arbete” (Wikipedia 2014). 

 

 Styrgrupp 
En styrgrupp är en sammanslutning, som består av chefer eller ledningen i verksamheten, och 

som tar beslut gällande projektet (Jansson & Ljung 2004). Styrgruppen agerar även stöd till 

projektledaren och stöttar denne (Jansson & Ljung 2004).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbete
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 Resursägare 

Resursägare är de chefer som bistår med resurser till projektet så som personal, pengar, lokal 

eller verktyg (Jansson & Ljung 2004). 

 

 Mottagare 
Mottagare är de chefer om ska förvalta projektets slutresultat (Jansson & Ljung 2004). Det 

kan vara interna mottagare som finns i moderorganisationen eller externa mottagare som finns 

utanför verksamheten (Jansson & Ljung 2004). 

 

 Användare 
Användarna är de personer som kommer att använda sig av och arbeta med projektets 

slutresultat i den vardagliga verksamheten (Jansson & Ljung 2004). 

 

 Projektmedarbetare 
Projektmedarbetare är de personer som är involverade i projektet (Eriksson 2008b). Det kan 

exempelvis vara testare, testledare och utvecklare (Eriksson 2008b). Dessa kan vara 

verksamhetsinterna eller externa konsulter. 

3.1.3 Faser i IT-projekt 

Ett projekt är en sammanhängande enhet av flera delar, som alla beror av och på varandra. Ett 

IT-projekt indelas i faser som varierar beroende på vilken projektmodell som används (Balic 

& Ottersten 2010). Det finns generellt sett samma faser i ett projekt och ett IT-projekt. 

Beskrivningen är därför generisk. 

 

Faserna kan delas upp i: 

 

 Förstudie/definitionsfas 

En förstudie är den fas där det undersöks om, och i så fall när, ett eventuellt projekt ska 

genomföras (Jansson & Ljung 2004). Det är i definitionsfasen som ramarna för projektets 

vara eller icke vara läggs (Görling 2009). 

 

 Planeringsfas 
I planeringsfasen är projektets vara beslutat och det initieras (Jansson & Ljung 2004). Planer 

tas fram samtidigt som verksamheten förbereds på det kommande projektet (Jansson & Ljung 

2004). I planeringsfasen är det bestämt att projektet ska genomföras och projektet planeras 

och specificeras (Görling 2009). 

 

 Genomförandefas 
Den följande genomförandefasen består av tre faser: realisering, genomförande och avslut 

(Jansson & Ljung 2004). I realiseringsfasen pågår arbetet med att skapa och få fram 

projektresultatet (Jansson & Ljung 2004). Framsteg följs upp av projektledaren, som 

rapporterar vidare till projektbeställaren eller en styrgrupp (Jansson & Ljung 2004). Risker 

identifieras, bedöms och hanteras (Jansson & Ljung 2004). I realiseringsfasen ingår arbete 

med verifiering och testning. 

 

I överlämnandefasen sker överlämningen av projektets resultat till förvaltningsorganisationen 

(Jansson & Ljung 2004). Här ingår aktiviteter så som utbildning och utrullning. I teorin ingår 

även acceptanskriterier och acceptansprocedurer i fasen (Jansson & Ljung 2004). I 

genomförandefasen genomförs det aktiva arbetet i projektet och produkten skapas/byggs 
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(Görling 2009). IT-produkten måste löpande testas och kvalitetssäkras för att se att den 

uppfyller kravställda funktioner (Görling 2009). Här ingår även implementering och 

produktionssättning (Görling 2009). 

 

 Avslutning/Reflektions- och utvärderingsfas 

Sista fasen i ett projekt är reflektions- och utvärderingsfasen där slutresultatet överlämnas till 

beställaren (Görling 2009). Projektgruppen går igenom och utvärderar projekttiden, för att ta 

lärdom till senare projekt (Görling 2009). I den avslutande fasen avslutas och avvecklas 

projektet (Jansson & Ljung 2004). Vanligtvis sker en viss del uppstädning samt 

projektutvärdering och en avslutsrapport kan komma att skapas (Jansson & Ljung 2004). 

3.1.4 Vad är ett misslyckat IT-projekt? 

Definitionen om vad som är ett misslyckat IT-projekt varierar i litteraturen. Jansson och 

Ljung (2004) menar att ett projekt är misslyckat när den som beställt projektet inte får nytta 

av resultatet och inte blir nöjd. En definition som används för ett lyckat IT-projekt är ett 

projekt som  ”…coming in on time, on budget, and within scope” (The Standish Group 2013 

sid 6). Samma organisation definierar misslyckade IT-projekt som IT-projekt som gått så fel 

att de aldrig avslutades, att slutresultatet inte används eller att IT-projekt levererats men med 

spräckt tidsram och eller kostnadsram och eller inte levererat enligt överenskommen 

kravspecifikation (The Standish Group 2013). Ett IT-projekt kan vara lyckat då det levererats 

i tid och med alla kravställda funktioner men ändå ses som misslyckat då det får motstånd av 

användare och inte används (Yeo 2002). 

 

Det kan förekomma avvikelser i ställda krav, tid- och budgetplan men IT-projektet kan ändå 

ses som lyckat av verksamheten eftersom avvikelserna är godtagbara om det uppvägs av ett 

gott projektresultat. 

 

Den definitionen som kommer att användas i C-uppsatsen på vad som är ett misslyckat IT-

projekt är följande: Ett IT-projekt är misslyckat när IT-projektets resultat inte används eller 

brister i en eller flera av nedanstående delar på ett för verksamheten negativt eller icke 

godtagbart sätt: 

 

 Ställda krav 

 Given tidplan 

 Given budget  
 

Det betyder att ett IT-projekt är misslyckat om det exempelvis brister i ställda krav och given 

tidplan på ett sätt som inte gör verksamheten nöjd men att ett annat IT-projekt kan ses som 

lyckat med brister i ställda krav och given tidplan om avvikelsen är accepterad och godtagbar 

av verksamheten. 

3.2 Exempel på misslyckade IT-projekt 

För att läsaren ska få grepp om företeelsen och problemen med misslyckade IT-projekt följer 

här flera exempel. 

 

Ett exempel på misslyckat IT-projekt är polisens avrapporteringssystem PustSiebel (Ryberg 

2013a). Innan PustSiebel började användas av polisen tog en polisrapport i det tidigare 
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systemet 20 minuter att fylla i, men i och med systemet PustSiebel tog samma aktivitet flera 

timmar att genomföra (Ryberg 2013a). I slutet av 2013 beslutades det att kraven för systemet 

skulle skrivas om för att anpassa systemet bättre till polisens krav (Ryberg 2013c). Men 

knappt hann det nya systemet börja användas innan det rapporterades att systemet skulle 

avvecklas (Hedenborg 2014). En rapport som analyserat IT-projektet visar att problemen med 

PustSiebel bland annat beror på att polisen inte har tillräckliga kunskaper för att vara en 

effektiv beställare, att polisen inte testat systemet under utvecklingen samt att polisen inte 

kunnat kommunicera med leverantören (Ryberg 2013c). Inte heller kunde IT-systemet 

användas utan internetuppkoppling, något som är viktigt för polisen, då de ofta är borta från 

stationen (Ryberg 2013b). 

 

Journalsystemet Cambio Cosmic är ett annat exempel på ett misslyckat svenskt IT-projekt 

(Marcks von Würtemberg 2010). Visionen för Cambio Cosmic var att skapa ett gemensamt 

journalsystem för flera landsting (Marcks von Würtemberg 2010). Men det gick fel och IT-

projektet blev försenat samt funktioner som efterfrågats kunde inte levereras av leverantören 

(Marcks von Würtemberg 2010). Separata IT-projekt bedrevs för varje landsting under loppet 

av flera år (Marcks von Würtemberg 2010). Men inte heller lärde man sig av misstag i 

tidigare implementeringar och problem som uppkom exempelvis inom IT-projektet i 

Värmlands landsting upprepades i Uppsala och flera år senare även i Östergötland (Marcks 

von Würtemberg 2010). Ett exempel på projektbudget som Marcks von Würtemberg (2010) 

nämner är att landstinget i Östergötland beräknade 130 miljoner kronor för IT-projektet men 

kostnaden blev 250 miljoner kronor, alltså det dubbla. Mycket av problemen med fallet med 

journalsystemet berodde på att det saknades kommunikation med slutanvändarna samt att 

lärdom inte togs av tidigare IT-projekt (Marcks von Würtemberg 2010). 

 

De två exemplen ovan är inte isolerade händelser utan del i en global trend när det kommer 

till IT-relaterade projekt. Amerikanska FBI la på 2000-talet ner ett projekt som redan kostat 

170 miljoner dollar för att börja om på nytt i ett nytt IT-projekt (The Standish Group 2013). 

Ett annat exempel på ett misslyckat IT-projekt är NYCAP (New York City Automated 

Payroll) vars budget var 66 miljoner dollar men där slutnotan blev mer än 360 miljoner dollar 

(The Standish Group 2013).  

 

IT-projekt bedrivs i både privat och offentlig sektor. Definitionen av privat sektor är att det är 

företag som bedrivs i privat regi (Wikipedia 2013). Med offentlig sektor menas verksamhet 

som bedrivs av kommuner, landsting och staten (Wikipedia 2013). Marcks von Würtemberg 

(2010) menar att IT-misslyckanden i privata företag är svåra att hitta eftersom dessa företag 

har stora möjligheter att dölja misslyckanden. Misslyckanden döljs eftersom exponering kan 

leda till dålig marknadsföring (Marcks von Würtemberg 2010). Det är därför lättare att hitta 

exempel på misslyckade IT-projekt som varit skattefinansierade, eftersom utredningarna om 

IT-projekten är offentliga (Marcks von Würtemberg 2010). 

 

Riksrevisionen (2011) konstaterar i en granskning av statliga IT-projekt att en tredjedel av 

projekten överskrider budget med 30 procent och att större IT-projekt överskrider budget med 

hela 55 procent, med sammanlagt en total summa av 200-300 miljoner kronor per år. Det 

framkommer inte vad Riksrevisionen menar med större IT-projekt men det är intressant att få 

en siffra kopplad till informationen. Resultatet som Riksrevisionen kom fram till, att 

projektbudgeten inte hålls, är konstant sedan 1999 (Riksrevisionen 2011). Vidare konstateras 

att stora IT-projekt överskrider budget mer eftersom komplexiteten i dessa IT-projekt gör att 

det är svårt att bedöma och hantera risker (Riksrevisionen 2011). The Standish Group (2013) 

är av liknande åsikt och menar att stora IT-projekt löper 50 procent större risk att spräcka 
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tidplan och budgetplan samt att inte leverera efterfrågade krav. The Standish Group (2013) 

hävdar att undersökningar visar att för att nå framgångar med IT-projekt måste en 

begränsning till av projektets storlek och komplexitet. Dock redovisar inte The Standish 

Group vilka undersökningar som påvisar detta. The Standish Group (2013) skriver att i ett 

litet projekt uppgår den totala kostnaden för nedlagt arbete till 1 miljon dollar samt att 

Europeiska unionen definierar att ett litet projekt kostar max 250 000 Euro. 

 

Slutsatsen av Riksrevisionens (2011) arbete är att problemen med IT-projekt består i 

beställarfunktioner, att inte ha tydliga krav, inte hantera risker samt i att inte göra rimliga 

kalkyler och tidplaner. Det anmärkningsvärda är att granskningen nämner att orsakerna och 

problemen är välkända sedan tidigare och upprepas år efter år samt att konsultberoendet är 

stort, projekt följs inte upp och man tar inte lärdom av tidigare projekt (Riksrevisionen 2011). 

 

”Riksrevisionens bedömning är att beställare som driver stora projekt med konsulter i 

nyckelpositioner kan få svårigheter att kommunicera verksamhetens krav på projektens 

resultat till konsulterna och även att återinföra konsulternas erfarenheter från projekten till 

myndigheten” (Riksrevisionen 2011 sid 11). 

 

Rekommendationerna, som är ett resultat av granskningen av myndigheternas problem med 

IT-projekt, är att utveckla styrning och kontroll inom projekten, säkerställa 

beställarkompetensen samt att utveckla lärande och ta del av erfarenheter i IT-projekt 

(Riksrevisionen 2011). 

3.3 Faktorer som påverkar ett IT-projekt 

Nedan följer faktorer som finns beskrivna i genomgången teori. Faktorerna har enligt teorin 

påverkan på utgången av ett IT-projekt. Det betyder att fallerar IT-projektet med någon, några 

eller alla av dessa faktorer så föreligger en risk att projektet misslyckas. Det betyder i sin tur 

att ett IT-projekt har mindre risk att misslyckas om IT-projektet lyckas med dessa faktorer. 

3.3.1 Kravhantering 

Definitionen av ett krav är att det är en önskvärd egenskap som en intressent vill ha uppfylld i 

ett projekt (Jansson & Ljung 2004). Mathiassen och Tuunanen (2011) menar att kravhantering 

idealt börjar med en vag idé som genom bearbetning formaliseras till en ritning för projektet. 

Processen involverar urval, sortering och analys av krav och leder fram till en specificering av 

arbetet och hantering av krav (Mathiassen & Tuunanen 2011). En publikation för 

försvarsmakten beskriver att hantering av krav är den aktivitet som ensamt har mest påverkan 

på om ett projektresultat blir lyckat eller misslyckat (Hallberg et al. 2011). 

 

Problem som måste överkommas för att få en effektiv kravhantering och lyckade IT-projekt är 

att identifiera rätt krav, att prioritera rätt krav samt validera krav och ha adekvat 

dokumentering av krav (Karlsson 1996). Även Jansson och Ljung (2004) säger att ett måste är 

att identifiera vilka krav och behov som finns och sedan prioritera kraven. Karlsson (1996) 

beskriver att effekten av bra kravhantering är att kunder och användare blir nöjdare med 

systemet men också att leverantören eller de som är med i projektet slipper dålig publicitet på 

grund av ett misslyckat projekt. Karlsson (1996) menar att en missnöjd kund berättar om 

misslyckandet för fler personer än vad den nöjda kunden gör. 
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Eriksson (2008a) menar att den främsta orsaken till att det blir fel vid systemutveckling är 

bristande krav. Det är lätt av begå misstag i ett projekt och misstag upprepas gärna (Lotsson 

2008). Misstag beror ofta på bristfällig kravställning eller att beställaren lägger till krav under 

projektet gång (Lotsson 2008). Även Hallberg et al. (2011) beskriver brister i kravhanteringen 

som den vanligaste orsaken till ett misslyckat IT-projekt. Riksrevisionen (2011) poängterar i 

sin rapport om statliga IT-projekt vikten av att ha tydliga krav. Med tydliga krav kan förklaras 

att kraven ska vara lätta att förstå, begripliga och påtagliga (Svensk synonymordbok 2014). 

 

Ett krav kommer inte från tomma intet utan har en bakgrund och kravställaren vill 

åstadkomma något med kravet (Karlsson 1996). Ursprunget till kravet är en intressent 

(Karlsson 1996). I början av kravarbetet identifieras vilka som har krav på eller kunskap om 

det som projektet ska resultera i (Jansson & Ljung 2004). Problemet med insamling av krav är 

att kunder och användare sällan har en klar bild av vad de vill åstadkomma eller vilka 

möjligheter som finns (Karlsson 1996). Vidare har intressenter ofta svårigheter med att 

uttrycka sina önskemål eller att förmedla sin domänkunskap (Karlsson 1996). Ofta är 

intressenterna dåliga beställare och IT-projekt borde säkerställa beställarkompetensen 

(Riksrevisionen 2011). Organisationsinterna termer kan vara svåra att förstå och förmedla. Ett 

problem med kravinsamling är att användare har svårigheter med att formulera krav då de ofta 

saknar kunskap om kravhantering och systemutveckling (Hallberg et al. 2011). Det finns även 

stora problem med att användare inte vill medverka i, eller inte medverkar på ett effektivt sätt 

i kravställningen (Liu et al. 2012). 

 

Krav måste prioriteras (Karlsson 1996; Görling 2009; Jansson & Ljung 2004). Enligt 

Karlsson (1996) är det motivet som rättfärdigar kravets existens. Balic och Ottersten (2010) 

anser att ett krav endast ska tas med i ett projekt om kravet kan kopplas till önskade effekter i 

verksamheten eller i det sammanhang där IT-produkten som påverkas av kravet ska användas.  

 

Många IT-projekt brister i att de bedrivs med en svag målbild och inte har fokus (Balic & 

Ottersten 2010). Liu et al. (2012) menar att krav som inte är nödvändiga eller alls relevanta 

bör tas bort. Karlsson (1996) delar upp kraven i sensationella, normala och förväntade. 

Sensationella krav är inte uttalade, eftersom möjligheterna inte är kända hos beställare och 

användare, men skapar stor tillfredställelse om de blir verklighet (Karlsson 1996). Normala 

krav är de som är uttalade av beställare eller kund (Karlsson 1996). Förväntade krav är inte 

uttalade men kommer att leda till otillfredsställelse om de inte realiseras eftersom de tas som 

givna (Karlsson 1996). Det är svårt men viktigt att identifiera de förväntade kraven och det 

kräver ofta stor kunskap (Karlsson 1996). 

 

Jansson och Ljung (2004) menar att kraven ska rangordnas i primära krav, sekundära krav och 

önskemål (Jansson & Ljung 2004). Primära krav är krav som måste uppfyllas av projektet 

(Jansson & Ljung 2004). Primära krav kan identifieras som kritiska framgångsfaktorer vilka 

direkt påverkar måluppfyllnaden (Jansson & Ljung 2004). Sekundära krav är krav som 

verksamheten vill ska uppfyllas i projektet, men där projektresultatet inte är avhängt på dessa 

(Jansson & Ljung 2004). Önskemål är krav som verksamheten gärna skulle vilja ha med men 

som har lägre prioritering än sekundära krav (Jansson & Ljung 2004). Karlsson (1996) 

tillägger att det finns få krav som måste uppfyllas oavsett tid och kostnad och att många krav 

är förhandlingsbara. The Standish Group (2013) anser att en framgångsfaktor i IT-projekt är 

att prioritera krav efter vilken vinst kraven estimeras ge. 

 

Dokumentering av krav är viktigt. Krav måste dokumenteras på så sätt att både kunden och 

leverantören kan förstå dem (Karlsson 1996). Även testare måste förstå kraven, för att kunna 
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testa slutprodukten (Karlsson 1996). En kravspecifikation beskriver vad projektet ska 

resultera i (Görling 2009). Krav ska dokumenteras, formuleras, definieras, prioriteras och 

konkretiseras (Görling 2009). Otydligheter i en kravspecifikation är riskabelt och kan leda till 

att kravställaren inte får det hen vill ha eller efterfrågar (Görling 2009). Kravdokumentationen 

är viktig eftersom den fungerar som underlag för utvecklingsarbetet, den ses som ett formellt 

kontrakt mellan leverantör och kund samt används för verifiering och testning av systemet 

(Karlsson 1996). Alla ändringar av krav ska ske skriftligt (Liu et al. 2012).  

 

Det finns även utmaning i att administrera krav, speciellt om de är många (Jansson & Ljung 

2004). Man kan då behöva hjälpmedel så som en databas (Jansson & Ljung 2004) eller annat 

verktyg. Den som sammanställer kraven ska ha relevant erfarenhet eller utbildning (Görling 

2009). Alla krav ska ha tydlig identifiering så att de inte blandas ihop (Jansson & Ljung 

2004).  Lösningsförslag ska matchas ihop med ställda krav (Jansson & Ljung 2004). Det ska 

tydligt framgå hur leverantören föreslår att lösa ställda krav (Karlsson 1996). Karlsson (1996) 

beskriver kvalitetsattribut hos krav och menar att de ska vara: tydliga, precisa och förståbara. 

Det är viktigt att ha en vision om vilket konkret resultat som projektet ska leda fram till 

(Jansson & Ljung 2004). De slutgiltiga kraven ska vara konkret beskrivna (Jansson & Ljung 

2004). Realiseringsobjektet är slutprodukten (Karlsson 1996). Brister eller felaktigheter i 

kravhanteringen kan påverka ett helt projekt (Liu et al 2012). Krav ska vara även vara 

mätbara, det vill säga att det ska finnas acceptanskriterier som beskriver om kraven blivit 

uppfyllda i slutresultatet (Jansson & Ljung 2004). Acceptansprocedurer ska finnas som 

beskriver hur acceptanskriterierna ska verifieras (Jansson & Ljung 2004). 

 

Kravhantering leder till vissa risker som måste identifieras (Mathiassen & Tuunanen 2011). 

En sådan risk kan vara att inte identifiera nyckelkrav (Mathiassen & Tuunanen 2011). 

Nyckelkrav kan jämföras med primära krav (Jansson och Ljung 2004). En annan risk är att 

krav är flyktiga då de kan ändras under projektets gång, vartefter intressenter förstår mer om 

den framtida IT-produkten (Mathiassen & Tuunanen 2011). Det kan även finnas risker som 

har att göra med att det är svårt att förstå kraven på grund av att komplexiteten med 

beskrivningen av dem eller med att formulera kraven (Mathiassen & Tuunanen 2011). För att 

identifiera risker med krav och hantera dem menar Mathiassen och Tuunanen (2011) att man 

måste identifiera användaren och intressenterna samt förstå vilken kunskap och erfarenheter 

de har inom området.  Bahli et al. (2010) menar att en undersökning med 82 stycken seniora 

IT-managers visar att kravhantering är den största riskfaktorn som påverkar resultatet av ett 

IT-projekt. Riskerna har att göra med osäkra och otydliga krav samt ändring av krav under 

projektets gång (Bahli et al. 2010). Det är även en stor risk att olika intressenter kan ha olika 

krav på samma funktion (Bahli et al. 2010). Problem kan leda till felaktiga krav, motstridiga 

krav eller både och (Bahli et al. 2010). Problem med krav felaktiga eller motstridiga krav kan 

vara svåra att härleda senare faser av projektet och kan bli väldigt dyra att åtgärda (Bahli et al. 

2010). 

 

” These problems have a direct effect on key indicators of IS project performance such as 

delays, cost overruns, unmet functional and/or non-functional requirements and as a result, 

have been identified as a key risk factor in IS development” (Bahli et al. 2010 sid 1097). 

 

Liu et al. (2012) menar att många problem med kravhantering har att göra med tidsbrist samt 

att kommunikationen mellan projektmedarbetare och användare inte är optimal. Vidare säger 

Liu et al. (2012) att användarna inte kan formulera sina krav, är inte säkra på vilka krav de vill 

framföra eller vad systemet kan åstadkomma. Detta leder till att inte rätt krav fångas upp (Liu 
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et al. 2012). Plotka och Suty (2012) säger att ineffektiv intressentmedverkan i kravställningen 

är en bidragande faktor till att IT-projekt misslyckas. 

3.3.2 Planering 

Planering av ett IT-projekt innebär att projektets mål beskrivs och dess avgränsningar 

identifieras (Jansson & Ljung 2004). Arbetet handlar om att planera vilka avgränsningar som 

finns, hur arbetet ska bedrivas och hur projektet ska organiseras (Jansson & Ljung 2004). 

Enligt Jansson och Ljung (2004) involverar planerandet att göra sig beredd på att 

omständigheter kan komma att ändras eller att IT-projektet kommer att stöta på problem. Det 

är viktigt i planeringen av ett IT-projekt att fastställa vilken handlingsfrihet och befogenheter 

som projektledaren har samt vilka rapporteringsvägar som finns (Jansson & Ljung 2004). 

Planeringen av projektet måste dokumenteras i ett dokument som är gemensamt för hela 

projektgruppen, så att det finns en gemensam plan att följa (Jansson & Ljung 2004). Om 

planerna är oklara kan det leda till missförstånd och frustration (Jansson & Ljung 2004). The 

Standish Group (2013) skriver att en framgångsfaktor för IT-projekt är att ha tydliga mål att 

sträva efter samt att dela upp stora projekt i mindre projekt (delprojekt). De projekt som The 

Standish Group (2013) analyserade som misslyckade hade alla gemensamt att de inte arbetade 

efter tydliga mål. 

 

En del av planeringen av ett IT-projekt är att analysera beroenden mellan kraven, planera in 

när uppgifter ska genomföras samt att planera arbetet och resursåtgången (Jansson & Ljung 

2004). Vidare består arbetet i att identifiera tidsramar och budgetramar (Jansson & Ljung 

2004). Det är viktigt att planen kontinuerligt följs upp eftersom många IT-projekt upplevs 

som misslyckade om man inte lyckats leverera det som efterfrågats, samt även eller endast 

inte hållit tidplan och budget (Hallberg et al. 2011). Ett överskridande av projektbudget kan 

vara fråga om bristande projektplanering och brist på styrning och kontroll i ett projekt 

(Riksrevisionen 2011). Följdproblem kan vara förseningar av leverans och eller inte uppfyllda 

krav (Riksrevisionen 2011). Plotka och Suty (2012) skriver att en dålig projektplan är en 

bidragande faktor till att IT-projekt misslyckas. Marcks von Würtemberg (2010) hävdar att en 

av orsakerna till misslyckade projekt är att projektplaneringen inte anpassas till ändrade 

förutsättningar under projektets livstid. Riksrevisionen (2011) skriver i sin rapport att många 

misslyckanden ligger i att hantera risker samt i att göra rimliga kalkyler och tidplaner. 

 

En del av den initiala planeringen ska involvera hur och på vilket sätt slutresultatet av 

projektet ska införas i verksamheten (Jansson & Ljung 2004). Nortje (2013) säger att 

utbildning av användare och förvaltningsorganisation samt en plan för kommunikation måste 

finnas med i projektplanen. Det är för att försäkra sig om att det inte kommer att finnas luckor 

mellan införandet av en IT-produkt och verksamheten, där slutresultatet ska användas (Nortje 

2013). Även Jansson och Ljung (2004) anser att det är viktigt att tidigt identifiera vilka som 

ska arbeta med projektresultatet samt planera för hur kommunikationen mellan projektet och 

verksamheten ska se ut. Troedson (2004) säger att det finns många organisationer där IT-

system betraktas som misslyckade på grund av att det har funnits en vision om 

projektresultatet i IT-projektet och en annan i verksamheten som ska arbeta med systemet. 

Det är viktigt att dessa båda visioner är i samklang. 

 

En del i planerandet av IT-projektet är att undersöka vilka förväntningar och vilket motstånd 

som finns för projektet (Jansson & Ljung 2004). För att undvika att hinder uppstår i IT-

projektet är det viktigt att identifiera var det kan förväntas finnas problem (Jansson & Ljung 

2004). En del i detta är att tidigt i projektet identifiera vem eller vilka som kan påverka 
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projektet negativt och skapa en plan för hur projektet ska hantera detta (Jansson & Ljung 

2004). 

 

Även IT-projektets karaktär har påverkan på utgången av ett IT-projekt. Om liknande projekt 

i organisationen tidigare bedrivits, av projektmedarbetarna eller projektledaren, är de lättare 

att planera eftersom flera faktorer är kända, än om projektet är nytt till sin karaktär och 

utformning (Belassi & Tukel 1996). Belassi och Tukel (1996) använder termen ”standard 

aktiviteter” för att beskriva omständigheter som gör att ett projekt blir lättare att planera, 

tidsbestämma och följa upp. 

3.3.3 Projektledning 

Under projektets gång är det projektledarens uppgift att följa upp hur arbetet fortlöper samt 

identifiera och hantera eventuella problem och risker som uppkommer (Jansson & Ljung 

2004). Hinder för projektet måste kontinuerligt undanröjas (Jansson & Ljung 2004). Det kan 

exempelvis vara praktiska hinder så som problem med lokaler eller datorer men det kan också 

vara problem med resursägare eller leverantörer (Jansson & Ljung 2004). Det är 

projektledarens uppgift att försöka förstå intressenter i projektet och vad som driver dem för 

att kunna hantera påverkan (Jansson & Ljung 2004). 

 

En del av arbetet att leda ett projekt är att anpassa de tidigare planera till förändrade 

omständigheter (Jansson & Ljung 2004). Stöter IT-projektet på problem eller förändrade 

möjligheter under arbetets gång måste risker identifieras och tas om hand om (Jansson & 

Ljung 2004). Planerna måste ständigt anpassas till förändringar som uppstår (Jansson & Ljung 

2004). Jansson och Ljung (2004) menar att arbetet med att hantera risker handlar om att: 

identifiera risker och möjligheter, bedöma påverkan på projektet samt att agera baserat på 

informationen. När projektledaren agerar baserat på nya omständigheter kan effekten av 

problemet elimineras, förebyggas, förberedas för, ignoreras eller flyttas (Jansson & Ljung 

2004).  

 

Liu et al. (2012) menar att det råder brist på personer som har kunskap, erfarenhet och 

expertis med att leda IT-projekt. Utgången av ett IT-projekt är avhängt på att projektledaren 

har kunskap i både IT och projektledarkunskap (Liu et al. 2912). Även Belassi och Tukel 

(1996) understryker vikten av att en IT-projektledare har kunskap om både tekniska bitar och 

projektledarbiten. Andra som påpekar vikten av projektledarkompetens är The Standish 

Group (2013) samt Plotka och Suty (2012). 

 

Det är projektledarens uppgift att kommunicera och rapportera till beställaren hur IT-projektet 

framskrider (Jansson & Ljung 2004). Projektledaren ska ge information om brister och 

problem till beställaren, som ibland kan bestå av en sammansatt styrgrupp (Jansson & Ljung 

2004). Flera författare menar att kommunikationen mellan projektet och företaget är viktig 

(Liu et al. 2012; Belassi & Tukel 1996). Oavsett storlek på ett IT-projekt så kommer det att 

påverka verksamheten på ett eller annat sätt (Nortje 2013). Det betyder att verksamheten 

behöver ha kontinuerlig information om påverkan och ändringar, för att kunna förbereda sig 

(Nortje 2013). Men lika viktigt som att projektledaren kommunicerar ut status, framsteg, 

problem och risker till ledningen är det att själva ledningen delger projektet med information 

som påverkar lösningar eller utgången av projektet (Liu et al. 2012). 

 

Även kommunikationen inom projektet måste vara transparent, för att alla involverade parter 

ska får den information de behöver och kunna sköta sitt arbete (Liu et al. 2012). I denna 

aspekt är det viktigt alla medarbetare förstår på vilket sätt och i vilken form information sprids 
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inom projektet, det betyder att skickar man ut information per mejl så är det viktigt att 

medarbetare regelbundet läser mejlen (Liu et al. 2012). Nortje (2013) tillägger att det är 

riskabelt att kommunicera per mejl eftersom det dels finns risk att mejlen inte läses men också 

att en ny medarbetare som ansluter till projektet inte har någon chans att förstå tidigare 

historik i projektet. En annan risk med att kommunicera per mejl är att medarbetare svarar 

med ”reply” istället för ”reply all”, vilket skulle ge information till hela teamet (Nortje 2013). 

3.3.4 Ledning och styrgrupp 

Det är en fördel om projektet har ledningens stöd när det kommer till att skaffa resurser till 

projektet eller för att få acceptans för projektet, eftersom IT-projektet kan påverkas av 

internpolitik (Belassi & Tukel 1996; The Standish Group 2013; Plotka & Suty 2012; Marcks 

von Würtemberg 2010). 

 

Företagets ledning spelar stor roll på utgången av ett IT-projekt (Liu et al 2012). Belassi och 

Tukel (1996) menar att stöd från ledningen har en direkt påverkan på om projektet får tillgång 

till de resurser de behöver. Det är även viktigt att ledningen inte ändrar tidsplaner eller 

hanterar resurser utan att de samarbetar med projektledaren (Liu et al. 2012). Ledningen 

måste klart och tydligt kommunicera prioriteringen i projektet inom verksamheten för att 

medarbetarna ska kunna ha rätt fokus och mål (Nortje 2013). Ledningen har även påverkan på 

acceptansen av den levererade IT-produkten i verksamheten. Projektet kan ha levererat alla 

efterfrågade krav enligt plan men blir ändå sett som misslyckat i verksamheten om den inte 

tas emot väl eller används på grund av internpolitiska stridigheter eller företagskulturen (Yeo 

2002).  

 

Projektledaren rapporterar till beställaren av projektet, som ibland kan bestå av en 

projektstyrgrupp (Jansson & Ljung 2004). En projektstyrgrupp är en sammanslutning av 

berörda chefer som i styrgruppsmöten får information om hur projektet fortlöper, risker och 

möjligheter (Jansson & Ljung 2004). Det är styrgruppen som ska ta beslut om ändringar i 

projektet, så som ändringar av funktioner, tidplan eller budget (Jansson & Ljung 2004). Dessa 

chefer kommer att vara väl insatta i projektets handhavanden och resultat (Jansson & Ljung 

2004). 

 

Fokus hos beställare och styrgrupp är ofta att projektet levererar funktioner i tid till planerad 

budget men glömmer bort effektmålen (Balic & Ottersten 2010). I de fall ett IT-projekt 

försenas eller överstiger budget borde leda till en bättre produkt men det gör det sällan 

eftersom beslut tas om ändringar utan försäkringar om att de leder till bättre resultat (Balic & 

Ottersten 2010). Balic och Ottersten (2010) menar att styrgrupper ofta är dåligt insatta i IT-

frågor och inte besitter tillräckliga kunskaper för att kunna värdera på vilket sätt deras beslut 

kommer att påverka den färdiga IT-produkten. Karlander (2001) skriver att företagsledningen 

behöver IT-kompetens för att kunna fatta beslut angående IT-projekt. 

3.3.5 Användarmedverkan 

Flera källor nämner att användarmedverkan är en viktig faktor när det kommer utgången av 

ett IT-projekt (The Standish Group 2013; Plotka & Suty 2012; The Standish Group 2014 ). 

 

Ofta medverkar personal som inte har kunskap om varken IT-utveckling eller IT-projekt, 

vilket leder till varierande resultat (Balic & Ottersten 2010; The Standish Group 2014). Det 

finns stora problem med att användare inte vill medverka i, eller inte medverkar på ett 
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effektivt sätt i projekt (Liu et al. 2012). IFS (2012) säger att kundens medverkan är en 

framgångsfaktor för ett lyckat projekt. 

 

För att få acceptans för en IT-produkt måste den vara användbar samt få acceptans av 

användarna (Balic & Ottersten 2010). Ett IT-projekt kan vara lyckat då det levererats i tid och 

med alla kravställda funktioner men ändå ses som misslyckat då det får motstånd av 

användare och inte används (Yeo 2002). 

3.3.6 Projektmedarbetare 

Resurserna som deltar i ett IT-projekt har påverkan på både projektets utgång och kvalité 

(Jansson & Ljung 2004). Det är viktigt att ha talangfulla (The Standish Group 2013) och 

motiverade projektmedarbetare (Liu et al. 2012). Vidare är det viktigt att projektmedarbetare 

har kunskap och erfarenhet av projekt samt områdesdomänen för att undvika problem i alla 

delar av projektlivscykeln (Plotka & Suty 2012). Plotka och Suty (2012) menar att i 

misslyckade projekt har projektmedarbetarna ofta dålig områdeskunskap. 

Projektmedarbetarna måste även kunna arbeta tillsammans och en enskild medarbetare får 

inte vägra att dela med sig av viktig information (Liu et al 2012). Ett projekt är ett lagspel och 

det är viktigt att alla samarbetar och delar information och erfarenheter (Liu et al. 2012). The 

Standish Group (2014) har med små projektteam som en framgångsfaktor i IT-projekt. 

 

Använder projektet företagsinterna resurser måste det till en bedömning om vem eller vilka 

resurser som har erfarenheter av att arbeta i IT-projekt, eller i liknande projekt (Jansson & 

Ljung 2004). Det är vidare viktigt att identifiera nyckelkompetenser som har påverkan på 

projektets resultat och kvalitet (Jansson & Ljung 2004). Valet av projektmedarbetare påverkar 

också lärandet inom organisationen (Jansson & Ljung 2004). Det kan vara bra att låta oerfarna 

medarbetare samarbeta och lära av mer erfaren personal (Jansson & Ljung 2004). På så vis 

sprids kunskap genom arbete i projekt. Projektmedarbetarnas kompetens påverkar inte bara 

projektprocessen. Belassi och Tukel (1996) menar att det även påverkar hur nöjda 

beställarorganisationen blir med projektet så väl som acceptansen av IT-projektets resultat. 

 

Valet av projektmedarbetare måste ske med stor omsorg för att få ombord motiverade 

personer med rätt kunskap som stannar under loppet av hela projektet (Liu et al. 2012). Även 

Belassi och Tukel (1996) poängterar vikten av att få tillgång till motiverad personal men 

adderar även att aspekten teknisktkunnande är av största vikt vid val av medarbetare. 

 

Ett stort problem med IT-projekt är rotering av projektmedarbetare och att det skapar 

kunskapsbortfall hävdar Liu et al. (2012). Bortfall av viktiga projektmedarbetare har kritisk 

påverkan på resultatet (Liu et al. 2012). Detta gäller hos både kund och leverantör. Om en 

projektmedarbetare lämnar mitt i ett projekt är det svårt för den nya ersättaren att förstå 

historiken i projektet, och därmed vad som gjorts och vad som ska göras (Liu et al. 2012). 

Även The Standish Group (2013) nämner vikten av att skapa stabila projektteam och tillägger 

att de även ska arbeta heltid med projektet. Många IT-projekt utövar inte tillräcklig utbildning 

av sin personal på grund av tidspress eller otillräcklig projektbudget (Liu et al 2012). Detta 

kan i sin tur leda till stor rotering av projektmedarbetare (Liu et al. 2012).  

 

Många organisationer använder sig av konsulter för att bedriva IT-projekt (Liberatore & Luo 

2010). Konsulter behövs många gånger i IT-projekt eftersom den egna organisationen saknar 

den tekniska expertis eller projektledarkunskap som behövs för att bedriva ett lyckat IT-

projekt (Liberatore & Luo 2010). Om man använder sig av konsulter för att bedriva sitt IT-

projekt är det viktigt att innan man anlitar ett konsultbolag tittar på tidigare referenser och 
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utgångar av tidigare projekt. Danielsson (2014) avslöjar i en artikel i Computer Sweden att 

flera svenska misslyckade IT-projekt har konsultbolaget Accenture som gemensam nämnare. 

Ett misslyckat IT-projekt som har anlitat Accenture är Nordea Transformation Programme 

som skulle skapa en gemensamlösning för Nordea men efter fem spenderade miljarder inte 

lyckats (Danielsson 2014). Accenture har även varit inblandat i polisens ökända 

utredningssystem PustSiebel samt i misslyckade projekt för SEB och försäkringskassan 

(Danielsson 2014). Troedson (2004) varnar för konsulter som gör sig själva till oumbärliga 

nyckelpersoner eller som inte arbetar med kunskapsöverföring. Enligt Karlander (2001) skulle 

fallerade med IT-projekt kunna undvikas om företag undvek att bli omkulltalade av 

konsultföretag samt om företag alltid kontrollerade konsulternas kompetens i förhand.  Även 

Riksrevisionen (2011) tar upp konsultberoendet som ett problem med IT-projekt. En konsult 

ska inte bara leverera något utan måste även ha förståelse för verksamheten där IT-systemet 

ska användas (Lotsson 2008). Troedson (2004) säger att man ska vara aktsam när man anlitar 

en IT-konsult och att det finns risker med att anlita en konsult endast baserat på personliga 

kontakter (Troedson 2004).  

 

IT-projekt som består av medarbetare från både den egna organisationen och konsultfirmor 

kan vara riskabelt eftersom det kan finnas olika mål med arbetet, tidigare erfarenheter så väl 

som olika sätt att jobba på (Liberatore & Luo 2010). Det krävs ett nära samarbete mellan de 

båda organisationerna under hela projektets livslängd (Liberatore & Luo 2010). Detta leder 

till större komplexitet i projektet som kan påverka projektets utgång (Liberatore & Luo 2010). 

Liberatore och Luo (2010) nämner att det finns många fall där en organisation skyller ett 

misslyckat projekt på konsulternas dåliga råd och oerfarna personal. En kontraktuell lösning 

på problemet är att betala konsulter baserat på graden av måluppfyllnad i IT-projektet 

(Liberatore & Luo 2010). Liberatore och Luo´s (2010) analys visar att tillit och i 

överensstämmande mål mellan organisationen och konsultfirman har stor betydelse för 

utgången av IT-projektet. 

3.3.7 Leverantör 

Det viktigt att välja rätt leverantör (Lotsson 2008). En leverantör ska inte bara leverera utan 

måste även ha förståelse för verksamheten där IT-systemet ska användas (Lotsson 2008). 

Troedson (2004) är av uppfattningen att man ska vara aktsam när man anlitar en IT-

leverantör. Det finns risker att anlita en leverantör endast baserat på personliga kontakter 

(Troedson 2004). Det är viktigt för ett företag att veta och förankra internt vad företaget vill 

uppnå innan de skriver på ett avtal (Troedson 2004). Pressar man priset för mycket får man 

dålig service och kvalité medan om man köper tjänster per timme riskerar man att det tar lång 

tid (Troedson 2004) 

 

Ofta kontrakteras en leverantör utan att det finns tillräckliga kunskaper och kontroll över 

leverantörens förmåga att leverera. (Balic & Ottersten 2010). Upphandlingen sker baserat på 

överenskommelse om att leverantören ska leverera viss funktionalitet till en angiven tid och 

kostnad men utan att egentligen vara säker på leverantörens förmåga (Balic & Ottersten 

2010). Leverantörer ska vara innovativa och lyhörda leverantörer (IFS 2012). Balic och 

Ottersten (2010) föreslår att avtala om både funktioner och effekter eftersom en funktion kan 

byggas på olika sätt och alla leder inte till önskade effekter. 

 

Ibland kan det finnas kommunikationsproblem mellan ett IT-projekt och leverantören, om 

kommunikation sker på fel nivå mellan företaget (Troedson 2004) Det är medarbetare i IT-

projektet som ska samtala med leverantören och dess konsulter, inte företagets IT-ledning 

som ska samtala med leverantörens kundansvarige och ta beslut (Troedson 2004). 
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3.3.8 Test 

Test är arbetet med att försöka hitta och identifiera felaktigheter i en IT-produkt, som att 

verifiera att den utför de funktioner den är kravställd till att utföra (Lodhi et al. 2013). Test är 

en viktig del av ett IT-projekt eftersom det säkerställer kvalitén på produkten (Lodhi et al. 

2013). Görling (2009) säger att många misslyckanden i IT-projekt skulle kunna undvikas om 

testare testade IT-produkten och hittade fel i tid som även åtgärdas. Test av IT-produkten 

måste läggas in i planen för projektet och inte utföras slumpmässigt i slutfasen av projektet 

(Lodhi et al. 2013). 

 

Att testa optimalt betyder att minimera antal fel i korrelation till kostnaden för att testa (Lodhi 

et al. 2013). Testas inte en IT-produkt tillräckligt och rättas inte felen som hittas till leder 

detta till att verksamheten kommer att ha en felaktig produkt i produktionsmiljön (Lodhi et al. 

2013). Detta skapar tryck på förvaltningsorganisationen och felen kommer att kosta mycket 

pengar och tid att rätta till (Lodhi et al. 2013). Dessa felaktiga system påverkar även 

användarupplevelsen och kan skapa dåligt rykte i organisationen eller hos kunden (Lodhi et 

al. 2013). Att testa är viktigt för att minimera fel i en IT-produkt men även för att få kunskap 

om hur produkten fungerar (Lodhi et al. 2013). Test måste bedrivas både i nya system och 

existerande system som modifierats (Lodhi et al. 2013). 

 

Det måste finnas en strategi och en plan för att testa (Lodhi et al. 2013). En testplan skapas 

och testfall konstrueras (Lodhi et al. 2013). Testplanen ska innehålla målet med testningen, en 

tidplan, prioritering av testfall och en plan för vilka resurser som ska testa (Lodhi et al. 2013).  

Varje fas av projektlivcykeln ställer krav på olika slags tester (Lodhi et al. 2013). Det finns 

olika slags tester som måste utföras på en IT-produkt. När en IT-produkt börjar bli färdig 

utförs systemtester och sedan acceptanstester (Eriksson 2008a). Tester som genomförs på en 

tidig version av en IT-produkt utförs av utvecklare och inte av verksamheten (Eriksson 

2008b). 

 

Vid systemtest testas ett så komplett IT-system som möjligt i en så produktionslik miljö som 

möjligt (Eriksson 2008a). Vid systemtest är systemet komplett med alla integrationer och 

kopplingar (Eriksson 2008a). Exempel på systemtester är prestandatest, stresstester och 

användbarhetstester (Eriksson 2008a). Systemtester genomförs vanligtvis av testare i 

projektgruppen (Eriksson 2008b). Acceptanstester är tester som utförs av den beställande 

organisationen för att godkänna en leverans av en IT-produkt (Eriksson 2008a). Vanligtvis är 

det slutanvändarna som utför acceptanstester, eftersom det är de som kan verksamheten bäst 

(Eriksson 2008a) men kan även vara utsedda representanter för användarna (Eriksson 2008b). 

Acceptanstester är baserade på kraven som låg till grund för utvecklingen av IT-produkten 

(Eriksson 2008a). Vid ändringar av ett befintligt system måste man genomföra 

regressionstester, som säkerställer att redan befintlig funktionalitet fungerar och inte påverkats 

(Eriksson 2008b). Även användningskvalitén måste testas för att säkerställa att den är 

användbar och leder till att förväntade effekter uppnås (Balic & Ottersten 2010). Fel som 

hittas under testningen ska dokumenteras, prioriteras, följas upp och lösas (Lodhi et al. 2013). 

Även acceptanskriterier behövs testas med hjälp att acceptansprocedurer (Jansson & Ljung 

2004). 

 

Dock är test ett område som ofta förbises eftersom det är komplext och tar mycket tid i 

anspråk vilket leder till att system levereras utan att ha testats tillräckligt (Lodhi et al. 2013). 

Lodhi et al. (2013) menar att hela 40 procent av projektbudgeten, resurser och tid ska avsättas 

till testverksamhet men att detta självklart varierar beroende på projekt. 
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3.3.9 Införande och avslut 

När ett projekt är klart ska slutresultatet överlämnas till en existerande verksamhet. Vid 

överlämnandet och införandet förs ansvaret av projektresultatet över från den temporära 

projekt organisationen till en förvaltningsorganisation eller en kund (Jansson & Ljung 2004). 

 

Belassi och Tukel (1996) säger att en viktig faktor för att lyckas med att fullfölja ett införande 

i en verksamhet är att ha fullt stöd av organisationen där den verkar. Det är även viktigt med 

förankring hos slutanvändarna för att lyckas med ett införande i ett företag (Marcks von 

Würtemberg 2010). Arbetet med införandet måste koordineras med verksamheten så att det 

inte uppstår krockar med andra aktiviteter (Görling 2009). Att skapa en IT-produkt är endast 

en av delarna i att bedriva ett IT-projekt, där de andra delarna består av att skapa kunskap om 

produkten samt motivation att använda den (Balic & Ottersten 2010). Om införandet inte tas 

emot av användarna, och de bojkottar IT-produkten, så kan ett projekt som levererat 

efterfrågade funktioner i tid ändå ses som misslyckat av ett företag (Yeo 2002). Görling 

(2009) nämner att ett av de skäl som gör att IT-projekt misslyckas är att fokus på själva 

utvecklingsdelen i projektet är så stort och att delar som driftsättning och införande glöms 

bort och det leder till problem senare i verksamheten. Vid driftsättning av själva IT-systemet 

är det viktigt att i förhand skapat driftsättningsprocedurer för att i möjligaste mån minimera 

påverkan på användarna (Görling 2009). Om driftsättningen får stora problem eller orsakar att 

systemet ligger en tid så påverkas uppfattningen om IT-projektet negativt (Görling 2009). Ett 

sätt att undvika problem är att i en provdriftsmiljö simulera driftsättningen (Görling 2009). 

 

Innan projektgruppen upplöses och IT-projektet avslutas så ska det utvärderas av alla 

inblandade parter (Jansson & Ljung 2004). Man utvärderar erfarenheter och sammanfattar 

projektet för att man ska ta lärdom av bra delar och mindre bra delar till framtida projekt 

(Jansson & Ljung 2004). The Standish Group (2013) hävdar att över 90 procent av alla 

organisationer genomför någon typ av projektutvärdering men att få tittar på resultaten och 

går där med miste om ett läro- och bättrings tillfälle. Riksrevisionens tidigare nämnda 

granskning beskriver att många problem med misslyckade IT-projekt är välkända sedan 

tidigare och upprepas år efter år eftersom de inte följs upp och att man inte tar lärdom av 

tidigare projekt (Riksrevisionen 2011). Deras rekommendation är att utveckla lärande och ta 

del av erfarenheter i IT-projekt (Riksrevisionen 2011).  

 

När ett projekt är avslutat måste projektmedarbetarna premieras på ett eller annat sätt för att 

skapa en god projektkultur inom företaget (Liu et al. 2012). Vetskapen om detta motiverar 

medarbetarna under ett pågående projekt och bidrar till att de gör deras yttersta (Liu et al. 

2012). 

3.4 Analysmodell 

En analysmodell är en grafiskbild med tillhörande text som beskriver vad som ska analyseras 

och vad som är viktigt i sammanhanget (Huberman & Miles 1994). Modellen ska vara tydlig 

och visa uppsatsens fokus, det vill säga vad som ingår och vad som inte ingår (Huberman & 

Miles 1994). Figuren av analysmodellen beskriver förhållanden mellan de element som ingår i 

modellen (Huberman & Miles 1994). Analysmodellen fungerar som en mall för vilken 

information som ska samlas in genom empirin (Huberman & Miles 1994). 

 

Utgången och resultatet av ett IT-projekt påverkas av flera faktorer som finns representerade i 

litteraturen. En sammanställning av genomgången teori har lett fram till en analysmodell med 
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nio faktorer som var och en samt tillsammans i kombination påverkar IT-projekt. Figur 1 visar 

en analysmodell med påverkande faktorer och underliggande dimensioner. Det behöver råda 

jämvikt mellan de olika delarna i analysmodellen eftersom de alla har påverkan på IT-

projektet. Råder inte jämvikt ska det vara en övervägd och medveten obalans, det vill säga att 

om planerad budget överskrids så ska det vara ett medvetet val eller om funktioner utelämnas 

för att budget och/eller tidsram ska hållas så ska även det vara ett beslut taget efter moget 

övervägande. 

 

Finns det brister i en av faktorerna, i en underliggande dimension eller råder obalans i 

analysmodellen så påverkar det de andra faktorerna och i förlängningen resultatet av hela IT-

projektet. De nio faktorerna är: 

 

 Kravhantering 

 Planering 

 Projektledning 

 Ledning och styrgrupp 

 Användarmedverkan 

 Projektmedarbetare 

 Leverantör 

 Test 

 Införande och avslut 
 

Flera av faktorerna (Planering, Projektledning, Ledning och styrgrupp och Leverantör) har 

kommunikation som tillhörande dimension. Kommunikation är viktigt så väl i samspelet 

mellan människor som inom ett IT-projekt och dess omgivande struktur. Ett IT-projekt är 

sammansatt av människor, som innehar olika roller och som fyller olika funktioner, och 

kommunikation är viktigt eftersom kommunikation är det sätt vi människor använder för att 

överföra budskap på. Definitionen av kommunikation är att det är ”en process som äger rum 

mellan två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt” (Heide 

et al. 2012 sid 26). 
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Figur 1: Analysmodell med nio faktorer med underliggande dimensioner som påverkar utgången av ett IT-

projekt (Författaren). 

 

De nio faktorerna finns representerade som cirklar. Varje cirkel innehåller namnet på 

beskriven faktor samt tillhörande underliggande dimensioner. Cirklarna är formerade i en ring 

med ett IT-projekt i mitten. Mellan varje cirkel och IT-projektet går det en dubbelriktad pil. 

Den dubbelriktade pilen visar och betyder att var och en av faktorerna har påverkan på IT-

projektet som i sin tur har påverkan på var och en av de nio faktorerna. Faktorerna påverkar 

varandra genom den dubbelriktade pilen med IT-projektet som mellanhand. Det leder till att 

IT-projektet i mitten fungerar som en sambandscentral, som tar emot och förmedlar vidare 

resultat och effekter av faktorerna. Figur 1 visar att alla faktorer tillsammans och enskilt har 

påverkan på IT-projektet. 
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4 Empiri 

Empirikapitlet inleds med en presentation av det valda företaget samt bakgrund, mål och 

beskrivning av det studerade IT-projektet. Detta följs av en beskrivning av intervjuobjekten, 

studerade dokument och sedan insamlat material genom utförda intervjuer angående vart och 

en av de nio faktorerna. 

4.1 Beskrivning av företaget 

Företaget som bedrev det analyserade IT-projektet kommer inte att namnges utan endast 

fortsättningsvis att kallas för företaget. Företaget är, enligt hemsidan, ett av Sveriges största 

bolag inom sin bransch (Företaget 2013a). Sedan några år tillbaka bedriver företaget även 

bankverksamhet och ger ut egna medlemskort, betalkort och kreditkort (Företaget 2013a). 

Företaget ägs till hälften av en svensk ekonomisk förening och till andra hälften av ett 

utländskt bolag (Företaget 2013a).  Huvudkontoret är beläget i Stockholms innerstad men 

företaget har även verksamheter i övriga delar av Sverige och i annat nordiskt land. 

Tillsammans med återförsäljare och samarbetspartners sysselsätter verksamheten 4000 

personer (Företaget 2013a). 

4.2 Beskrivning av IT-projektet 

IT-projektet som analyseras i uppsatsen upplevs som misslyckat av företaget. IT-projektet 

kallas internt på företaget ”Kort 2013” (här även kallat IT-projektet). Syftet med IT-projektet 

var att leverera sedan tidigare avtalade krav på ett kortsystem, som på grund av olika 

anledningar inte levererats i tidigare projekt. Dessa tidigare projekt bedrevs mellan 2008 och 

2012 (Berit). 

 

Angående det studerade IT-projektet är det formulerat i initieringsdokumentet som företaget 

tillhandahållit att: ”Projektet säkerställer att leverantören uppfyller våra krav enligt avtal 

samt utifrån lagar och rekommendationer” (Företaget 2012a sid 5). Projekt ”Kort 2013” är 

således ett försök att leverera de krav som inte tidigare levererats enligt ett gällande avtal, så 

att företagets verksamhet kan fungera optimalt. Ett tidigt ”release tracking sheet” visar att IT-

projektet initialt består av 63 krav som ska levereras (Företaget 2013b). 

 

Enligt initieringsdokumentet består projektgruppen av följande roller: beställare, 

projektledare, krav & design, utveckling, test, införande samt integration (Företaget 2012a). 

 

IT-projektet är till en början indelat i fem releaser som sedan skalats ner till tre releaser redan 

i projektets begynnelse (Företaget 2012a). Detta bekräftas av ett release dokument från 

december 2012 som anger den exakta planen för projektet med givna datum (Företaget 

2012c): 

 

 Release 1 levereras till företaget för acceptanstest 2013-01-28 med planerat 
produktionsdatum 2013-02-25. 

 

 Release 2 levereras till företaget för acceptanstest 2013-03-11 med planerat 

produktionsdatum 2013-04-22. 
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 Release 3 levereras till företaget för acceptanstest 2013-04-22 med planerat 

produktionsdatum 2013-06-17. 

4.3 Beskrivning av intervjuobjekt 

Enligt företaget involverade IT-projektet fem personer. Inför skrivandet av uppsatsen försökte 

författaren kontakta dessa personer med en förfrågan att medverka i intervjuer om IT-

projektet. En person avböjde att medverka, eftersom hen angås sig inte ha medverkar 

nämnvärt i IT-projektet. En annan person hade lämnat företaget och gick inte att få tag på. Av 

dessa fem personer medverkar tre personer i C-uppsatsen. 

 

Intervjuer har genomförts på tumanhand mellan intervjuobjekt (IO) och författaren. 

Intervjuobjekten är konfidentiella och har benämningen IO1, IO2 och IO3. För att få läsbarhet 

i C-uppsatsen har intervjuobjekten har även getts fingerade namn som kommer att användas 

framöver: 

 

 IO1, kallas Anna. En personlig intervju genomfördes den 24 mars 2014. 
 

 IO2, kallas Berit. En personlig intervju genomfördes den 26 mars 2014. 

 

 IO3, kallas Carin. En personlig intervju genomfördes den 10 april 2014. 

4.4 Beskrivning av studerade dokument 

De företagsinterna dokument som företaget låtit författaren ta del av är av valda av företaget. 
Dokumenten är av olika karaktär och innehåll. Dokumenten är: 

 

 Ett projektinitieringsdokument som beskriver bakgrund och innehåll i det studerade 

IT-projektet (Företaget 2012a). Det är ett dokument som används internt för att bevilja 

genomförande av ett projekt. 

 

 Ett dokument som är en ansökan om investeringsmedel, det beskriver initial budget för 
det studerade IT-projektet (Företaget 2012c). 

 

 Fyra ”release tracking sheets” i excelformat från olika datum, vilka visar hur innehåll 
och datum på releaserna i IT-projektet ändrats över tid (Företaget 2013b; Företaget 

2013c; Företaget 2013d; Företaget 2013f). 

 

 Mötesanteckningar från ett projektmöte (Företaget 2013e) 

 

 Ett dokument för release 1 (Företaget 2013g). 

4.5 Empiri kring de studerade nio faktorerna 
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Här följer intervjuobjektens svar på intervjufrågorna (se bilaga 1) i sammanskriven form. Det 

är analysmodellen och dess faktorer som använts som grund till formandet av 

intervjufrågorna. Svaren på intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 2 för Annas svar, 

bilaga 3 för Berits svar och bilaga 4 för Carins svar. Svaren emotsäger ibland varandra 

eftersom de består av intervjuobjektens egna åsikter och upplevelser av det studerade IT-

projektet och hur IT-projektet hanterade de nio faktorerna. Kapitlet inkluderar även viss data 

från interna dokument. 

4.5.1 Kravhantering 

När det kommer till frågan om hur kraven för IT-projektet skapades är samtliga intervjuobjekt 

ense om att det inte skapades några krav specifikt till det analyserade IT-projektet. Anna och 

Carin säger att företaget sedan tidigare hade ett gällande avtal med leverantören. Avtalet 

reglerade leverans av vissa funktioner (Carin). Alla tre svarar att kraven som fanns med i det 

analyserade IT-projektet var restlistade från tidigare projekt. 

 

Berit menar att det ursprungliga kravdokumentet skapades med användare och interna chefer 

som bollplank, men framhäver att det är oklart i vilken utsträckning dessa medverkade eller 

vad de bidrog med. Men Berit menar även att detta var förfarandet för att säkerställa att rätt 

krav fanns med. Anna säger att ”Jag vet inte om intressenter medverkade eller var med i 

kravarbetet eftersom det var före min tid”. Carin menar att användare och interna chefer 

bidrog till en viss del med önskemål och krav till den ursprungliga kravlistan men eftersom 

företagets strategi för systemanvändning är att skapa ett standardsystem betyder det att allas 

önskemål inte kan blir uppfyllda i och med att det skulle leda till ett högst modifierat system 

och inte alls standard. 

 

Angående dokumentation av kraven så säger Anna att det ursprungliga kravdokumentet var 

ett exceldokument med olika flikar för olika typer av krav. Vidare tycker Anna att dokumentet 

var väldigt stort och komplicerat att förstå, då det omfattade alla krav för ett nytt kortsystem. 

Anna tycker inte att kraven var tydligt beskrivna och menar att det fanns plats för tolkning, 

både internt hos företaget och hos leverantören. Hon tycker inte att kraven var tydliga, precisa 

och förståbara. Berit är av liknande åsikt och menar att exceldokumentet med kraven 

skapades för flera år sedan och tillägger att vissa av kraven på restlistan borde ha formulerats 

om för att passa förändrade omständigheter. Berit konfirmerar även att kraven inte är precisa 

eller helt förståbara och att de lämnar rum för tolkning. Carin delar inte de två andras åsikter 

och menar att kraven är begripliga på övergripande nivå och att eventuella förtydliganden 

utarbetades med leverantören i funktionsspecifikationer, om det behövdes. Hon menar att 

problemet var att leverantören aldrig visade de funktionsspecifikationer som fanns för 

företaget. Berit säger att det inte skapades några egentliga funktionsspecifikationer för kraven.  

 

När det kommer till prioriteringen av kraven säger alla tre att krav från restlistan prioriterades 

av företaget och att dessa förväntades levereras i IT-projektet. Berit säger sig inte riktigt veta 

hur prioriteringen gick till. Anna förtydligar att prioriteringen av kraven gjordes efter intern 

bedömning baserat på hur kritiskt kravet var för företaget samt hur komplicerade de manuella 

rutinerna redan var för företaget, på grund av inte levererade tidigare krav. Precis som Anna 

menar Carin att företaget prioriterade resterande krav enligt hur kritiska dessa var för 

verksamheten och hur kostsamma dessa var att hantera utanför systemet. Men hon tillägger att 

även funktioner som företaget fått ”audit anmärkningar” på fick i valideringen prioritet 1 och 

valdes in att levereras i projektet. Audit anmärkningar betyder revisionsanmärkningar och 

avser i det här fallet anmärkningar som verksamheten fått på grund av brist på kontroll eller 
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annan brist i någon process. Dessa måste åtgärdas inom en viss tid. Både Anna och Berit 

menar att inga faktiska användare var med i prioriteringen. 

 

När det kommer till frågan om leverantören tog hänsyn till IT-projektets prioritering av 

kraven så säger Anna att antagligen tog inte leverantören hänsyn till företagets prioritering av 

kraven eller så kunde de inte heller påverka vad som kom med i releaserna. Även Berit är 

tveksam till vilken hänsyn leverantören tog till företagets krav och prioritering. Företaget 

kunde endast förmedla det man ville ha med i projektet men kunde inte påverka mer än så vad 

leverantören valde eller kunde få med i IT-projektet, säger Anna. Carin vidhåller samma syn, 

att leverantören inte alls tog hänsyn till företagets prioritering utan baserade deras leveranser 

på andra grunder och att dessa grunder inte var tydliga för IT-projektet. 

 

Anna vet inget om acceptanskriterier och procedurer alls skapades men menar att de 

antagligen inte fanns. Men Berit och Carin är ense om att inga acceptanskriterier eller 

acceptansprocedurer fanns med i något kravdokument. Författaren har inte tillgång till 

kravdokumentet. 

4.5.2 Planering 

Anna, Berit och Carin säger alla att målet med IT-projektet var att leverera prioriterade krav 

från en existerande restlista. Anna forsätter och nämner att i planeringen av IT-projektet 

gjordes ingen annan avgränsning av omfattningen mer än företagets prioritering av resterande 

funktioner. Berit och Carin säger samma sak som Anna. 

 

På frågan om risker identifierades i planeringen av IT-projektet menar Anna och Carin att 

detta gjordes, men de har inga exempel på detta. Båda säger även att inga förväntningar eller 

motstånd hos användare identifierades. Berit säger sig inte veta något om detta. Inget 

dokument som visar identifiering av risker av givits till författaren. 

 

I enligt initieringsdokumentet består projektgruppen av följande roller: beställare, 

projektledare, krav & design, utveckling, test, införande samt integration (Företaget 2012a). 

Men enligt Anna bestod projektgruppen av endast tre personer: beställare, projektledare och 

en person som agerade testledare och testare. Berit säger sig endast ha övergripande 

information om planeringen i IT-projektet och inga detaljer men menar att det även fanns en 

deltagare som inofficiellt var med i projektet, men som inte tillhörde den officiella 

projektgruppen. Den inofficielle deltagaren agerade som rådgivare i IT-projektet samt hade 

del i införandet i verksamheten. Berit förtydligar att samma person endast har övergripande 

information om IT-projektet planering. Carin håller med Anna om antal deltagare menar att 

projektgruppen även bestod av två användare från en avdelning på företaget kallad 

verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd är den avdelning som arbetar med support och lösningar 

av problem angående företagets system, och är den instans som slutanvändarna ska vända sig 

till om de behöver assistans, förklarar Carin. Det är även samma avdelning som vanligtvis är 

de som agerar projektmedlemmar i företagets projekt när interna medlemmar ingår. 

 

Anna, Berit och Carin är ense om att tidplanen i IT-projektet skapades helt och hållet av 

leverantören. IT-projektet hade liten eller ingen påverkan på hur den faktiska planen såg ut 

eller vad som levererades. Anna och Carin säger att inte heller kunde IT-projektet förebygga 

det som hände, utan endast reagera på det som skedde med uteblivna krav och ändring av 

tidplanen. Vidare anser Anna och Carin att både IT-projekt och företag kände att de inte alls 

kunde påverka det som hände utan var helt i händerna på leverantören. Berit har inga vidare 

kommentarer i ämnet tidplan. 
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I dokumentationen från ett projektmöte i mars 2013 framkommer det att:  “Release 1 and 2 is 

pushed forward in time in order to correct Release1 and have enough time to test at 

Leverantör and Företaget” (Företaget 2013e sid 2). Dessa datumförskjutningar fortsätter 

under hela IT-projektets livstid. 

 

Datum för när projektet ska levereras till testmiljön respektive till produktionsmiljön samt 

antal funktioner som ska ingå i releaserna varierar i dokumentationen som företaget bidragit 

med. Nedanstående figurer 2, 3, 4 och 5 är skapade utifrån företagsinterna dokument och visar 

steg för steg förändringen i antal releaser och ändringar i leveransdatum. 

 

Figur 2 nedan innehåller information angående initiala leveransdatum på release 1-5 och är 

taget från projektinitieringsdokumentet, från december 2012 (Företaget 2012a). 

 

 

Figur 2: Sammanställning av datum och antal releaser från projektinitieringsdokumentet. 

 

På de översta raderna i figur 2 visas att antal releaser och leveransdatum redan i ett tidigt 

stadium ändrades (Företaget 2012a). Antal releaser ändrades från fem stycken till tre (ibid.). 

 

Figur 3 nedan visar vilka datum som finns angivna för IT-projektet i releaseplanen, som är 

från december 2012 (Företaget 2012c). 

 

 
Figur 3: Datum och antal releaser från releaseplanen. 

 

Datumen i figur 3 ovan är exakt angivna och kan ses som ett komplement till figur 2 där 

endast månaden för leveranserna är angivna. 

 

Nedan följer figur 4 som är information taget från tre olika ”release tracking sheet” (Företaget 

2013b; Företaget 2013c; Företaget 2013d). 

 
 

Datum 8 januari 2013 Release 1 Release 2 Release 3 Källa 

Antal funktioner 28 3 4 (Företaget 2013b) 

Leverans till Produktion 2013-02-25 2013-04-22 2013-06-17 (Företaget 2013b) 

Leverans för Acceptanstest 2013-01-28 2013-03-11 2013-04-22 (Företaget 2013b) 

     Datum 23 januari 2013 Release 1 Release 2 Release 3 Källa 

Antal funktioner 27 12 4 (Företaget 2013c) 

Datum december 2012 Release 1 Release 2 Release 3 Release 4 Release 5 Källa 

Leverans till Produktion Maj Juni September November December (Företaget 2012a). 

Leverans till Produktion Februari April Juni     (Företaget 2012a). 

Datum december 2012 Release 1 Release 2 Release 3 Release 4 Release 5 Källa 

Leverans till Produktion 2013-02-25 2013-04-22 2013-06-17     (Företaget 2012c)  

Leverans för Acceptanstest 2013-01-28 2013-03-11 2013-04-22     (Företaget 2012c)  
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Leverans till Produktion 2013-02-25 2013-04-22 2013-06-17 (Företaget 2013c) 

Leverans för Acceptanstest 2013-01-28 2013-03-11 2013-04-22 (Företaget 2013c) 

     Datum 28 januari 2013 Release 1 Release 2 Release 3 Källa 

Antal funktioner 26 20 4 (Företaget 2013d) 

Leverans till Produktion 2013-02-25 2013-04-22 2013-06-17 (Företaget 2013d) 

Leverans för Acceptanstest 2013-01-28 2013-03-11 2013-04-22 (Företaget 2013d) 

 
Figur 4: Ändringar i funktioner per release, samtidigt som leveransdatum är konstanta. 

 

Figur 4 är en sammanställning över hur ”release tracking sheet” dokument visar ändringar av 

antal funktioner som ingår i varje release (Företaget 2013b; Företaget 2013c; Företaget 

2013d). De visar inga förändringar i datum, men har olika antal funktioner per release för 

release 1 och release 2. De visar hur omfattningen i IT-projektet krymps. 

 

Nedan visas figur 5 som består av information från det nästkommande ”release tracking 

sheet” som företaget bidragit med (Företaget 2013f). 

 
Datum 17 april 2013 Release 1 Release 2 Release 3 Källa 

Antal funktioner 26 21 4 (Företaget 2013f) 

Leverans till Produktion 2013-02-25 

2013-04-22 

2013-05-27 

2013-04-22 

2013-06-03 

2013-08-05 

2013-06-17 

2013-09-23 

(Företaget 2013f) 

Leverans för Acceptanstest 2013-01-28 

2013-04-02 

2013-05-06 

2013-03-11 

2013-05-06 

2013-06-10 

2013-04-22 

2013-08-28 

(Företaget 2013f) 

 
Figur 5: ”Release tracking sheet” som visar ändringar i leveransdatum. 

 

Figur 5 illustrerar hur det visas i det sista ”release tracking” dokument att endast en funktion 

tillkommit i release 2, men att leveransdatum ändrats flera gånger (Företaget 2013f). Det 

framgår inte någonstans vad som skapat förseningen. Det finns inga dokument som visar hur 

eller när IT-projektets omfattning reducerades till en release. 

 

IT-projektet skulle från början innehålla fem releaser men detta krymptes efterhand tills 

endast en release återstod (Anna; Berit). Som svar på vad detta berodde på beskriver Anna att 

företaget haft problem med leveranser från leverantören ända sedan kortsystemet lanserades 

för några år sedan. Anna menar även att detta eskalerade i och med det aktuella IT-projektet 

och företaget började då föra samtal med leverantören om att ta över ansvaret för 

applikationsutvecklingen. Anna och Carin förklarar att dessa samtal ledde fram till ett nytt 

projekt, kallat ”nya leveransmodellen”. Anna säger att efter att samtalen kring ”den nya 

leveransmodellen” tog vid så levererades inga andra releaser än release 1 i det analyserade IT-

projektet. Berit menar att leverantören inte kunde leverera enligt plan eftersom de hade 

interna problem. Carin är inne på samma linje som Berit och beskriver att leverantören 

använde sig av en tredje partsleverantör och att det är i kommunikationen mellan dessa två 

parter som problemen med leveranser egentligen uppstod. 
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Carins analys av situationen är att leverantören var dålig kravställare gentemot tredje 

partsleverantören, inte hade någon förståelse för plattformen eller nödvändig kompetens. 

Vidare säger Carin att tredje partsleverantören hade tillräcklig teknisk kompetens men 

saknade förmåga att organisera sig vilket ledde till problem. Efter IT-projektets avslut menar 

Carin att det framkommit att leverantören inte svarade på tredjepartens frågor vilket orsakade 

förseningar, missförstånd om funktioner och ett förlorat fokus i utvecklingen av 

applikationen. Anna säger att IT-projektet inte officiellt fick klara besked på vad 

förseningarna berodde på, men att i relationen mellan företagen har leverantören frekvent 

varit sen med leveranser. Slutdatum för faktisk leverans av release 1 är att det kom till en 

testmiljö den 7/5 2013 och lades in i produktionsmiljö den 19/8 2013 (Anna). 

 

Enligt dokumentet om ansökan om investeringsmedel är budgeten som finns avsatt till IT-

projektet 1,5 miljoner kronor (Företaget 2012a). I den summar var 50 procent avsatt till 

kravställning och projektledning och andra hälften är avsatt till test, utbildning och införande 

(Företaget 2012b). Carin säger att budgeten hölls och att slutsumman till och med låg under 

budget, men detta beror enligt henne på att endast en release levererades. Kostnaden som blev 

i projektet var konsulternas arvoden, eftersom själva utvecklingen var redan betald enligt 

avtalet med leverantören (Carin). Varken Anna eller Berit har någon information angående 

budgetfrågor. 

 

Berit säger att det inte fanns någon initial plan i IT-projektet för införande av kraven som 

skulle levereras i de fem releaserna. Hon menar att det inte heller fanns någon plan för varken 

information, införande eller utbildning inom ramen för IT-projektet och dess leveranser. Anna 

instämmer delvis och menar att det inte fanns någon plan för införande av funktioner i 

verksamheten, utan säger att det hanterades vart efter. Anna säger att funktioner som skulle 

levereras som lösning på kraven ansågs inte vara så stora att de behövde en plan för 

utbildning och införande. Carin menar att det fanns en plan för införande och utbildning men 

den var inte utformad i detalj. 

 

I initieringsdokumentet finns en kommunikationsplan beskriven (Företaget 2012a): 

 
Intressenter 

 

Nödvändig 

information 

 

Information 

lämnas av 

Frekvens eller datum för 

kommunikation 

Företaget Information om 

projektet  

Projektledare Löpande  

Kundservice Information om 

projektet 

 

Projektledare Löpande  

IT avdelningen Information om 

Projektet 

Projektledare Löpande  

 
Figur 6: Kommunikationsplan för IT-projektet (Företaget 2012a sid 13). 

 

Figur 6 är saxad från projektinitieringsdokumentet och visar den kommunikationsplan som 
finns angiven i dokumentet. 
 

I intervjun med Anna framkommer det dock att det egentligen inte fanns kontinuerlig 

kommunikation mellan användarna eller mottagarna och projektet. Hon menar att eftersom 

företaget tidigare haft erfarenhet av att leverantören inte levererat funktioner i tid ville man 

inte heller lova något till verksamheten som man sedan inte kunde hålla. Carin hävdar att både 

ledningen och slutanvändarna på företaget informerats om projektet och vad som skulle 
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levereras när det skulle komma i tid. Berit menar att man internt inte tog notis om 

förseningarna eftersom IT-projektet inte kommunicerat varken tidplan eller kommande 

funktonalitet med företaget. Detta berodde enligt Berit på tidigare brister i leverantörens 

leveranser i projekt där verksamheten informerats kontinuerligt och där förseningarna skapat 

stress och oro. Författaren har inte tillgång till projektplanen. 

4.5.3 Projektledning 

Anna och Carin säger att IT-projektet internt följdes kontinuerligt upp av projektledaren, som 

rapporterade till beställaren. Carin menar att detta skedde genom regelbundna möten samt vid 

behov. Berit har ingen vidare information om hur IT-projektet följdes upp. I 

initieringsdokumentet finns även beskrivet att interna projektmöten ska ledas av 

projektledaren varje vecka samt att status- och avvikelserapporter ska skickas till styrgruppen 

(Företaget 2012a).  

 

Varje vecka hade IT-projektets projektledare och testledare möte med leverantörens 

projektledare, testansvarige och produktchef (Anna; Carin). Anna menar att man i dessa 

möten gick igenom status på leveranserna. Anna och Berit säger att resultatet av dessa möten 

var mötesanteckningar där datum och kommentarer las till efter varje möte. Berit var inte 

deltaktig i dessa möten, men fick alltid mötesanteckningar tillsända sig. Dock anser Berit att 

dessa dokument var svåra att följa och förstå. Det var svårt att förstå vad som sagts eller vad 

man kommit fram till (Berit). Anna säger att kommunikationen mellan IT-projektet och 

leverantörens projektledare var bra trots problem med leveranser. Berit var delaktig i IT-

projektet, om än inofficiell, men var inte med på dessa möten mellan företaget och 

leverantören. 

 

Anna och Carin hävdar att under pågående IT-projekt identifierades inte några risker av 

varken projektledaren eller styrgruppen. Berit vet inget om identifiering av risker. Eftersom 

leveranserna hela tiden blev försenade kunde inte projektet göra annat än att anpassa sig till 

situationen, eftersom man inte kunde påverka det som skedde (Anna; Carin). Dock så säger 

Anna att när det stod klart att endast release 1 skulle levereras så eskalerade projektledaren för 

projektet detta internt. Vidare menar hon att det är oklart hur detta togs emot internt eftersom 

”rätt personer” i ledningen inte var på plats. Carin menar att det faktum att IT-projektet skulle 

bli försenad togs upp i interna styrgruppsmöten på företaget och sedan i ett externt 

styrgruppsmöte där leverantören medverkade. Carin hävdar att när leverantören inte lyckades 

ge faktiska datum samt vad som skulle levereras när så eskalerade den interna styrgruppen 

upp till ledningsgrupps nivå inom företaget, som samtalade med leverantörens ledning. Detta 

resulterade i flera krismöten företagen emellan och kulmen nåddes när leverantören sa upp 

avtalet med företaget, vilket ledde till att företaget började titta på en annan ”leveransmodell” 

(Carin). Berit har inga kommentarer kring anpassningen av IT-projektet. 

 

På frågan om projektledarens kompetens svarar Anna och Carin att projektledaren och 

projektgruppen som sådan hade tidigare erfarenheter av liknande projekt. Upplevelsen delas 

inte utav Berit som menar att projektledaren saknade både tekniskkompetens och erfarenhet 

av liknande IT-projekt. Carin säger också att projektledaren saknade tekniskkompetens men 

hade erfarenhet med att leda projekt, dock av annan typ. Enligt Berit ledde denna brist till att 

projektledaren inte ville prata tekniska detaljer med leverantören när denna försökte. Carins 

bedömning var dock att projektledaren inte behövde vara tekniskt kompetent. Berit 

rapporterade direkt till projektledaren och fick inte prata direkt med leverantören angående 

frågor eller tekniska bitar, trots att Berit anser sig ha störst teknisk kompetens. 
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Kommunikationen inom projektgruppen var sådan att eftersom alla deltagare satt i samma 

rum hade de oftast spontana möten när så behövdes, säger Anna. Berit hävdar att alla 

projektmedlemmar varken ingick i den officiella projektgruppen eller satt i samma rum. Detta 

ledde till att alla medlemmar inte fick nödvändig information (Berit). Berit var inte heller 

inbjuden till interna projektmöten utan fick kommunikation genom mejl. 

4.5.4 Ledning och styrgrupp 

På frågor om styrgruppen säger Anna att det inte fanns någon specifik styrgrupp som 

projektledaren rapporterade till inom ramen för IT-projektet. Hon säger att ledningen och 

styrgruppen informerades om IT-projektet i möten angående ”nya leveransmodellen”. Carin 

menar att det visst fanns en styrgrupp, det fanns till och med två styrgrupper. En intern 

styrgruppen på företaget där projektledaren, beställaren och företagets IT-chef ingick (Carin). 

Den andra var en extern styrgrupp där chefer från företaget samtalade med chefer från 

leverantören (Carin). Carin hävdar att den interna styrgruppen möttes någon timme innan det 

externa styrgruppsmötet med leverantören skulle äga rum. I ett av de interna dokumenten 

framgår det att styrgruppmöten ska hållas varje månad eller vid behov (Företaget 2012a). 

Berit säger sig inte ha information om någon eventuell styrgrupp . 

 

Berit menar att varken ledning eller styrgrupp blev påverkade av förseningarna eller 

problemen med leveranserna, eftersom det inte gick ut någon information från IT-projektet. 

Hon säger att detta samtidigt ledde till att det inte fanns något uttalat eller faktiskt stöd för 

projektet hos dessa instanser. Detta stämmer inte alls enligt Carin som säger att både 

styrgruppen och ledningen var väldigt engagerade i projektet. När den interna styrgruppen på 

företaget inte kunde få leveranser från leverantören eskalerades detta upp på 

ledningsgruppsnivå (Carin). Carin tycker att i den interna styrgruppen på företaget fanns 

tillräcklig teknisk kompetens representerad för att kunna ta välgrundade beslut i frågor 

angående IT-projekt. Hon säger även att ledningen har tillräcklig teknisk kunskap för att ta 

rätt beslut och att det fanns stor acceptans för IT-projektet inom företaget. Anna har ingen 

information om detta. Berit anser att varken ledning eller styrgrupp har den kompetens som 

krävs. 

4.5.5 Användarmedverkan 

Anna säger att det inte fanns användare representerade i den egentliga projektgruppen. Hon 

säger dock att testledaren involverade användare, för att få kunskap om processer och 

produkter för att kunna testa. Vidare säger Anna att i vissa fall medverkade också användare i 

testerna. Detta motsägs av Berit som menar att detta inte var fallet och att användare inte alls 

medverkade med processkunskap eller i tester. Carin säger att två användare var med i den 

ursprungliga projektgruppen men att problem inom gruppen ledde till att dessa användare 

utgick ur projektgruppen. Hon säger att problemen hade att göra med dessa två användares 

åsikter om projektledarens kompetens. 

 

Angående användarna på företagets kunskaper menar Anna att de inte har någon erfarenhet av 

att arbeta i IT-projekt. Hon tillägger att i vissa fall är de inte heller motiverade att svara på 

frågor och att utbildning skulle underlätta. Berit är av samma uppfattning och menar att det 

inte finns en kultur på företaget som uppmuntrar att medarbetare från avdelningarna 

medverkar i IT-projekt eftersom detta inte uppmuntras av ledningen. Hon förklarar att det ses 

som en betungande uppgift att medverka i IT-projekt, inte som ett privilegium som kan ses 

som ett läro- eller utvecklingstillfälle. Vidare menar Berit att utbildning i IT-projekt och delar 

som kravhantering, testning eller liknande skulle inte öka kvalitén på användarnas medverkan 
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i IT-projekt, eftersom det i nuläge inte finns den typ av resurser i organisationen. Detta leder 

till att det är svårt för användare att ha förståelse för kravställning eller när det blir förseningar 

eller problem i IT-projekt (Berit). Carin menar att användarna på företaget kan delas upp i två 

grupper. Ena gruppen är de användare som arbetar med systemsupport och IT-projekt på 

avdelningen verksamhetsstöd och att de har kunskap för att medverka i IT-projekt (Carin). 

Dessa användare är intresserade av att lära sig och andra nya saker (Carin). Andra gruppen är 

slutanvändarna och hos dem råder en annan projektkultur (Carin). Hon tillägger att 

slutanvändarna generellt sett inte har tillräckliga kunskaper för att medverka i IT-projekt 

(Carin). De är inte heller motiverade för att medverka (Carin). För att slutanvändarna 

meningsfullt ska medverka i IT-projekt skulle det krävas utbildning och motivation (Carin). 

 

På frågan om det fanns acceptans för IT-projektet hos användarna menar Berit att eftersom 

användarna inte fick kommunikation från IT-projektet fanns inte heller acceptans för IT-

projektet. Carin menar att användarna fick information och att de hade acceptans för IT-

projektet, men kan inte precisera hur. Anna hade inga kommentarer angående användarnas 

acceptans. 

4.5.6 Projektmedarbetare 

Angående projektgruppens sammansättning säger Anna att det endast var konsulter som 

medverkade i projektet, förutom beställaren som var företagsintern. Carin säger samma sak 

med tillägget att två användare ingick initialt i projektgruppen men fasades ut i ett tidigt 

skede. Vidare menar Carin att avhoppet av de två medlemmarna inte bedöms ha påverkat 

projektet, eftersom leveransen blev så liten. Berit menar att endast konsulter medverkade i IT-

projektet. 

 

Carin säger att konsulterna valdes ut genom intervjuer. Hon förklarar vidare att konsulter 

användes eftersom de har den kunskap som efterfrågades till IT-projektet. Projektledaren 

arbetar på konsultbasis och valdes ut av företaget efter utförda intervjuer med lämpliga 

kandidater (Carin). Carin tillägger att projektledaren tidigare arbetat för både leverantören och 

företaget, vilket betyder att denne innehar värdefull kunskap som annars skulle ta lång tid för 

annan kandidat att erhålla. Berit säger att då det tidigare varit problem med leveranser och 

förseningar i projekt för kortsystemet kan det ha varit en medveten handlig att endast ha med 

konsulter i projektgruppen och inte användare eller företaget egen personal. Varken Anna 

eller Berit vet hur konsulterna valdes ut. 

 

Berit tycker att projektgruppen som helhet hade kunskap om ämnesområdet. Carin säger 

också att de två användare som initialt medverkade i IT-projektet har kunskap om både 

ämnesdomänen och IT samt är motiverade. Anna har inga kommentarer angående motivation 

men tycker att alla inblandade hade god kunskap i ämnesområdet.  

 

Anna och Carin säger att det inte fanns oerfarna projektmedlemmar och att det därför inte 

fanns behov av utbildning inom IT-projektet. Anna säger att då det inte krävdes utbildning 

eller information om nya funktioner fanns det inte heller behov av att konsulterna arbetade 

med kunskapsöverföring inom IT-projektet. Berit menar att det fanns behov av 

kunskapsöverföring utanför IT-projektet, till verksamheten, men att användarna inte är 

mottagliga för ny kunskap. Carin tillägger i frågan att vissa användare är mottagliga för 

lärande, exempelvis de två användarna från avdelningen verksamhetsstöd. På slutanvändarnas 

avdelningar premieras inte lärande, men det premieras inom avdelningen verksamhetsstöd 

(Carin). Varken Anna eller Berit har kommentarer kring motivering eller premiering av 

lärande i företaget. 
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Eftersom det inom IT-projektet inte förekom något egentligt samarbete mellan konsulter och 

interna medarbetare så har ingen av intervjuobjekten kommentarer angående detta. 

4.5.7 Leverantör 

De tre intervjuobjekten är ense om att leverantören i IT-projektet inte var ett val som gjordes 

inom detta projekt utan ett val som gjordes i samband med att kortsystemet lanserades. Detta 

bekräftas av projektets initieringsdokument (Företaget 2012a). Inga vidare frågor om 

upphandlingen ställdes eftersom det inte var aktuellt. 

 

De tre intervjuobjekten är även ense om att leverantören inte har förståelse för verksamheten 

och dess behov. Carin förtydligar att vissa resurser hos leverantören var väldigt förstående 

och lyhörda, men som helhet är svaret nej. Det råder även enhetlighet om att leverantören inte 

var lyhörd eller innovativ. Anna säger att maktfördelningen mellan leverantör och kund 

estimeras ha varit 80-20, det vill säga att leverantören bestämde till 80 procent över det som 

skedde. Hon förklarar att IT-projektet hade väldigt liten påverkan på utgången av projektet 

och att leverantören var helt i kontroll över vad som levererades och när det levererades. Berit 

menar att varken leverantören eller företaget egentligen hade övertaget i samarbetet.  

 

Carin säger att problemet med leverantören var att de inte var ”proaktiva”. Hon tillägger att 

när obekväma frågor togs upp kom de genast i försvarsställning. Vidare menar hon att 

leverantören inte heller kunde ta till sig förslag från företaget. Både Carin och Anna menar att 

kommunikationen mellan IT-projektet och leverantören var mestadels på samma nivå, det vill 

säga att projektledarna pratade med varandra och testpersonerna samtalade med varandra. 

Anna tillägger att det dock fanns tillfällen, efter att det framkommit att endast en release 

skulle levereras och samtal fördes i annat projekt om ”nya leveransmodellen”, där det 

hänvisades till samtal mellan företagets chefer och leverantörens chefer som IT-projektet inte 

var medvetna om. Berit har inga kommentarer angående nivån på kommunikationen 

verksamheterna emellan. 

 

Lärdomen som projektet och företaget fick av att arbeta med leverantören var att initiera en 

förstudie för att ta över utvecklingen av applikationen och använda leverantören endast för 

drift (Anna; Berit; Carin). Detta berodde på att det blev tydligt att leverantören var bra på att 

sköta drift av system men inte på att utveckla system (Berit; Carin). Det är detta nya projekt 

som kallas ”nya leveransmodellen” (Berit; Carin). 

4.5.8 Test 

Anna, Berit och Carin är alla ense om att test fanns med i planen för projektet redan från 

början . Anna säger till och med att initiala tidplaner från leverantören förkastades av 

företaget för att det inte fanns tid för test inplanerat. 

 

Anna säger att testerna som gjordes var strukturerade och utgick från leverantörens 

releasedokument. Både Anna och Carin menar att det dock det även levererades funktioner 

och ändringar till testmiljön som inte funnits med i releasedokumentet från leverantören. 

Vidare förklarar Anna att med i releasedokumentet från leverantören fanns det kända fel som 

leverantören redan identifierat, men att IT-projektet även hittade andra fel. Detta bekräftas av 

Berit och Carin. 
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Både Berit och Carin säger att kvalitén på koden i testsystemet var dålig. Berit menar att 

testsystemet levererades tre gånger innan den var acceptabelt för test. Vidare tillägger Berit att 

i första leveransen var 10 procent av koden rätt, i andra leveransen var 60 procent av koden 

rätt och i den sista leveransen var 90 procent rätt. Anna har inga kommentarer angående den 

faktiska kvalitén på testsystemet. 

Företaget utförde endast acceptanstester, menar Anna. Hon säger att det inte fanns tid för 

regressionstester. Berit menar tvärtom att baserat på tidigare erfarenheter om kvalitén på 

leveranserna från leverantören så visste IT-projektet att det var viktigt att regressionstesta. 

Berit tillägger att vikten på testerna var 20 procent acceptanstester av de nya funktionerna 

eller rättningarna och 80 procent regressionstester. Carin menar att det utfördes både 

acceptanstester och regressionstester. Berit och Carin är ense om att det inte fanns några 

acceptanskriterier eller acceptansprocedurer att testa. Anna har ingen information om 

acceptanskriterier eller acceptansprocedurer. 

 

Anna säger att av de fel som hittades i testningen så åtgärdades endast de mest kritiska av 

leverantören. Anna tillägger att detta betyder att release 1 implementerades i produktion med 

kända fel, dock lågprioriterade med estimerad låg påverkan. Carin säger att vissa fel 

åtgärdades, men har ingen vidare information. Berit menar att vid införandet i produktion var 

90 procent av koden rätt. 

 

På frågan vem som testade svarar Anna att det var en konsult som testade systemet och 

dokumenterade testerna, med sporadisk medverkan av användare från företaget. Berit hävdar 

att inga tester dokumenterades och att det inte heller fanns medverkan av användare i testerna. 

Carin menar att endast en konsult testade men att dessa dokumenterades. Inga testdokument 

har delgetts författaren. 

4.5.9 Införande och avslut 

På frågan om det fanns en plan för införandet av IT-projektet i verksamheten svarar Anna och 

Berit att det inte fanns. Berit förtydligar att det som hände var att en person som inte varit 

delaktig i projektet utbildade kundservice på företaget i vilka funktioner som skulle ändras i 

och med driftsättningen. Denna utbildning gick ut på att personen visade i testsystemet hur 

nya skärmbilder såg ut (Berit). Carin menar att det visst fanns en plan för införande men att 

det inte gick som man tänkt och att det var två användare från verksamhetsstöd som skötte 

införandet. 

 

På frågan om det fanns en driftsättningsplan från leverantören som följdes är intervjuobjekten 

ense om att det var fallet. Anna och Berit menar vidare att driftsättningen gick bra. De är båda 

ense om att driftsättningen gick bra och att den inte hade någon påverkan på systemet, det vill 

säga att systemet inte låg nere som en följd av driftsättningen. Carin minns inte riktigt men 

menar att systemet kan ha legat nere men i så fall inte länge. 

 

Anna säger att eftersom endast kritiska fel som identifierats vid test åtgärdades så fanns det 

efter driftsättning kända fel i produktionsmiljön. Vidare menar Anna att dessa fel i vissa fall 

fick hanteras av manuellt. Hon tillägger att eftersom IT-projektet inte hunnit regressionstesta 

upptäckte man fel i produktion som hade stor påverkan och som fick hanteras av 

driftsorganisationen, och inte projektet, eftersom det var avslutat. Carin säger att det fanns fel 

men har ingen mer information att delge angående detta. Berit är av en annan åsikt än Anna 

och säger att de fel som upptäcktes av användarna efter driftsättning var allvarliga och bidrog 

till att företaget tog en stor finansiell risk samt att det skapade problem för kunderna. Hon 

förklarar att felet som påverkade kundernas användning av korten åtgärdades temporärt med 
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ett script ganska snabbt, men företaget väntar fortfarande på en permanentlösning. Det 

problemet som innebar en stor finansiell risk åtgärdades efter en vecka (Berit). Berit säger att 

leverantören hade en driftsättningsplan men ingen som helst plan för en backning av 

leveransen eller eventuell åtgärdsplan. 

 

På frågan om IT-projektet utvärderades efter avslut säger Berit att detta inte skedde. Berit 

anser även att inga lärdomar togs från IT-projektet och att fel antagligen kommer att upprepas. 

Carin menar tvärtom att IT-projektet utvärderades och att lärdomar togs. Dessa lärdomar var 

att bedriva projekt på annat sätt samt att inte använda sig av leverantörer som i sin tur 

använder sig att en tredje part (Carin). Denna kunskap kommer att användas i framtida projekt 

(Carin). Det finns ingen kommentar från Anna angående projektutvärdering. Författaren har 

inte haft tillgång till eventuell dokumentation. 

 

Anna säger sig inte ha vetskap om hur företaget premierar sina medarbetare. Berit har inte 

heller någon information angående detta men säger att hon betvivlar att premiering sker vid 

arbete i IT-projekt. Carin säger att det sker premiering av deltagande i IT-projekt, men endast 

till projektledare. Hon har inga kommentarer på hur denna premiering av projektledare kan se 

ut (Carin). Då det analyserade projektet endast bestod av konsulter så premierades inte någon 

medarbetare för sin insats i IT-projektet (Carin). 

 

Angående hur företagets inställning är till uppgiften IT-projekt säger Carin IT-projekt 

generellt ses som en betungad uppgift men inte på alla avdelningar. Varken Anna eller Berit 

har direkt insyn i detta. 

 

Detta avslutar empirikapitlet. Svaren från intervjuerna med de tre intervjuobjekten samt 

informationen som är tagen från de företagsinterna dokumenten kommer att fungera som 

material till analysen som följer i nästa kapitel. 
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5 Analys 

I kapitlet analyseras det insamlade empiriska materialet och jämförs mot teorin. Detta sker 

genom att använda det empiriska materialet samt analysmodellen, som är baserad på teorin. 

Analysmodellens struktur används och var och en av de nio faktorerna och de underliggande 

dimensionerna i analysmodellen gås igenom. 

5.1 Analys av de nio faktorerna 

Den nedan följande analysen av de nio faktorerna använder analysmodellens struktur och 

uppbyggnad. Det är i analyskapitlet som teori och det empirimaterialet vävs samman och 

ställs mot varandra. 

5.1.1 Kravhantering 

Faktorn Kravhantering har stor på verkan på resultatet av ett IT-projekt och brister i faktorn är 

en vanlig orsak till att ett IT-projekt misslyckas (Lotsson 2008; Hallberg et al. 2011; Eriksson 

2008a; Bahli et al. 2010). 

 

När det kommer till dimensionen ”identifiera krav och intressenter” så måste dessa först och 

främst identifieras för att kunna användas i kravhanteringen (Karlsson 1996; Jansson & Ljung 

2004). Risker som finns med kravhantering hanteras genom att identifiera intressenter och ta 

till vara deras kunskap inom ämnesområdet (Mathiassen & Tuunanen 2011). Det är otydligt i 

vilken utsträckning intressenter medverkade i kravhanteringen i IT-projektet. Det finns skilda 

uppgifter om hur det gick till med att få verksamhetens medverkan i kravarbetet. Anna säger 

sig inte alls veta någon om förfarandet med skapandet av kraven, eftersom hon inte jobbade 

på företaget på den tiden. Berit och Carin säger båda att intressenter delvis deltog i 

kravarbetet, men det framkommer inte i vilken utsträckning. Carin menar att eftersom 

företaget ville ha ett standardsystem så gick det inte att höra alla intressenter. I övrigt hade IT-

projektet inte del i skapandet av kraven, utan de var en restprodukt från tidigare projekt 

(Anna; Berit; Carin). 

 

I dimensionen ”dokumentera krav” ingår att formulera och värdera kraven. Att dokumentera 

krav är viktigt eftersom kraven fungerar som ett fundament för utvecklingsarbetet, ett 

informellt kontrakt samt underlag för testning av IT-produkten (Karlsson 1996). Krav som 

identifierats måste valideras och dokumenteras på ett korrekt sätt och kraven måste även 

kunna förstås av alla inblandade parter (Karlsson 1996). Kraven måste därför vara tydliga 

(Riksrevisionen 2011). Karlsson (1996) beskriver även att krav ska vara: tydliga, precisa och 

förståbara. Krav ska därför dokumenteras tydligt och konkret i en kravspecifikation (Görling 

2009). Flera författare ovan framhärdar att kraven måste vara tydliga (Riksrevisionen 2011; 

Karlsson 1996; Görling 2009). Det framkommer i intervjuerna att det inte verkar ha funnits 

någon annan kravdokumentering än ett exceldokument (Anna; Berit; Carin). Det finns skilda 

meningar bland intervjuobjekten om det interna kravdokumentets kvalité.  Anna och Berit har 

svarat att dokumentet var otydligt och att kraven var svåra att förstå. Kraven var inte tydliga, 

precisa och förståbara utan kunde tolkas på olika sätt beroende på vem som läste dem (Anna; 

Berit). Carin säger att kraven var tydliga, på övergripande nivå. Dokumentet verkar även ha 

varit inaktuellt eftersom det var flera år gammalt (Berit). Författaren har inte tagit del av 

kravdokumentet för skrivandet av uppsatsen och kan inte göra en bedömning av kvalitén på 

kraven. 
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I hanteringen av krav ska det även tydligt framgå hur leverantören planerar att lösa ställda 

krav (Karlsson 1996). Finns det tveksamheter eller otydligheter i kraven kan det leda till 

missförstånd eller att kraven inte blir korrekt uppfylla, eller alls uppfylla (Görling 2009). IT-

projektet visste inte hur leverantören tänkt lösa och utveckla ställda krav (Berit; Carin). Enligt 

Berit skapades det inga funktionsspecifikationer som visade hur leverantören hade för avsikt 

att uppfylla kraven. Carin menar å andra sidan att det i vissa fall fanns 

funktionsspecifikationer, men att projektmedlemmarna i IT-projektet inte fick se dem. 

 

Dimensionen ”prioritering av krav” involverar att med eftertanke och struktur välja vilka krav 

som ska ingå i ett IT-projekt.  Det är viktigt att rätt krav prioriteras in i IT-projektet (Karlsson 

1996; Jansson & Ljung 2004; Görling 2009). Liu et al. (2012) menar att om ett krav inte är 

nödvändigt eller relevant ska det tas bort. Berit anser att kraven som ingick i IT-projektet 

borde ha setts över och verksamheten skulle ha aktualiserat dem. Hon säger att kraven många 

gånger var inaktuella. 

 

Krav som prioriteras in i ett IT-projekt ska ge ett resultat som bidra till önskade effekter i ett 

definierat sammanhang (Balic & Ottersten 2010). Det finns olika sätt att prioritera krav men 

vanligtvis rangordnas de i primära krav, sekundära krav eller önskemål (Jansson & Ljung 

2004). Primära krav är krav som måste uppfyllas av IT-projektet, sekundära krav är krav man 

vill ha med men som inte är kritiska och till sist är önskemål krav som man vill ha med i IT-

projektet men som har lägre prioritering än sekundära krav (Jansson & Ljung 2004). 

The Standish Group (2013) anser att krav med ska prioriteras efter estimerad vinst på 

investeringen. För att se till att rätt krav kom med i IT-projektet menar Berit att verksamheten 

fick komma till tals. Det är en bra strategi, dels för att det faktiskt är verksamheten som vet 

vad som behövs för att utföra arbetet och dels för att involvering av verksamheten underlättar 

acceptansen för IT-projektet. Kraven på excellistan prioriterades efter hur kritiskt kravet var 

för verksamheten samt hur komplext kravet var att lösa utanför IT-systemet (Anna; Carin). 

Även krav som var relaterade till funktioner som företaget fått anmärkningar på valdes in i IT-

projektet (Carin). 

 

Den sista dimensionen i faktorn Kravhantering är ”acceptanskriterier och 

acceptansprocedurer”. Dessa finns med för att de bidrar till att vid avslutat IT-projekt kunna 

avgöra om ett krav blivit uppfyllt eller inte. Det är viktigt att acceptanskriterier är mätbara för 

att kunna påvisa om kraven uppfyllts (Jansson & Ljung 2004). Även acceptansprocedurer som 

beskriver hur acceptanskriterierna verifieras måste skapas (Jansson & Ljung 2004). Anna vet 

inget om eventuella acceptanskriterier- eller procedurer. Berit och Carin däremot är överens 

om att det inte skapades några acceptanskriterier eller acceptansprocedurer. 

5.1.2 Planering 

Faktorn Planering är med för att projektplanen är viktig för att hela projektteamet ska ha 

vetskap om vad som ska göras och när det ska göras. Planen är även viktig för att 

projektledaren ska kunna stämma av hur arbetet framskrider. Är planerna oklara riskeras att 

det uppstår missförstånd (Jansson & Ljung 2004). Plotka och Suty (2012) menar att en dålig 

projektplan kan leda till att ett IT-projekt misslyckas. 

 

Dimensionen ”mål och avgränsning” i faktorn Planering beskriver målet med IT-projektet 

och vad som ingår och inte ingår där i. Det är i planeringen av ett IT-projekt som målet 

beskrivs. Planeringen involverar även att beskriva IT-projektets avgränsningar (Jansson & 

Ljung 2004). The Standish Group (2013) menar att en framgångsfaktor för IT-projekt är att ha 

tydliga mål att arbeta efter. Alla tre intervjuade är i överensstämmande med att målet med IT-
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projektet var att få med restlistade krav från ett tidigare skapat kravdokument. Även i 

projektinitieringsdokumentet (Företaget 2012a) står det att syftet med IT-projektet var att 

leverera redan avtalade kortfunktioner. De tre intervjuade är överens om att avgränsningen i 

IT-projektet var att leverera restlistade krav (Anna; Berit; Carin). 

 

I dimensionen ”identifiera risker” ingår att det är en förutsättning för ett lyckat IT-projekt att i 

planeringen vara medveten om vilka risker och hot som finns mot IT-projektet. I 

planeringsfasen identifieras även vilka förväntningar och vilket motstånd som finns mot IT-

projektet (Jansson & Ljung 2004). Det görs för att kunna förebygga problem i IT-projektet 

(Jansson & Ljung 2004). Även Riksrevisionen (2011) poängterar att en del i planeringen av 

ett IT-projekt är att identifiera risker eftersom många misslyckanden i IT-projekt ligger i 

hanteringen av risker. De flesta projekt stöter någon gång under projektets gång på problem 

och ändrade förutsättningar, vilket betyder att för att lyckas måste planeringen av IT-projektet 

kunna anpassas (Marcks von Würtemberg 2010; Jansson & Ljung 2004). I samband med att 

projektplanen skapades så identifierades det inte om det fanns motstånd hos intressenter 

(Anna; Carin). Inte heller förväntningar undersöktes (Anna; Carin). Det framkommer från 

Anna och Carin att det initialt gjordes en riskanalys, men den har inte setts av författaren. 

Berit har inga kommentarer om detta. 

 

Dimensionen ”organisering” beskriver vilka roller som ingår i IT-projektet samt vilket arbete 

som ska utföras när av vilken resurs. Planering av ett IT-projekt innebär att planera för hur 

arbetet ska bedrivas samt hur projektet ska organiseras (Jansson & Ljung 2004). Vilka roller 

som ingick i det studerade IT-projektet är oklara. Enligt initieringsdokumentet bestod 

projektgruppen av följande roller: beställare, projektledare, krav & design, utveckling, test, 

införande samt integration (Företaget 2012a). Men Anna säger att projektgruppen bestod av 

tre personer: beställare, projektledare och en person som agerade testledare och testare. Berit 

menar att det även fanns med medlemmar som inte tillhörde den officiella projektgruppen. 

Carin säger delvis samma sak som Anna men tillägger att projektgruppen även bestod av två 

användare från en avdelning på företaget kallad verksamhetsstöd. 

 

Dimensionen ”tidplan” innehåller vilka tidsaspekter IT-projektet måste förhålla sig till.  I 

planeringsfasen identifieras vilka tidsramar som gäller för IT-projektet (Jansson & Ljung 

2004). Riksrevisionen (2011) menar att bristfällig tidplanering ligger bakom många 

misslyckanden. Alla tre intervjuade är överens om att tidplanen skapades av leverantören. De 

är även överens om att både IT-projekt och företaget, som helhet, hade liten eller ingen 

påverkan på hur den faktiska planen såg ut. Anna och Berit säger att IT-projektet från början 

skulle innehålla fem releaser, men det skalades ner vartefter tills endast en release återstod. 

Företaget hade stora problem med leveranser från leverantören som inte var tydlig med sina 

problem (Anna; Berit; Carin). Enligt interna ”release tracking sheets” så ändrades datumen i 

IT-projektet flera gånger (Företaget 2013b; Företaget 2013c; Företaget 2013d; Företaget 

2013f). 

 

Dimensionen ”budget” handlar om vilken budget som finns för IT-projektet och hanteringen 

av den. Budgetramar måste fastställas (Jansson & Ljung 2004). Hallberg et al. (2011) menar 

att det är viktigt att både tid- och budgetramar följs upp eftersom ett IT-projekt kan upplevas 

som misslyckat om det drar över några av dessa givna ramar. Riksrevisionen (2011) menar att 

ett överskridande av budget i ett projekt kan bero på bristande projektplanering eller brist på 

styrning och kontroll. Carin säger att budgeten som sattes för IT-projektet hölls och att 

slutsumman för IT-projektet låg till under budget. Detta berodde enligt Carin på att endast en 
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release levererades. Det finns inget dokument som anger slutsumman för IT-projektet. Varken 

Anna eller Berit har någon information angående budgetfrågor. 

 

”Införande och utbildning” som dimension beskriver att det måste finnas med en plan i 

projektplaneringen för hur det kravställda resultatet av ett IT-projekt ska inkorporeras i 

verksamheten. Projektplanen ska innehålla en plan för hur och på vilket sätt slutresultatet av 

IT-projektet ska införas i verksamheten (Jansson & Ljung 2004). Detta för att försäkra sig att 

det inte kommer att uppstå luckor mellan införandet och verksamheten (Nortje 2013). En plan 

för utbildning måste utarbetas (Nortje 2013). I IT-projektet fanns det ingen väl utarbetad plan 

för införande och utbildning av de funktioner som skulle levereras i IT-projektet (Anna; Berit; 

Carin). Anna säger att införandet skulle hanterades efter hand eftersom det ansågs att 

funktionerna som skulle komma inte vara så stora att IT-projektet behövde en plan för 

utbildning och införande. Enligt Carin så fanns det en plan men att den inte var utarbetad i 

detalj. 

 

Dimensionen ”kommunikationsplan” påvisar vikten av att ha en plan för hur IT-projektet ska 

informera verksamheten om projektet. Verksamheten och IT-projektet måste vara i samklang 

angående IT-projektet för att det inte ska uppstå meningsskiljaktigheter (Troedson 2004). Det 

är därför viktigt att kommunikation finns med i den totala projektplanen (Nortje 2013). Även 

Jansson och Ljung (2004) menar att kommunikationen mellan IT-projektet och verksamheten 

planeras. Projektinitieringsdokumentet för IT-projektet visar att det fanns en 

kommunikationsplan (Företaget 2012a). Det här motsägs av Berit som hävdar att det inte 

fanns någon plan för hur kommunikationen inom IT-projektet skulle ske. Även Anna säger att 

det inte fanns en plan, och inte heller någon kontinuerlig kommunikation mellan IT-projektet 

och användarna. Carin menar att både företaget ledningen och slutanvändarna på företaget 

informerats om IT-projektet och vad som skulle levereras och när det skulle levereras. 

5.1.3 Projektledning 

Faktorn Projektledning innefattar projektledarens arbetsuppgifter och kompetens. Sektionen 

börjar med dimensionen ”uppföljning”. I dimensionen ingår att följa upp IT-projektet både 

internt och externt. Det är projektledarens uppgift att under pågående IT-projekt följa upp hur 

arbete med IT-projektet fortlöper, stämma av planen och rapportera status till beställaren eller 

styrgruppen (Jansson & Ljung 2004). En annan av projektledarens uppgifter är att 

kontinuerligt under IT-projektets gång identifiera och hantera risker som uppkommer 

(Jansson & Ljung 2004). IT-projektet hade regelbundna möten med leverantören, för att 

stämma av status (Anna; Carin). Resultatet av dessa möten dokumenterades i ett dokument 

(Anna; Berit). Berit säger att det inte var tydligt i dokumentet vad som sades eller bestämdes 

på mötet. 

 

Internt följde projektledaren kontinuerligt upp IT-projektet och rapporterade till beställaren 

(Anna; Carin). I projektinitieringsdokumentet finns det beskrivet att interna projektmöten ska 

ledas av projektledaren varje vecka samt att status- och avvikelserapporter ska skickas till 

styrgruppen (Företaget 2012a). Anna menar att det inte fanns någon styrgrupp specifikt för 

IT-projektet att rapportera till. I den mån hon rapporterade visare till en styrgrupp skedde det i 

en styrgrupp för ett annat projekt (Anna). 

 

Dimensionen ”identifiera och hantera risker” innebär att risker ska inte bara identifieras och 

hanteras i början av ett IT-projekt utan även under loppet av ett pågående IT-projekt. 

Jansson och Ljung (2004) menar att arbetet med att hantera risker handlar om att identifiera 

och agera (Jansson & Ljung 2004). Enligt Jansson och Ljung (2004) kan projektledaren välja 



40 

 

att eliminera, förebygga, förbereda för, ignorera eller flytta effekten av risken. Anna och Carin 

är överens om att inga risker varken identifierades eller hanterades under IT-projektets gång. 

Berit vet inget om detta. 

 

Dimensionen ”anpassning” är viktig eftersom det ofta sker oförutsedda händelser i ett IT-

projekt och dessa måste hanteras för att överkommas. Sker förändringar som påverkar 

projektplanen måste planen omarbetas och anpassas (Jansson & Ljung 2004).  

Anpassningen IT-projektet gjorde för att anpassa sig till den rådande situationen med 

förseningar och uteblivna svar från leverantören, var att reagera genom att eskalera till 

ledningen, som tog vid (Anna; Berit). Anna och Carin menar att de inte kunde förebygga det 

som hände utan endast reagera. Företaget kände inte att de alls kunde påverka det som hände 

utan var helt i händerna på leverantören (Anna; Carin). IT-projektet anpassade sig även till att 

två projektmedarbetare antagligen lämnade IT-projektet i tidigt stadium (Carin). Berit har 

inga kommentarer kring anpassning. 

 

Dimensionen ”projektledarkompetens” är viktig eftersom det är projektledaren som planerar 

och styr IT-projektet. Flera källor menar att utgången av ett IT-projekt är avhängt på 

kunskapen och erfarenheten hos projektledaren (Liu et al. 2012; Belassi & Tukel 1996; The 

Standish Group 2013; Plotka & Suty 2012). Projektledarkompetensen är viktigt men Liu et al. 

(2012) och Belassi och Tukel (1996) tillägger att det är svårt att hitta personer som har 

kunskap, erfarenhet och expertis inom både projektledarskap och IT. I IT-projektet råder det 

delade meningar om projektledarens kompetens och erfarenhet. Anna och Carin menar att 

projektledaren hade tidigare erfarenhet av att leda projekt. Dock tillägger Carin att det var 

projekt av annan typ och även att tekniskkompetens inte krävdes av projektledaren i IT-

projektet. Berit anser att projektledaren saknade både tekniskkompetens och erfarenhet av att 

leda IT-projekt. Annas åsikt är att projektledaren var tekniskt kompetent. Enligt Berit det 

ledde bristen på tekniskkompetens till att projektledaren inte ville prata tekniska detaljer med 

leverantören när denna försökte. 

 

I dimensionen ”kommunikation (verksamhet och IT-projekt)” påtalas vikten av att det finns 

en meningsfull och givande kommunikation. Det handlar om kommunikation mellan 

verksamheten och IT-projektet men även inom själva IT-projektet. Kommunikationsflödet 

mellan IT-projektet och verksamheten är viktig (Liu et al. 2012; Belassi & Tukel 1996). Detta 

beror på att slutresultatet av IT-projektet kommer att påverka verksamheten och den behöver 

ha kontinuerlig information (Nortje 2013). Men det är även viktigt att kommunikationen inom 

IT-projektet är transparent och att alla som behöver information får den (Liu et al. 2012). Den 

kommunikationsväg som gäller måste användas av alla (Liu et al. 2012; Nortje 2013). Anna 

säger att det inte gick ut någon egentlig information till verksamheten. Carin menar tvärtom 

att verksamheten informerades om IT-projektet och dess status. Berit menar att verksamheten 

inte alls fick information. 

 

Angående informationsflödet inom IT-projektet så säger Anna att det hölls spontana möten i 

projektgruppen. Berit menar tvärtom att inte alla projektmedlemmar var med på dessa 

spontana möten och att mötesanteckningar som skickades ut, från möten med leverantören, 

var svåra att följa och förstå. Berit menar att alla medlemmar inte fick nödvändig information. 

5.1.4 Ledning och styrgrupp 

Enligt Anna fanns ingen specifik styrgrupp som projektledaren rapporterade till, utan 

rapporteringen gjordes inom ramen för ett annat projekt. Carin hävdar att det fanns två 

styrgrupper, en intern och en extern där både företag och leverantör ingick. 
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Dimensionen ”ledningens stöd” tar upp faktum att det är viktigt att IT-projektet har stöd och 

acceptans av ledningen för att dels få de resurser som krävs men även för att underlätta för att 

även få resten av verksamhetens acceptans. Liu et al. (2012) menar att ett företags ledning har 

stor påverkan på utgången av ett IT-projekt. För att IT-projektet ska få tillgång till de resurser 

som krävs så behövs förutom ledningens stöd även dess acceptans (Belassi & Tukel 1996; 

The Standish Group 2013; Plotka & Suty 2012; Marcks von Würtemberg 2010).  

Carin menar att det fanns stor acceptans för projektet inom företaget, men kan inte ge 

exempel på vilket sätt. Berit säger att det inte fanns något uttalat stöd för projektet hos varken 

ledning eller styrgrupp. Anna har ingen information kring detta. 

 

Dimensionen ”kommunikation (ledning, styrgrupp och projektledare)” innebär att det måste 

finnas kommunikation mellan projektledaren och ledningen samt styrgruppen. För att 

projektledaren ska få ledningens- och styrgruppens stöd krävs det att de hålls informerade om 

IT-projektet. Projektledaren rapporterar status angående IT-projektet till beställaren och 

ibland till en styrgrupp (Jansson & Ljung 2004). Det är styrgruppens funktion att ta beslut i 

IT-projektet (Jansson & Ljung 2004). Dessa ändringar kan exempelvis ha att göra med 

ändringar av funktioner, tidplan eller budget (Jansson & Ljung 2004). Vidare menar Liu et al. 

(2012) att ledningen måste vara transparant och inte får ändra planer eller liknande i IT- 

projektet utan att samarbeta med projektledaren. Berit säger att det inte gick ut någon 

information från projektet till varken ledning eller styrgrupp. Detta stämmer inte alls enligt 

Carin, som säger att både styrgruppen och ledningen var informerade. Hon menar även att de 

var väldigt engagerade i projektet. Ett exempel på detta är att det var efter information från 

projektledaren om saknade leveranser som styrgruppen eskalerade upp på ledningsgruppsnivå 

att det fanns problem (Carin). Anna säger att projektledaren rapporterade till en styrgrupp som 

inte var specifik för det aktuella IT-projektet. 

 

I dimensionen ”kompetens” visas att det är viktigt med kompetens i ledningen och i 

styrgruppen. Om kompetensen inte finns kan det leda till att felaktiga beslut tas. Enligt Balic 

och Ottersten (2010) har ofta styrgruppen fokus på att IT-projektet levererar önskade 

funktioner enligt budget och tidplan, men glömmer effektmålen. Vidare menar Balic och 

Ottersten (2010) att beslut tas om ändringar utan att det finns faktiska försäkringar att dessa 

kommer att leda till en bättre produkt. Inte heller leder överdrag i tid eller budget till ett bättre 

resultat (Balic & Ottersten 2010). Företagets ledning är ofta dåligt insatta i frågor som har 

med IT-projekt att göra och saknar ofta IT-kompetens menar Karlander (2001). Även Balic 

och Ottersten (2010) menar att styrgrupper är dåligt insatta i IT-frågor och inte har den 

kompetens som krävs för att ta beslut. På frågan om den interna styrgruppen eller ledningen 

har relevant teknisk kompetens för att kunna ta välgrundade beslut i frågor angående IT-

projekt svarar Carin ja. Berit var dock tveksam till detta. Anna har inga kommentarer. 

5.1.5 Användarmedverkan 

Faktorn Användarmedverkan påvisar vikten av att faktiska användare deltar i IT-projektet. 

Det är användarna som har störst kunskap om produkter och processer. Det är även 

användarna som skall arbeta med IT-projektets resultat i verksamheten. Flera källor menar att 

användarmedverkan har stor inverkan på utgången att ett IT-projekt (The Standish Group 

2013; Plotka & Suty 2012; The Standish Group 2014; IFS 2012). Enligt Anna fanns det inte 

några användare med i projektgruppen. Men hon säger samtidigt att testledaren involverade 

användare för att få kunskap om processer inför testerna. Anna säger även att användare i 

vissa fall utförde tester. Berit menar att detta inte var fallet och att användare inte alls 

medverkade med processkunskap eller i tester. Angående användarmedverkan finns även en 
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annan mening, att två användare var med i den ursprungliga projektgruppen men att problem 

inom gruppen ledde till att dessa användare fasades ut (Carin). 

 

I faktorn Användarmedverkan finns även dimensionen ”vilja”, som innefattar vikten av att 

användare har vilja att medverka i IT-projekt, om resultatet ska bli bra. Användare som 

medverkar i ett IT-projekt måste, för att medverka på ett effektivt sätt, själva vilja medverka 

(Liu et al. 2012). Anna och Berit delar uppfattningen att användarna på företaget sällan har 

vilja att medverka i IT-projekt. I vissa fall är de inte heller motiverade att svara på frågor 

(Anna). Berit säger att det inte finns en kultur på företaget som uppmuntrar att användare 

medverkar i projekt och därför finns inte heller viljan. Det ses som en betungande uppgift att 

medverka i projekt, inte som ett privilegium som kan ses som ett läro- eller utvecklingstillfälle 

(Berit). Carin menar på att det finns användare på avdelningen verksamhetsstöd som har vilja 

att medverka i IT-projekt. Viljan att medverka hos de två användarna, som initialt var med i 

IT-projektet, bedöms av Carin vara god. 

 

Dimensionen ”kunskap” påtalar vikten av att användare som medverkar i IT-projekt har 

tillräckliga kunskaper för att kunna bidra på ett givande sätt till slutresultatet. Balic och 

Ottersten (2010) samt The Standish Group (2014) säger att i användarmedverkan finns det 

problem så som att användare inte är vana att arbeta i IT-projekt och därför saknar den 

kunskap som skulle behövas för att de effektivt skulle kunna medverka i projektet på ett 

bidragande sätt (Balic & Ottersten 2010; The Standish Group 2014). Anna och Berit är ense 

om att användarna i verksamheten inte har kunskap eller erfarenhet för att medverka i IT-

projekt. Carin säger att användarna på företaget kan delas upp i två grupper. Ena gruppen 

består av de användare som arbetar med systemsupport och projekt på avdelningen 

verksamhetsstöd, och de har kunskap för att medverka i IT-projekt och är intresserade av att 

lära sig och andra nya saker (Carin). Den andra gruppen är slutanvändarna och hos dem råder 

en annan projektkultur och de har generellt sett inte tillräckliga kunskaper för att medverka i 

IT-projekt (Carin). Slutanvändarna är inte heller motiverade för att medverka (Carin). De två 

användarna som initialt var med i IT-projektet bedöms av Carin ha god kunskap om IT-

projekt och ämnesdomänen. 

 

I Dimensionen ”acceptans” är det viktigt med användarnas acceptans. För att en IT-produkt 

ska få acceptans måste den gillas av användarna och vara användbar (Balic & Ottersten 2010). 

Yeo (2000) menar att saknas acceptans hos användarna kan ett lyckat IT-projekt ses som 

misslyckat då det får motstånd av användarna och projektets slutprodukt inte används. Enligt 

Berit fick användarna ingen kommunikation från IT-projektet och därför fanns inte heller 

acceptans för projektet (Berit). Carin menar att användarna fick information om IT-projektet 

och att de även hade acceptans för IT-projektet, men kan inte precisera hur. Anna har ingen 

åsikt i ämnet. 

5.1.6 Projektmedarbetare 

Faktorn Projektmedarbetare tar upp vikten av vilka resurser IT-projektet har till sitt 

förfogande och vilken kunskap och expertis dessa besitter. Ett IT-projekt kan använda både 

interna medarbetare och konsulter som projektmedlemmar. Enligt Jansson och Ljung (2004) 

har deltagarna i ett IT-projekt har stor påverkan på projektets resultat och kvalité (Jansson & 

Ljung 2004).  

 

Dimensionen ”interna medarbetare” tar upp hur interna medarbetare bör väljas ut till IT-

projektet samt vilken kunskap de bör ha. Använder sig IT-projektet av interna resurser måste 

nyckelkompetens samt erfarenhet läggas in i valet (Jansson & Ljung 2004). Vidare påverkar 
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valet av projektmedarbetare lärandet inom en organisation och det kan vara en bra idé att låta 

oerfarna deltagare lära av erfarna deltagare (Jansson & Ljung 2004). Berit säger att endast 

konsulter var involverade i IT-projektet. Anna menar att IT-projektet använde sig av 

konsulter, förutom beställaren som var intern och eventuell intern hjälp vid testningen. Carin 

säger till stor del samma sak som Anna, men tillägger att det i början i IT-projektet fanns med 

två interna medarbetare. 

 

Dimensionen ”konsulter” går igenom hur konsulter som arbetar i ett IT-projekt bör väljas ut. 

När det kommer till kunskapsöverföring från konsulter kan det ske inom IT-projektet eller till 

verksamheten. Liberatore och Luo (2010) menar att många verksamheter använder sig av 

konsulter som resurser i IT-projekt för att den egna verksamheten saknar den kompetens som 

behövs. När en konsult anlitas är det viktigt att vara medveten om konsultbolagets och den 

enskilda konsultens tidigare erfarenheter, då många misslyckanden i IT-projekt kan kopplas 

till insatser från konsulter (Danielsson 2014). Troedson (2004) menar att ett företag måste 

vara aktsam för konsulter som inte arbetar med kunskapsöverföring, eftersom de gör sig 

oumbärliga.  Karlander (2001) går ett steg längre och skriver att misslyckanden skulle kunna 

undvikas om företag undvek att duperas av konsultföretag. Även Riksrevisionen (2011) 

varnar för att konsultberoendet är ett problem inom IT-projekt. Carin säger att konsulterna 

som användes i IT-projektet valdes ut genom intervjuer. Konsulterna behövdes i arbetet med 

IT-projektet eftersom de hade den kunskap som efterfrågades (Carin). Anna menar att det inte 

fanns nya eller oerfarna medarbetare i IT-projektet och därför krävdes inte att konsulterna 

arbetade med kunskapsöverföring. Berit menar att det fanns behov av utbildning och 

kunskapsöverföring, till verksamheten, men att användarna inte är mottagliga för ny kunskap. 

Carin hävdar att vissa användare är mottagliga för lärande som exempelvis de två användare 

som initialt deltog i projektarbetet. 

 

Dimensionen ”talang och motivation” tar upp vikten av att projektmedarbetare är engagerade 

och intresserade av IT-projektet. Det är viktigt att projektgruppen innehar nödvändig kunskap 

för att slutföra ett lyckat IT-projekt. The Standish Group (2013) säger att det är viktigt att 

projektmedarbetare är talangfulla. Liu et al. (2012) tillägger att medarbetarna måste vara 

motiverade. Därför måste valet av medarbetare ske med omsorg eftersom det ligger i IT-

projektets intresse att få ombord motiverade resurser med rätt kunskap som stannar under hela 

projektets livstid (Liu et al. 2012). The Standish Group (2013) tycker att det är viktigt med 

stabila projektteam som arbetar heltid med IT-projektet. Även Belassi och Tukel (1996) 

hävdar vikten av motiverade medarbetare men tillägger att aspekten teknisktkunnande är av 

största vikt. Carin säger att de två interna medarbetarna som initialt var med i projektgruppen 

besatt kunskap om både ämnesdomänen och IT. Hon menar även att de två interna 

medarbetarna var motiverade att delta i IT-projektet. Berit tycker att projektgruppen totalt sett 

hade kunskap om ämnesområdet men att projektledaren inte hade det. 

 

Dimensionen ”utbildning” är nödvändig om en projektmedarbetare utan tillräckliga relevanta 

kunskaper ska kunna utvecklas och, ännu viktigare, kunna prestera effektivt i IT-projektet. 

Dimensionen involverar även utbildning till verksamheten från IT-projektet. Om IT-projektet 

inte ser till att medarbetarna har den utbildning de behöver för att genomföra sitt arbete i IT-

projektet kan detta leda till stor rotering av projektresurser (Liu et al. 2012). Ofta snålas det 

dock med utbildning i IT-projekt (Liu et al. 2012). Plotka och Suty (2012) hävdar att 

misslyckanden i IT-projekt delvis har att göra med projektmedarbetarnas dåliga 

domänkunskaper och att därför är viktigt att det finns kunskap och erfarenhet av IT-projekt 

hos medarbetarna. 
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Det fanns inga oerfarna deltagare med i projektet (Anna; Berit; Carin). Så det krävdes ingen 

utbildning av projektresurser (Anna). 

5.1.7 Leverantör 

Faktorn Leverantör tar upp vad valet av en leverantör bör baseras på samt vikten av att 

leverantören förstår verksamheten. Även kommunikation mellan IT-projektet och 

leverantören gås igenom. 

 

Dimensionen ”val och upphandling” handlar om att valet av en leverantör till IT-projektet är 

viktigt samt att själva upphandlingsprocessen har påverkan på IT-projektets resultat. Valet av 

leverantör av ett IT-system har stor påverkan på det efterföljande IT-projektet. Även Balic 

och Ottersten (2010) framhäver att leverantörens förmåga av att kunna leverera och prestera 

är av största vikt. Troedson (2004) förklarar att aktsamhet måste användas när en IT-

leverantör anlitas och att inte endast personliga kontakter ska användas. Valet av IT-

leverantör påverkar hela verksamheten och måste vara förankrat internt innan kontrakt skrivs 

(Troedson 2004). Valet av leverantör ingick inte i det aktuella IT-projektet utan det var ett val 

som gjordes i ett tidigare projekt (Anna; Berit; Carin). Det samma bekräftas i 

initieringsdokumentet (Företaget 2012a) 

 

Dimensionen ”förståelse och lyhördhet” förklarar att det är viktigt att leverantören är 

förstående och lyhörd. Det är viktigt eftersom företaget är kund till leverantören och har köpt 

en tjänst vilket innebär att leverantören ska åstadkomma ett specifikt resultat. Leverantören 

måste kunna lyssna på företaget som är uppdragsgivare. Leverantören måste kunna leverera 

det som kravställts samtidigt som det finns förståelse för verksamheten (Lotsson 2008). En 

leverantör vara även vara innovativ och lyhörd (IFS 2012). Deltagarnas gemensamma 

bedömning är att leverantören saknade förståelse för verksamheten och dess behov. Ett tillägg 

från Carin är att vissa resurser hos leverantören var väldigt förstående och lyhörda, men som 

helhet var det inte fallet. Det råder även enhetlighet hos de intervjuade om att leverantören 

inte var lyhörd eller innovativ. Företaget hade väldigt liten påverkan på utgången av IT-

projektet och var helt i händerna på leverantören (Anna). Problemet med leverantören, enligt 

Carin, var att de inte var proaktiva. Hon säger att när obekväma frågor togs upp kom de 

genast i försvarsställning och att de inte heller kunde ta till sig förslag från IT-projektet. 

 

Dimensionen ”kommunikation (leverantör och IT-projekt)” tar upp hur viktigt det är med rätt 

kommunikation mellan parterna företag och leverantör. Vidare är det viktigt att 

kommunikationen mellan företaget och IT-projektet sker på samma nivå i de båda företagen 

(Troedson 2004). Anna och Carin menar att kommunikationen mellan företaget och 

leverantören var på samma nivå, i och med att projektledarna pratade med varandra och 

testpersonerna samtalade med varandra. Enligt Anna fanns dock tillfällen när IT-projektet 

hänvisades till samtal mellan företagets chefer och leverantörens chefer i projektet ”nya 

leveransmodellen”, som IT-projektet inte var medvetna om. 

5.1.8 Test 

Faktorn Test handlar hur viktigt det är att testa en IT-produkt för att minimera fel. En felaktig 

eller oanvändbar IT-produkt påverkar IT-projektets resultat (Lodhi et al. 2013). Därför är test 

är en viktig projektaktivitet som säkerställer IT-produktens kvalité (Lodhi et al. 2013). 

Görling (2009) menar att misslyckanden i många IT-projekt skulle kunna undvikas om IT-

produkter testades samt om hittade fel åtgärdades i tid. Att testa minimerar inte bara fel utan 

skapar även kunskap om hur en IT-produkt fungerar (Lodhi et al. 2013). Aktiviteten test 
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måste genomföras i både nya IT-produkter och i IT-produkter som modifierats Lodhi et al. 

2013). 

 

Dimensionen ”testplan och strategi” innebär att det måste finnas en utarbetat plan och strategi 

för hur testarbetet ska bedrivas. Test måste planeras in i den övergripande planen för IT-

projektet och en strategi måste skapas (Lodhi et al. 2013). Det måste planeras för test i början 

av ett IT-projekt för att test inte ska glömmas bort eller ske slumpartat i slutet av projektet 

(Lodhi et al. 2013). De tre intervjuobjekten är överens om att aktiviteten test fanns med i 

projektplanen för början. 

 

Dimensionen ”acceptanstester” innebär att IT-produkten måste acceptanstestas innan 

driftsättning görs. Innan en IT-produkt är färdig genomförs systemtester och en färdig produkt 

acceptanstestas (Eriksson 2008a). Acceptanstester är baserade på kraven för IT-produkten 

(Eriksson 2008a). Vid ändringar av ett redan befintligt system genomförs regressionstester för 

att försäkra sig om att redan befintlig funktionalitet inte påverkats av ändringen (Eriksson 

2008a). Acceptanskriterier som skapats tillsammans med kraven måste testas med hjälp av 

acceptansprocedurer (Jansson & Ljung 2004). Detta gör man för att säkerställa att kraven är 

uppfyllda (Jansson & Ljung 2004). De tester som genomfördes inom IT-projektet var 

strukturerade och baserade på leverantörens releasedokument, enligt Anna. Både Anna och 

Berit säger att kvalitén på koden som skulle testas var dålig och levererades tre gånger till 

testmiljön innan den var acceptabel för test. I testsystemet levererades funktioner och 

ändringar som inte funnits med i releasedokumentet från leverantören (Anna; Carin). Det 

fanns även med kända fel, som leverantören redan identifierat i sina egna tester (Anna; Berit; 

Carin). Enligt Anna utförde IT-projektet acceptanstester, eftersom det inte fanns tid för 

regressionstester. Dock menar Berit att baserat på erfarenheter, om tidigare kvalité på 

leveranser från leverantören, så visste verksamheten att det var viktigt att regressionstesta och 

att detta gjordes. Carin instämmer med att det utfördes både acceptanstester och 

regressionstester. Både Berit och Carin säger att det inte fanns några acceptanskriterier eller 

acceptansprocedurer att gå igenom. Anna har ingen information om acceptanskriterier eller 

acceptansprocedurer. 

 

Dimensionen ”dokumentation” innebär att det är viktigt att både tester och fel som hittas 

dokumenteras. Felen måste hanteras korrekt för att de ska kunna följas upp och åtgärdas. 

Testerna måste dokumenteras (Lodhi et al. 2013). Även fel som hittas vid testningen måste 

dokumenteras, prioriteras, följas upp och lösas (Lodhi et al. 2013). Helst innan IT-produkten 

hamnar i produktion eftersom kostnaderna och påverkan på verksamheten då ökar (Lodhi et 

al. 2013). Av de fel som hittades i testningen åtgärdades endast de mest kritiska, enligt Anna . 

Även Carin menar att vissa fel som hittats vid testarbetet åtgärdades. Anna säger att eftersom 

inte alla fel åtgärdades ledde det till att release 1 implementerades i produktion med kända fel, 

dock lågprioriterade med estimerad låg påverkan. Anna och Carin menar att det var en konsult 

som testade och dokumenterade. Berit hävdar att inga tester dokumenterades. Inga dokument 

angående test har funnits till författarens förfogande. 

5.1.9 Införande och avslut 

Faktorn Införande och avslut går igenom vikten av att IT-projektet förbereder för och har 

hand om införandet av IT-projektets resultat i verksamheten. Faktorn tar även upp att det är 

viktigt att IT-projektet utvärderas efter avslut och att lärdomen tas om hand till framtida IT-

projekt. 
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Dimensionen ”överlämnande” går igenom varför det är viktigt att planera för ett 

överlämnande av IT-projektets resultat till en verksamhet där det ska användas. Målet med ett 

IT-projekt är att ett färdigt resultat ska överlämnas till en existerande verksamhet. Det är vid 

införandet som ansvaret för IT-produkten flyttas från IT-projektet till verksamheten (Jansson 

& Ljung 2004). Görling (2009) säger att en av de skäl som gör att IT-projekt misslyckas är att 

det finns för mycket fokus på endast utvecklingsdelen och andra delar som driftsättning och 

införande glöms bort. Både Anna och Berit säger att det inte fanns en plan för införandet IT-

projektets slutresultat in i verksamheten. Carin säger att det fanns en plan för införande, men 

att det inte gick som man tänkt. 

 

Dimensionen ”driftsättning” handlar om vikten av ett planerat och strukturerat 

tillvägagångssätt vid driftsättning av IT-projektets slutresultat. För att minimera påverkan på 

verksamheten och användarna vid en produktionssättning är det viktigt att det finns i förhand 

skapade driftsättningsprocedurer (Görling 2009). Får driftsättningen stora problem finns det 

en risk att uppfattningen om IT-projektet påverkas negativt (Görling 2009). De tre intervjuade 

är ense om att det fanns en driftsättningsplan. Både Anna och Berit menar att driftsättningen 

av den nya IT-produkten inte hade påverkan på systemet, och att inte låg nere som en följd av 

driftsättningen. Carin hävdar att systemet kan ha legat nere men i så fall inte länge. 

 

Alla fel som identifierats i aktiviteten test åtgärdades inte innan produktionssättning vilket 

ledde till att fel hamnade i produktionsmiljön där de fick hanteras av verksamheten (Anna). 

Eftersom IT-projektet, enligt Anna, inte hunnit regressionstesta så upptäcktes fel i produktion 

som hade stor påverkan på verksamheten. Dessa fel fick hanteras av driftsorganisationen och 

inte IT-projektet, eftersom det var avslutat (Anna). Enligt Berit var de fel som upptäcktes i 

produktionsmiljön efter driftsättningen allvarliga och bidrog till att företaget tog en stor 

finansiell risk. Det skapade även problem för slutkunderna (Berit). Leverantören hade en 

driftsättningsplan men hade ingen som helst plan för en backning av leveransen eller eventuell 

åtgärdsplan (Berit). 

 

I dimensionen ”utvärdering och avslut” är det viktigt att utvärdera ett IT-projekt och även ta 

lärdomen vidare. Vid ett projektavslut är det även viktigt att premiera ett väl utfört arbete i IT-

projektet. Ett IT-projekt är inte avslutat så fort som ett slutresultat införts i en verksamhet 

(Jansson & Ljung 2004). Innan den temporära projektgruppen skingras ska IT-projektet 

utvärderas (Jansson & Ljung 2004). Enligt The Standish Group (2013) går nästan alla 

organisationer som utvärderar ett IT-projekt miste om ett läro- och bättringstillfälle eftersom 

de inte använder sig att utvärderingsresultatet. Många problem med misslyckade IT-projekt är 

ofta välkänd sedan tidigare och samma misstag upprepas i projekt efter projekt just eftersom 

utvärderingar inte följs upp och organisationen inte tar lärdom av tidigare projekt 

(Riksrevisionen 2011). Riksrevisionen (2011) rekommenderar att ta lärdom av erfarenheter i 

avslutade IT-projekt. För att skapa god projektkultur bör organisationer med fördel premiera 

projektmedlemmar efter avslutat projekt (Liu et al. 2012). Vetskapen att hårt arbete premieras 

motiverar medarbetarna att göra sitt yttersta under pågående IT-projekt (Liu et al. 2012). 

Enligt Berit utvärderades inte IT-projektet efter avslut och inga lärdomar togs. Carin är av en 

annan åsikt och menar att IT-projektet utvärderades och att lärdomar togs. Lärdomarna var att 

bedriva IT-projekt annorlunda i framtiden och att inte använda sig igen av leverantörer som i 

sin tur använder sig att en tredje part (Carin). Hon säger att kunskapen kommer att tas vidare 

till framtida projekt. Inga dokument angående avslut eller utvärdering har givits för skrivande 

av C-uppsatsen. Carin säger att det på företaget inte finns någon tradition av att premiera 

deltagare i projekt, endast projektledare. Då det analyserade projektet bestod av konsulter så 
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premierades inte någon medarbetare för sin insats i IT-projektet (Carin). Varken Anna eller 

Berit har vetskap om detta. Inga testdokument har delgetts författaren. 

 

Detta avslutar analyskapitlet. Det är värt att nämna att på många punkter och i många frågor 

motsäger intervjuobjekten varandra.  Det är svårt för en utomstående att bedöma vad som är 

korrekt eller vad som egentligen skedde i IT-projektet. 
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6 Slutsatsdiskussion 

Slutsatsdiskussionen innehåller en genomgång och bedömning av hur var och en av de nio 

faktorerna förhöll sig till IT-projektet. 

 

Nedan gås de nio faktorerna igenom enligt analysmodellens struktur och varje faktors 

påverkan på IT-projektets misslyckande bedöms. 

6.1 Kravhantering 

Kraven till det aktuella IT-projektet skapades inte till den samma, utan var en rest från 

tidigare projekt. Majoriteten av de intervjuade säger att kraven var otydliga och svåra att 

förstå. Kravlistan som användes var flera år gammal och det är högst sannolikt att det fanns 

krav som inte längre var aktuella eller som i alla fall borde ha formulerats om för att passa den 

aktuella verksamheten. 

 

Det fanns inte en öppen kommunikation mellan IT-projektet och leverantören om hur krav 

skulle lösas. Om ett IT-projekt inte får se en kravspecifikation där de kan verifiera att 

leverantören uppfattat kraven och har en rimlig lösning på hur de ska utvecklas, så tycker jag 

att det är samma sak som att de inte finns. 

 

Strategin med prioritering av krav enligt påverkan på verksamheten är helt i linje med det som 

sägs om prioritering i litteraturen. 

 

Troligtvis skapades det inte varken acceptanskriterier eller acceptansprocedurer. Det betyder 

att de inte heller kunde testas vilket måste ha försvårat bedömningen om ett krav uppfyllts 

eller inte. 

 

Kravhantering kan inte bedömas ha haft påverkan på IT-projektet. 

6.2 Planering 

De intervjuade framhärdar att det har funnits en allmän vetskap i verksamheten om att de haft 

tidigare problem med leverantören. Inte minst visar det faktum att det fanns en restlista med 

krav från tidigare projekt på att leverantören inte levererat som planerat tidigare. Om det hade 

gjorts en korrekt riskanalys som hanterats, så borde problemen med leverantören ha kommit 

upp som en hög risk och tagits om hand.  

 

Vilka roller som ingick i IT-projektet är oklara. Det råder skilda uppgifter om det bara ingick 

konsulter eller om även användare fanns med. Det i sig är inte viktigt men det visar att 

organiseringen inte var tydlig. Alla tre intervjuade var delaktiga i IT-projektet och ändå skiljer 

sig uppfattningen om vilka resurser som ingick. Om organiseringen inte är tydlig kan IT-

projektet inte ha planerats optimalt. 

 

Tidplanen i IT-projektet har helt skapats av leverantören och det fanns ingen möjlighet till 

påverkan av företaget, som är den beställande parten och alltså kan ses som kunden i 

förhållandet dem emellan. Tidplanerna ändrades kontinuerligt av leverantören under IT-
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projektets livstid och antalet funktioner som skulle levereras minskade. Det är svårt att säga 

vad det berodde på, men det framkommer att leverantören i sin tur hade stora problem internt 

och att det påverkade hela IT-projektet. Det är oroväckande att leverantören inte var tydlig 

med sina problem och att IT-projektet inte fick uppdaterad information. 

 

Budgeten som sattes för IT-projektet hölls och slutsumman låg till under budget. Det berodde 

på att det inte kom leveranser och att projektplanen inte kunde hållas. Hade IT-projektet 

levererat alla fem releaser hade budgeten antagligen överskridits, men det gjorde den inte 

eftersom det endast kom en release. 

 

Det fanns inte en klar och tydlig plan för hur projektresultatet skulle inkorporeras i 

verksamheten, utan det löstes efter hand. Bedömningen av flera intervjuade var att det inte 

behövdes någon plan, eftersom det endast kom en release. Eftersom alla releaser inte kom 

verkar det inte ha behövts någon omfattande utbildning av verksamheten och det påverkade 

inte IT-projektet. Men initialt borde IT-projektet ha antagit att alla fem releaser skulle 

levereras och det betyder att införandet i verksamheten skulle ha varit mer omfattande. Därför 

borde en plan för införande och utbildning ha funnits med i projektplanen. 

 

Det fanns inte heller en given plan för hur IT-projektet skulle kommunicera med 

verksamheten. Anna säger att det inte heller fanns någon egentligen kommunikation mellan 

IT-projektet och verksamheten men enligt en av de intervjuade informerades både 

slutanvändare och ledningen. Att det finns skilda uppgifter om vilken information som utgick 

tyder på att kommunikationen inom själva projektgruppen inte var optimal. Men att det inte 

fanns en kommunikationsplan eller ifall det kommunicerades eller inte hade ingen påverkan 

på det här IT-projektet eftersom det fanns så omfattande problem leveranserna. Hade alla fem 

releaser driftsatts hade det antagligen lett till problem eftersom det innebär att verksamheten 

hade behövt kontinuerlig information om vilka funktioner som driftsättas för att kunna 

planera verksamheten och eventuellt skriva om processer. 

 

I faktorn Planering anser jag att det brast i identifiering av risker. Verksamheten hade vetskap 

om att de tidigare hade haft problem med leveranser från leverantören. Hade riskerna 

identifierats och hanterats kunde det ha lett till större framgång i IT-projektet. 

6.3 Projektledning 

Projektledaren följde upp och rapporterade IT-projektets status till beställaren. IT-projektet 

hade även uppföljningsmöten med leverantören. Dock fanns det ett problem med att 

dokumentationen från uppföljningsmötena inte var tydlig. Alla projektmedlemmar kunde inte 

tillskansa sig informationen om vad som bestämdes i IT-projektet. Det är ett problem att det 

rådde otydligheter med informationsflödet från projektledaren till övriga projektteamet. 

Otydligheterna verkar inte ha haft betydelse för IT-projektet, återigen eftersom omfattningen 

av IT-projektet blev mindre än planerat. Hade den initiala omfattningen med fem releaser 

blivit realitet hade otydligheten och projektdeltagarnas brist på information och status i IT-

projektet ha påverkat utgången. Men bedömningen är att den nu inte gjorde det. 

 

Att det inte verkar ha funnits en styrgrupp specifikt för projektet som projektledaren 

rapporterade till är alarmerande. Enligt projektledaren informerades en styrgrupp för ett annat 

projekt. Hade det funnits en uttalad styrgrupp med fokus på endast det här IT-projektet kunde 

kanske utgången varit en annan och eskaleringen om uteblivna leveranser kunde ha skett i ett 
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tidigare skede. Det verkar dock som om verksamheten var vana med uteblivna leveranser från 

leverantören vilket även det kan ha inverkat på den sena eskaleringen. 

 

Det identifierades inga risker under IT-projektets fortlöpande. Effekten av det kan ha haft 

påverkan på IT-projektets misslyckande. Hade risker identifierats hade problemen med 

leverantören påtalats tidigare och IT-projektet hade kanske haft en annan utgång. 

 

IT-projektet hade ingen egentlig chans till anpassning eftersom det var leverantören som 

styrde. Det som gjordes av IT-projektet för att anpassa sig till rådande omständigheter var att 

reagera genom att eskalera till ledningen om problemen. IT-projektet verkar dock ha anpassat 

sig väl till att två projektmedarbetare sägs ha lämnat i tidigt skede, och det har ingen påverkan 

på IT-projektet. Hade alla leveranser kommit skulle arbetet i IT-projektet blivit mer 

omfattande och då kan minskande projektresurser ha haft påverkan på utgången av IT-

projektet. 

 

Majoriteten av de intervjuade tycker inte att projektledaren haft teknisk kompetens men att det 

fanns projektledarkompetens. Avsaknaden av teknisk kompetens bedöms inte ha påverkan 

enligt företaget.  Men min analys är att det hade haft påverkan på IT-projektet om allt 

levererats. Berit säger att projektledaren inte ville prata teknik med leverantören. I ett IT-

projekt är det en nödvändighet att förstå och kunna prata om tekniska delar och lösningar med 

leverantören. Men eftersom det aktuella IT-projektet inte kunde påverka lösningar eller 

leveranser så hade det ingen direkt koppling till misslyckandet i IT-projektet. 

 

Det är ett problematiskt faktum att det inte verkar ha utgått någon egentlig information från 

IT-projektet till verksamheten. Det finns bara en intervjuad som anser att det skedde.  

Angående informationsflödet inom IT-projektet så säger Anna att det hölls spontana möten i 

gruppen men Berit menar tvärtom att inte alla projektmedlemmar var med på dessa spontana 

möten. Hade IT-projektet inte haft så stora problem med leverantören och leveranser hade 

”kommunikation” antagligen varit en bidragande faktor till ett misslyckande eftersom varken 

verksamheten eller projektgruppen hade den information de behövde men det bedöms inte ha 

haft påverkan i det aktuella IT-projektet. 

 

I faktorn Projektledning anser jag att det brast i identifiering och hantering av risker, under 

pågående IT-projekt. Hade risker hanterats kontinuerligt hade antagligen misslyckandet i IT-

projektet kunnat begränsas. 

6.4 Ledning och styrgrupp 

Det är oklart om det fanns en styrgrupp eller två eller ingen. Det råder även skilda meningar 

hos de intervjuade om det fanns stöd och acceptans för IT-projektet hos ledning och 

styrgrupp. De skilda uppfattningarna kan förklaras i att alla projektdeltagare inte var 

inblandade i delarna som innefattar kontakt med ledning och styrgrupp. Bedömningen av 

påverkan av detta stöd och acceptans är svår att göra men eftersom det eskalerades om 

problemen genom styrgrupp och ledning fanns det någon typ av stöd från dem. Min 

bedömning är att stödet verkade på ett positivt sätt eftersom IT-projektet fick fokus och stöd 

med sina uteblivna leveranser även om det kom tämligen sent. 

 

Eftersom det eskalerades till styrgrupp och ledning så måste det ha funnits kommunikation till 

dessa instanser från IT-projektet. Eskaleringen av problemen och efterföljande fokus från 
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ledningen hade följden i slutändan att leverantören sa upp avtalet med företaget. Det hade i 

sig negativ påverkan på själva IT-projektet. Men eftersom det ledde till att verksamheten tog 

över ansvaret för utvecklingen och endast bibehöll leverantören för drift innebar det i 

förlängningen en vinst för företaget. 

 

På frågan om den interna styrgruppen eller ledningen har relevant teknisk kompetens för att 

kunna ta välgrundade beslut i frågor angående IT-projekt finns det både jakande och nekande 

svar. Det går inte att bedöma påverkan på IT-projektet. 

 

Faktorn Ledning och styrgrupp bedöms inte haft en direkt del i IT-projektets misslyckande. 

Dock borde det ha funnits en uttalad styrgrupp. 

6.5 Användarmedverkan 

Det finns olika synpunkter på om användarna i företaget har vilja att medverka i IT-projekt. 

Men eftersom problemen med IT-projektet inte låg i användarnas inställning till projektarbete 

så bedöms inte att ”vilja” som sådan har påverkan på misslyckandet i det här IT-projektet. 

Men hade arbetet i IT-projektet varit mer omfattande skulle viljan hos användare att medverka 

i kravställning eller projektarbete ha inverkat på ett resultat. 

 

Det råder även olika åsikter ifall användarna i verksamheten har motivering, kunskap och 

erfarenhet för att medverka i IT-projekt. I det här IT-projektet bedöms inte användarnas 

kunskapsnivå eller motivation ha haft påverkan på resultatet. 

 

Även på punkten ”acceptans” råder det skilda åsikter. Enligt Berit visste användarna inte om 

att IT-projektet och att de inte fick någon information.  Carin menar att användarna fick 

information och att de hade acceptans för IT-projektet. Eftersom det inte fanns många 

funktioner som påverkade verksamheten nämnvärt i den enda release som tillslut driftsattes så 

hade ”acceptans” inte påverkan på IT-projektet. Men min bedömning är att om alla fem 

releaser hade kommit så hade användarnas acceptans för IT-projektet varit avgörande för hur 

projektresultatet hade tagits emot av verksamheten. 

 

Det råder vitt skilda meningar hos de intervjuade om det fanns användarmedverkan i IT-

projektet eller inte. Men det bedöms inte att faktorn Användarmedverkan som sådan har 

påverkan på misslyckandet i det här IT-projektet. 

6.6 Projektmedarbetare 

De intervjuade är oense om det ingick interna medarbetare eller inte i projektteamet. Carin 

säger att det initialt ingick två medarbetare som tidigt fasades ut. Interna medarbetare bedöms 

inte ha haft påverkan på IT-projektet. Men bedömningen är att påverkan skulle funnits på 

utgången av IT-projektet om alla leveranser kommit, eftersom dels de interna medarbetarna 

påverkar och bidrar till arbetet i ett IT-projekt genom sin produkt- och områdeskunskap samt 

de underlättar ett införande i verksamheten. 

 

Carin säger att konsulterna som användes i IT-projektet valdes ut genom intervjuer och att 

konsulterna behövdes, eftersom de hade den kunskap som efterfrågades inom projektet. Anna 

menar att eftersom det inte ingick oerfarna medarbetare så krävdes det inte att konsulterna 
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arbetade med kunskapsöverföring. Det är således svårt att bedöma om konsulterna arbetade 

med kunskapsöverföring eller inte, eftersom det inte behövdes. Det är även svårt att bedöma 

arbetsinsatsen. Valet av konsulter till IT-projektet har skett korrekt genom intervjuer. 

Konsulterna verkar inte ha haft direkt påverkan på misslyckandet i IT-projektet. 

 

Projektgruppen som helhet bedöms ha haft tillräckliga kunskaper som krävdes. ”Talang och 

motivation” bedöms inte ha haft påverkan på resultatet av IT-projektet. 

 

Det fanns inga oerfarna deltagare med i projektet så det krävdes varken utbildning av 

projektresurser eller verksamheten. Utbildning hade inte påverkan på IT-projektet eftersom 

leveransen blev liten. Hade alla fem releaser kommit hade behovet av utbildning funnits och 

påverkan kunna bedömas. 

 

Jag anser inte att faktorn Projektmedarbetare haft inverkan på IT-projektets misslyckande. 

6.7 Leverantör 

Valet av den leverantör som användes i IT-projektet var ett val som gjordes i ett tidigare 

projekt. Det betyder att det aktuella IT-projektet inte hade inflytande över valet av leverantör, 

som enligt min bedömning är den faktor som haft störst påverkan på misslyckandet eftersom 

leverantören inte kunde leverera det som kravställs. 

 

Leverantören var inte lyhörd eller förstående. Det kan ha haft påverkan på vilken information 

de delgav IT-projektet och även på hur de hanterade prioriteringen av kraven. IT-projektet 

säger sig inte ha haft påverkan på leveranserna utan låg helt i händerna på leverantören. 

Leverantörens brist på förståelse och lyhördhet är kopplat till misslyckandet av IT-projektet. 

 

Leverantör och IT-projektet hade uppföljningsmöten där status diskuterades. Ändå var 

känslan i IT-projektet att de inte fick respons på sina frågor om uteblivna leveranser och nya 

datum för dessa. Kommunikationen verkar inte varit den bästa företagen emellan eftersom 

leverantören inte lyssnade på IT-projektet. Även det faktum att leverantören bröt avtalet när 

företaget påbörjade en förstudie för att ta över ansvaret för applikationsutvecklingen tyder på 

att kommunikationen inte var optimal. Jag anser därför att kommunikationen mellan företagen 

har påverkan på misslyckandet av IT-projektet. 

 

Jag anser att faktorn Leverantör är den faktor som har störst betydelse och orsak till IT-

projektets misslyckande. 

6.8 Test 

Test fanns med som aktivitet i projektplanen. Men det är oklart hur det levererade systemet 

testades. Majoriteten av intervjuobjekten säger att det förekom både acceptans- och 

regressionstester samt att inga acceptanskriterier eller acceptansprocedurer gicks igenom. 

Dimensionen ”acceptanstester” har inte påverkan på resultatet i det aktuella IT-projektet. 

Otydligheterna kring aktiviteten test kunde ha haft påverkan om alla leveranser kommit 

eftersom min uppfattning är att det funnits brister i testförfarandet och många frågetecken. 
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Testerna genomfördes av en konsult som även kan ha dokumenterat testerna, fast det är 

oklart. Av de fel som hittades i testningen åtgärdades endast de som bedömdes vara mest 

kritiska release 1 driftsattes med kända fel. Att fel driftsätts är inte bra och det framkommer 

inte vilka felen var. Dock får jag gå på IT-projektets egen slutsats, att de mest kritiska 

åtgärdades. ”Dokumentation” har inte påverkan på utgången av IT-projektet. 

 

Faktorn Test bedöms inte ha bidragit till misslyckandet i det aktuella IT-projektet. 

6.9 Införande och avslut 

Det är otydligt i vilken utsträckning och på vilket sätt som slutprodukten av IT-projektet 

överlämnades till verksamheten. Det verkar dock ha funnits luckor både i planeringen av 

införandet och i själva utförandet. Eftersom leveransen var liten hade ”överlämnande” inte 

påverkan på resultatet av IT-projektet. Misstanken är dock att om IT-projektet fått alla 

planerade leveranser så hade bristen på planering av införandet ensamt kunna lett till att IT-

projektet misslyckats. 

 

Leverantören hade en driftsättningsplan men ingen plan för att backa en eventuell felaktig 

leverans av koden. Själva driftsättningen gick bra och hade ingen påverkan på systemet, 

systemet låg inte nere som en följd av driftsättningen. Vid driftsättningen upptäcktes fel i IT-

systemet som hade stor påverkan på användarna. De intervjuade säger att dessa fel inte funnits 

i testversionen av systemet. Driftsättningen och de efterföljande problemen har påverkan på 

resultatet av IT-projektet. Att verksamheten utsätts för fel i produktion som inte funnits i 

testsystemet är allvarligt och leverantörens versionshantering av koden och kompetens kan 

ifrågasättas. Att IT-projektets resultat skapar problem för användarna påverkar både fortsatt 

förtroende och acceptans för IT-projekt i verksamheten. Att leverantören inte hade en plan för 

att åtgärda en misslyckad driftsättning är allvarligt. 

 

Även angående utvärdering finns det skilda uppgifter från de intervjuade. Enligt Berit 

utvärderades inte IT-projektet efter avslut och inga lärdomar togs medan Carin menar att 

projektet utvärderades och att lärdomar togs. Lärdomarna var att bedriva projekt på annat sätt 

samt att inte använda sig av leverantörer som i sin tur använder sig att en tredje part. På 

företaget finns inte heller någon tradition av att premiera deltagare i projekt, endast 

projektledare. Eftersom en av projektdeltagarna säger att ingen utvärdering gjordes kan 

slutsatsen dras att ifall det gjordes var inte alla deltagare med i den utvärderingen. Det ligger i 

verksamhetens eget intresse att ta lärdom av IT-projekt för att kunna få kunskap om vad som 

kan göras annorlunda. Dimensionen ”utvärdering och avslut” hade inte påverkan på resultatet. 

Snarare kan det sägas att bristen på eventuell utvärdering och slutsatser från tidigare projekt 

hade påverkan på det aktuella IT-projektet. De intervjuade säger att vetskapen finns i 

verksamheten att leverantören tidigare inte levererat och det fanns även en restlista med krav. 

Trots det verkar det som tidigare misstag fördes in i det här IT-projektet, som inte heller fick 

de leveranser som efterfrågats. 

 

Min uppfattning är att faktorn Införande och avslut haft påverkan på IT-projektets 

misslyckande på så sätt att driftsättningen påverkade den existerande verksamheten i och med 

att fel uppstod i produktionsmiljön. Dessa fel påverkade även slutkunden och det är allvarligt 

att leverantören inte haft en plan att hantera fel vid driftsättningen. 
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7 Slutsatser 

Slutsatsen väver samman resultatet av analysen med teorin. Syftet med C-uppsatsen uppfylls 

och undersökningsfrågorna besvaras i turordning. 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera ett misslyckat IT-projekt utifrån en analysmodell och 

komma fram till hur IT-projektet förhöll sig till var och en av de nio faktorerna, vilken eller 

vilka faktorer som påverkade misslyckandet och till sist, vad som kunde gjorts annorlunda för 

att få en mer lyckad utgång i IT-projektet. 

 

Den första undersökningsfrågan i C-uppsatsen är att besvara hur IT-projektet förhöll sig till 

var och en av de nio faktorerna. 

 

Faktorn Kravhantering kan inte bedömas ha haft påverkan på IT-projektet även om det fanns 

brister så som att vissa krav var gamla eller inaktuella, det fanns ingen kravspecifikation och 

inte heller acceptans- eller acceptansprocedurer. Dock anser jag att faktorn Planering har 

bidragit till en del av misslyckandet i IT-projektet genom att det brast i identifiering och 

hantering av risker relaterade till tidigare problem med leverantören. Dessa risker borde ha 

belysts och tagits om hand om. Även faktorn Projektledning anser jag bidrog till 

misslyckandet med IT-projektet genom att det saknades identifiering och hantering av risker, 

under pågående IT-projekt. Riskerna som borde ha identifierats under projektets gång är även 

de relaterade till leverantören och dess problem med att leverera enligt gällande avtal 

företagen emellan. När det kommer till faktorn Ledning och styrgrupp så saknades det en 

uttalad styrgrupp för IT-projektet men faktorn i sig bedöms inte haft en direkt del i IT-

projektets misslyckande. I faktorn Användarmedverkan så är det oklart för mig om det fanns 

med användarmedverkan i IT-projektet eller inte. Men trots dessa frågetecken har inte jag 

identifierat att IT-projektets problem har att göra med användarmedverkan och därför 

bedömer jag inte att faktorn Användarmedverkan har påverkan på misslyckandet i det här IT-

projektet. Inte heller faktorn Projektmedarbetare bedöms ha haft inverkan på IT-projektets 

misslyckande. Faktorn Leverantör är den faktor som jag bedömer har haft störst betydelse och 

orsak till IT-projektets misslyckande eftersom det är leverantörens brist på kommunikation 

samt beslut om funktioner och tidplaner som ledde till misslyckandet i IT-projektet. Det finns 

frågetecken kring hur testningen gick till men faktorn Test bedöms inte ha bidragit till 

misslyckandet i det aktuella IT-projektet. Jag anser att faktorn Införande och avslut haft 

påverkan på IT-projektets misslyckande genom att driftsättningen påverkade verksamheten 

och slutkunder. Det har fått allvarliga konsekvenser att leverantören inte haft en plan att 

hantera fel vid driftsättningen. 

 

Den andra undersökningsfrågan i C-uppsatsen är att bedöma vilken eller vilka faktorer som 

bidrog till misslyckandet. 

 

IT-projektet förhåller sig egentligen inte exemplariskt till någon av faktorerna. Det finns flera 

brister som potentiellt sett hade påverkat IT-projektet om det inte funnits problem med 

leveranser och leverantören. Det faktum att flera krav var utdaterade och otydliga, att det 

saknades en plan för införande samt att det fanns brist på kommunikation med verksamheten 

och inom IT-projektet hade haft påverkan på resultatet om hela IT-projektet inte överskuggats 

av problemet med leverantören. De faktorer som jag anser hade påverkan på det aktuella IT-

projektet är planering, projektledning, leverantör samt införande och avslut. 
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I faktorerna Planering och Projektledning kan misslyckandet härledas till en brist i 

riskhantering. Hade vetskapen om tidigare problem med leverantören tagits på allvar av 

verksamheten och tagits upp som en risk som hanterats så hade verksamheten antagligen 

kunnat eskalera intern eller haft tidiga samtal med leverantören för att tillsammans lösa 

problemen.  Leverantör är den faktor som ensamt haft störst påverkan på IT-projektets 

resultat. Leverantören tog inte hänsyn till verksamhetens prioritering av krav och inte heller 

var leverantören tydlig i sin kommunikation. Faktorn Leverantör överskuggar hela IT-

projektet och nästintill kamouflerar brister som annars haft påverkan på IT-projektet. I faktorn 

Införande och avslut är min bedömning att införandet hade påverkan på misslyckandet 

eftersom det uppstod fel som påverkade både verksamheten och slutkunderna. 

 

Den tredje undersökningsfrågan i C-uppsatsen är att ge förslag på hur IT-projektet kunde ha 

fått en mer lyckat utgång. 

 

IT-projektet kunde ha fått en mer lyckat utgång om det arbetats aktivt med risker, både initialt 

och löpande under IT-projektets gång. Annan hantering av leverantören och problemen 

företagen emellan hade kunnat påverka utgången av IT-projektet. Företaget borde ha tagit de 

tidigare problemen med leverantören på allvar och arbetat aktivt på att lösa dessa. Det borde 

ha satts mer fokus på problemen med leverantören, för att komma fram till en lösning som lett 

fram till att IT-projektet levererat det som kravställts till en tidplan som båda företagen varit 

nöjda med. Även annan hantering av driftsättningen hade kunnat begränsa påverkan i 

produktion på verksamheten och slutkund. Problemen med driftsättningen och följderna med 

problem i produktion skulle ha kunnat undvikas om det funnits en plan för att hantera 

felaktigheter vid driftsättningen. 

 

Med detta anser jag att syftet med uppsatsen är uppfyllt och de tre undersökningsfrågorna är 

besvarade. 
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8 Omnämnande 

Jag vill tacka intervjuobjekten och företaget för sin medverkan. Utan er hade inte denna 

uppsats varit möjlig. Jag vill även tacka min handledare och handledargruppen. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Kravhantering 

 Hur skapades kraven till IT-projektet? 

 Identifierades intressenter vid kravarbetet? 

 Hördes intressenter och användare om krav och förväntningar? 

 Vilken slags dokumentation skapades för kraven? 

 Hur var kraven beskrivna? Var de tydliga, precisa och förståbara? 

 Hur gjorde man prioriteringen av krav och hur säkerställdes att rätt krav kom med? 

 Skapades acceptanskriterier och acceptansprocedurer för kraven? 
 

Planering 

 Vilket mål hade IT-projektet? 

 Vilka avgränsningar gjordes i IT-projektet? 

 Identifierades risker, förväntningar och motstånd hos användare och intressenter? Hur 
hanterades eventuellt dessa? 

 Hur organiserades IT-projektet? Vilka roller ingick? 

 Hur skapades tidplanen? Följdes denna? Eventuella reaktioner? 

 Slutgiltig budget? 

 Planerade man för införande och utbildning? 

 Hur såg kommunikationsplanen ut? 

 

Projektledning 

 Hur följdes IT-projektet upp? 

 Identifierades och hanterades risker under projektets löptid? 

 Hur anpassades IT-projektet till eventuellt ändrade förutsättningar? 

 Har projektledaren IT-kompetens? 

 Fanns erfarenhet och kunskap om denna typ av IT-projekt hos projektgruppen och 
projektledaren? 

 Hur såg kommunikationen ut mellan projektledaren och företaget/ 

styrgruppen/mottagarna/projektgruppen? 

 

Ledning och styrgrupp 

 Fanns det en styrgrupp? Hur agerade styrgruppen? 

 Hur resonerade styrgruppen kring riskerna? 

 Hur reagerade ledningen på förseningarna och uteblivna funktioner? 

 Vilket stöd fanns hos ledningen och styrgrupp för IT-projektet? 

 Vilket stöd fanns för projektledaren hos styrgrupp och ledning? 

 Hade styrgruppen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 
behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

 Hade ledningen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de behöver 

för att kunna ta välgrundade beslut? 

 Vilken acceptans fanns för projektet hos styrgrupp och ledning? 
 

Användarmedverkan 

 Medverkade användare i IT-projektet? På vilket sätt? 

 Har användarna vilja att medverka i IT-projekt? 

 Har användarna kunskap att medverka i IT-projekt? 



62 

 

 Är användarna motiverade att medverka i IT-projekt? 

 Positiv påverkan från ledningen? 

 Skulle det behövas utbildning för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 
medverkan i IT-projekt? 

 Skulle det behövas motivation för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 
medverkan i IT-projekt? 

 Fanns det acceptans för IT-projektet hos användarna? 

 

Projektmedarbetare 

 Hur såg projektgruppen ut? Interna medarbetare? Användare? Konsulter? 

 Hur valdes projektmedarbetarna ut? 

 Fanns kunskap om ämnesdomänen i gruppen? 

 Arbetar konsulterna med kunskapsöverföring? 

 Är medarbetarna mottagliga för lärande? 

 Premieras lärande i företaget? 

 Hur såg samarbetet ut mellan konsulter och medarbetare? 

 Hur motiverade man projektmedarbetarna? 

 Stannade alla projektmedarbetare under loppet av hela projektet eller lämnade någon? 

 Vad någon ny i projektteamet eller i projekt sammanhang? 

 Skedde någon form av utbildning av projektresurser? 
 

Leverantör 

 Hur valdes leverantören ut till projektet? Hur såg processen för upphandlingen ut? 

 Hur har kommunikationen med leverantören sett ut i IT-projektet? 

 Har leverantören förståelse för verksamheten och dess behov? Är leverantören 
innovativ och lyhörd? 

 Vem hade kontrollen över vad som levererades och tidplan? 

 Vilken lärdom har företaget fått angående leverantören? 

 På vilken nivå skedde kommunikationen? Kommunicerade ledning eller styrgrupp 
med leverantören eller med projektledaren? 

 

Test 

 Fanns test med i ursprungsplanen för projektet? 

 Fanns en testplan? Vem testade? Hur utfördes testerna? 

 Hur ser företaget på test som ett lärotillfälle? 

 Hur var kvalitén på testsystemet? 

 Åtgärdade leverantören identifierade fel? 

 Implementerades systemet med identifierade fel? 

 Godkändes tidigare acceptanskriterier och gjordes acceptansprocedurer vid 
testningen? 

 

Införande och avslut 

 Fanns införande med i projektplanen? 

 Hur skedde införandet i verksamheten? Hur kommunicerades införandet? 

 Hur såg överlämningen ut? Fanns mottagare? 

 Fanns det stöd för IT-projektet hos verksamheten? Fanns förankring hos 
slutanvändarna? 

 Utbildning och information av verksamheten? 
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 Hur gick driftsättningen? Fanns det driftsättningsplan? Eventuella konsekvenser och 

påverkan på företaget? 

 Utvärderades projektet efter avslut? 

 Premieras projektmedarbetare inom organisationen för att skapa ett motiverat och 
lärande projektklimat? 

 Ses arbete i projekt som en betungande uppgift på företaget eller som ett privilegium 
och ett tillfälle att utvecklas? 
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Bilaga 2: Svar på intervjufrågor – Anna 

Kravhantering 

 Hur skapades kraven till IT-projektet? 

Anna: Kraven skapades för lanseringsprojektet av korten.  

Intervjuare: Så kraven skapades inte för ”kort 2013”? 

Anna: Nej, kraven till ”kort 2013” var resterande krav som inte blivit levererade. 

Intervjuare: Du menar den stora excellistan? 

Anna: Ja precis, exellistan med alla flikar för olika krav. 

 

 Identifierades intressenter vid kravarbetet? 

Anna: Jag tror att man kan ha haft möten och workshops eller så, men jag är inte 

säker… 

 

 Hördes intressenter och användare om krav och förväntningar? 

Anna: Jag vet inte om intressenter medverkade eller var med i kravarbetet eftersom det 

var före min tid. 

 

 Vilken slags dokumentation skapades för kraven? 

Anna: Det var den stora excellen med flikar. 

Intervjuare: Så det var bara ett excelldokument? 

Anna: Ja 

 

 Hur var kraven beskrivna? Var de tydliga, precisa och förståbara? 
Anna: De var nedskrivna i excellen men de var inte helt tydliga eller förståbara. 

Intervjuare: Tycker du att det fanns plats för tolkning av vad kraven avsåg? 

Anna: Ja absolut, man kunde tolka kraven olika. 

Intervjuare: Gjordes olika tolkning? 

Anna: Ja det tror jag verkligen, både på företaget och hos leverantören. 

Intervjuare: Så det var inte tydliga, precisa och förståbara? 

Anna: nej, inte alls. 

 

 Hur gjorde man prioriteringen av krav och hur säkerställdes att rätt krav kom 

med? 
Anna: Man hade satt prioritering var på krav som inte levererats än. Det var ett stort 

jobb. Det var kraven företaget ville ha med i leveranserna. 

Intervjuare: Så hur prioriterade man? 

Anna: Med en intern bedömning. Vissa krav som man inte fått var kritiska för 

företaget så man satte prioritering efter det och så var vissa manuella rutiner jobbiga 

för avdelningarna så det vägdes också in. 

Intervjuare: Så det var det man gjorde för att säkerställa att rätt krav kom med? 

Anna: Ja, det var det man kunde göra. 

Intervjuare: Levererade leverantören efter prioriteringarna? 

Anna: Nej, det gjordes inte. Som innan tog de ingen hänsyn till prioriteringen på 

kraven. Vi kunde inte styra vad som kom med i releaserna. Vad som kom med låg 

utanför företagets kontroll. 

Intervjuare: Vet du om det fanns användare eller andra intressenter med i 

prioriteringen? 

Anna: Nej, inga användare var med i detta. Inte heller andra. 
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 Skapades acceptanskriterier och acceptansprocedurer för kraven? 
Anna: Nej det vet jag inte. 

 

Planering 

 Vilket mål hade IT-projektet? 

Anna: Det var att leverera restkraven som vi prioriterat. Vi ville planföra alla 

leveranser för året utifrån listan. 

 

 Vilka avgränsningar gjordes i IT-projektet? 

Anna: Det var listan. Det skulle komma med. 

 

 Identifierades risker, förväntningar och motstånd hos användare och 

intressenter? Hur hanterades eventuellt dessa? 

Anna: Jo, risker identifierades i planen. 

Intervjuare: Vilka risker såg man? 

Anna: …det kommer jag inte ihåg. 

Intervjuare: Ok. Tittade man något på motstånd mot IT-projektet, internt eller hos 

andra? 

Anna: Nej, det gjordes inte. 

 

 Hur organiserades IT-projektet? Vilka roller ingick? 

Anna: I projektet ingick X, Y och Z. 

Intervjuare: Så det var en projektledare, en beställare och en testare? 

Anna: Ja, Z var både testare och testledare. 

 

 Hur skapades tidplanen? Följdes denna? Eventuella reaktioner? 

Anna: Tidsplanen var det leverantören som gav oss. 

Intervjuare: Så företaget hade ingen påverkan på när leveranser skulle komma? 

Anna: Nej, egentligen inte. 

Intervjuare: Jag har sett i interna dokument att planen inte följdes. Vad beror det på? 

Anna: Ja, det skulle komma fem releaser men det blev bara en till slut. Det var strul 

med datumen redan från början. När vi inte fick leveranserna ifrågasatte vi det men vi 

fick ingen respons. Företaget har inte fått de funktioner som finns i listan, det var varit 

struligt sedan kortsystemet levererades 

Intervjuare: När kom release 1? 

Anna: Leveransen kom till test den 5 maj och till produktion den 19 augusti tror jag. 

Intervjuare: Ok, men tog ni upp problemen på möten med leverantören? 

Anna: Ja, men vi gick inga riktiga svar. 

Intervjuare: Vad hände sen? 

Anna: Företaget var trötta på leverantören och när de fick reda på att företaget påbörjat 

prata om att ta över ansvaret så blev det tyst. 

Intervjuare: Ansvaret? 

Anna: Ja, för applikationsutvecklingen. Vi hade svårt att få respons i möten. Då blev 

det uttalat att det bara skulle komma en release. 

Intervjuare: Så det blev värre? 

Anna: Det hela eskalerade… Företaget påbörjade en förstudie om den ”nya 

leveransmodellen”. 

Intervjuare: Men det var inget ni kunde påverka med tidplan och att det bara kom en 

release? 
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Anna: Nej, inte alls. Vi kunde inte påverka vad de gjorde. 

 

 Slutgiltig budget? 

Anna: Jag vet inte något om budgeten för projektet… 

 

 Planerade man för införande och utbildning? 

Anna: Vi hade ingen riktig plan. Det skulle inte komma så många leveranser, det var 

inte så omfattande, så vi tog det vart efter det behövdes. 

Intervjuare: Fast i början måste ni ha tror att alla fem releaser hade komma och då 

fanns det väl behov? 

Anna: det blev inte så… 

 

 Hur såg kommunikationsplanen ut? 

Anna: Det jag kan inte säga att det fanns en kommunikationsplan. 

Intevjuare: Ok, men hur kommunicerade projektet med verksamheten? 

Anna: Vi visste att projektet inte kunde garantera leveranser eftersom det var problem 

med leverantören så man valde att inte informera verksamheten. 

Intervjuare: Hur menar du? 

Anna: Karaktären på innehållet krävde inte det. Leverantören hade ju inte levererat i 

de andra projekten, och då hade man informerat verksamheten. Så i det här projektet 

gjorde man inte det. 

 

Projektledning 

 Hur följdes IT-projektet upp? 

Anna: Genom möten mellan projektledaren och beställaren. 

Intervjuare: Hur ofta hade man möten? 

Anna: Det minns jag inte men det var regelbundna möten. 

Intervjuare: Men hur följdes mötet upp företagen emellan? 

Anna: Varje vecka hade man möte med leverantörens projektledare, testledare och 

produktchef. Vi tyckte att det var konstigt att produktchefen var med men jag antar att 

det var hennes enda plattform. 

Intervjuare: Vad gjordes på dessa möten? 

Anna: Man följde upp status på leveranserna. Men det var inte mycket svar vi fick. 

Intervjuare: Dokumenterades dessa möten? 

Anna: Ja, vi hade ett word dokument med meetingminutes. 

Interjuare: Hur såg det ut? 

Anna: Det var ett levande dokument. Man la till datum och kommentarer. På så vis 

kunde projektet följa händelser. 

Intervjuare: Du har berättat att ni hade vissa problem med leverantören. Märkte man 

det i mötena? 

Anna: Nej, faktiskt inte. Stämningen var god. 

 

 Identifierades och hanterades risker under projektets löptid? 

Anna: Nej, inga risker identifierades. Man tittade inte på det. Projektet kunde bara 

agera på det som skedde. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Anna: Med förseningarna och att projektet inte fick svar. 

Intervjuare: Men hur hanterade man det? 

Anna: När man i ett möte med leverantören till slut förstod att det inte skulle komma 
något annat än release 1 så eskalerades det till ledningen. 
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Intervjuare: Hur? 

Anna: Rätt personer fanns inte på plats, så man eskalerade till P. 

Intervjuare: Vad gjorde P då? 

Anna: Jag vet inte. 

 

 Hur anpassades IT-projektet till eventuellt ändrade förutsättningar? 

- 

 

 Har projektledaren IT-kompetens? 

Anna: Ja. 

Intervjuare: Skulle du säga att hela projektgruppen hade rätt kompetens? 

Anna: Ja det skulle jag säga. 

 

 Fanns erfarenhet och kunskap om denna typ av IT-projekt hos projektgruppen 

och projektledaren? 

Anna: Ja, alla hade varit med i typen av projekt tidigare. 

 

 Hur såg kommunikationen ut mellan projektledaren och företaget/ 

styrgruppen/mottagarna/projektgruppen? 

Anna: X och Y satt i samma rum så när vi behövde ta upp något gjorde vi det direkt. 

Intervjuare: Så man hade spontana möten? 

Anna: Ja precis. 

Intervjuare: Och med projektledaren? 

Anna: I mötena vi pratade om tidigare. 

Intervjuare: Och det fanns ingen direkt kommunikation med övriga verksamheten? 

Anna: Nej, inte direkt. 

 

Ledning och styrgrupp 

 Fanns det en styrgrupp? Hur agerade styrgruppen? 

Anna: Det fanns ingen styrgrupp för ”kort 2013”. 

Intervjuare: Inte alls? Rapporterade inte projektledaren till en styrgrupp? 

Anna: Nja, det fanns ingen styrgrupp till projektet utan projektledaren hänvisades till 

ledningen och en styrgrupp för ”nya leveransmodellen”. 

Intervjuare: Så båda projekten hanterades samtidigt? 

Anna: Ja. 

 

 Hur resonerade styrgruppen kring riskerna? 

Anna: Jag vet inte. 

 Hur reagerade ledningen på förseningarna och uteblivna funktioner? 

Anna: Jag vet inte. Projektledaren eskalerade till P men jag vet inte vad P gjorde. 

 

 Vilket stöd fanns hos ledningen och styrgrupp för IT-projektet? 

Anna: Det fanns stöd… 

 Vilket stöd fanns för projektledaren hos styrgrupp och ledning? 

Anna: De lyssnade när projektledaren rapporterade. Och ställde frågor. 

 

 Hade styrgruppen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Anna: Vet inte. 
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 Hade ledningen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Anna: Vet inte. 

 

 Vilken acceptans fanns för projektet hos styrgrupp och ledning? 

Anna: Vet inte. 

 

Användarmedverkan 

 Medverkade användare i IT-projektet? På vilket sätt? 

Anna: Nej, inga användare fanns med i projektgruppen. Fast Y frågade användare på 

avdelning Q när Y behövde information. 

Intervjuare: Vilken typ av information? 

Anna: När Y behövde ha information kring produkter eller veta deras processer för att 

kunna testa. Vissa användare hjälpte också till med att testa. 

Intervjuare: Testade de hela testfall? 

Anna: Jag vet inte hur. 

 

 Har användarna vilja att medverka i IT-projekt? 

Anna: Nej, det tycker jag inte. De är inte med i projekt. Vi har ibland haft svårt att få 

respons när vi ställer frågor och så. 

 

 Har användarna kunskap att medverka i IT-projekt? 

Anna: Nej, det skulle jag inte säga. 

 

 Är användarna motiverade att medverka i IT-projekt? 

Anna: Nej. 

 

 Positiv påverkan från ledningen? 

Anna: Jag vet inte, men jag tror inte att det uppmuntras. Men jag vet inte hur företaget 

gör… 

 

 Skulle det behövas utbildning för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Anna: Ja, det skulle nog hjälpa. 

 

 Skulle det behövas motivation för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Anna: Kanske. 

 

 Fanns det acceptans för IT-projektet hos användarna? 

Anna: Vet inte. 

 

Projektmedarbetare 

 Hur såg projektgruppen ut? Interna medarbetare? Användare? Konsulter? 

Anna: Det var två konsulter och beställaren. 

Intervjuare: Beställaren är intern? 

Anna: Ja. 

 

 Hur valdes projektmedarbetarna ut? 
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Anna: Vet inte. 

 

 Fanns kunskap om ämnesdomänen i gruppen? 

Anna: Ja det tycker jag. 

 

 Arbetar konsulterna med kunskapsöverföring? 

- 

 Är medarbetarna mottagliga för lärande? 

Anna: Nej, det tycker jag inte. Det finns ingen kultur för det. 

 

 Premieras lärande i företaget? 

Anna: Vet inte hur företaget gör. 

 

 Hur såg samarbetet ut mellan konsulter och medarbetare? 

Anna: Det fanns inga interna medarbetare med i projektet. Jag har inga kommentarer 

kring detta. 

 

 Hur motiverade man projektmedarbetarna? 

Anna: Vet inte. 

 

 Stannade alla projektmedarbetare under loppet av hela projektet eller lämnade 

någon? 

Anna: Ingen lämnade. 

 

 Vad någon ny i projektteamet eller i projekt sammanhang? 

Anna: Nej, ingen var ny. 

 

 Skedde någon form av utbildning av projektresurser? 

Anna: Det behövdes inte. 

Intervjuare: För att ingen var ny? 

Anna: Ja, Ingen var ny och alla visste vad de behövde. Man behövde inte utbildning i 

funktioner eller så. 

 

Leverantör 

 Hur valdes leverantören ut till projektet? Hur såg processen för upphandlingen 

ut? 

Anna: Det var ett val som var redan gjort i lanseringsprojektet. 

 

 Hur har kommunikationen med leverantören sett ut i IT-projektet? 

Anna: Vi hade projektmöten med leverantören. 

 

 Har leverantören förståelse för verksamheten och dess behov? Är leverantören 

innovativ och lyhörd? 

Anna: Leverantören hade inte förståelse för våra behov. 

Intervjuare: Är leverantören innovativ och lyhörd? 

Anna: Nej. 

 

 Vem hade kontrollen över vad som levererades och tidplan? 

Anna: Det var leverantören, vi hade liten påverkan på förloppet. Viktningen var 80-20. 



70 

 

Intervjuare: Leverantören hade kontrollen? 

Anna: Ja, helt. 

 

 Vilken lärdom har företaget fått angående leverantören? 

Anna: Vi hade haft så stora problem med leveranser. Lärdomen var att ta över 

applikationsansvaret och ha direkt påverkan på systemleveranserna. Företaget ville ha 

installationen i en egen modul, så att koden inte påverkas av andra företag. 

Leverantören skulle bara ha hand om driften, den ”nya leveransmodellen”. 

 

 På vilken nivå skedde kommunikationen? Kommunicerade ledning eller 

styrgrupp med leverantören eller med projektledaren? 

Anna: Det var i stort sett projektledarna som samtalade med varandra. Men när vi 

förstått att det bara skulle bli en release så tog leverantören upp issues som vi inte 

visste om. Det var saker som det pratats om i möten om ”nya leveransmodellen” som 

vi inte var med i. 

Intervjuare: Var det möten mellan chefer? 

Anna: Ja. 

 

Test 

 Fanns test med i ursprungsplanen för projektet? 

Anna: Ja. Vi accepterade inte de första planerna för att leverantören inte lagt in 

tillräckligt med tid för våra tester. 

 

 Fanns en testplan? Vem testade? Hur utfördes testerna? 

Anna: Ja, vi hade en plan för test. Det var Y som testade. Hon fick ibland hjälp av 

användare. Testerna gjordes efter leverantörens releasedokument för leveransen. Med i 

releasedokumentet hade leverantören med ”known defects”. Vi hittade ändringar och 

funktioner som inte varit med i releasedokumentet. 

Intervjuare: Vilken slags tester gjorde ni? 

Anna: Vi gjorde bara acceptanstester. 

Intervjuare: Inga regressionstester? 

Anna: Nej, det fanns det inte tid till. Men det ledde till att vi senare hittade fel i 

produktion som var ganska allvarliga… 

Intervjuare: Hur då? 

Anna: Å och supporten fick hantera felen efter att vi implementerat. 

Intervjuare: Hur dokumenterades testerna? 

Anna: I ett exceldokument. 

Intervjuare: Så man tickade mest av vad som var testat och inte, fast inga screenprints 

eller så gjordes? 

Anna: Stämmer. 

 

 Hur ser företaget på test som ett lärotillfälle? 

- 

 

 Hur var kvalitén på testsystemet? 

Anna: Vet inte. 

 

 Åtgärdade leverantören identifierade fel? 

Anna: Vissa fel. Förutom leverantörens kända fel fanns även andra fel, som vi hittade 

vid testerna. 
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 Implementerades systemet med identifierade fel? 

Anna: Ja, alla fel fixades inte av leverantören. A och B fel åtgärdades. Dom kända 

felen var kvar. 

Intervjuaren: Hade felen som implementerades någon påverkan. 

Anna: Nej, de hade låg prio och vår bedömning var att de inte hade någon påverkan på 

funktionerna, fast kundservice drabbades. I vissa fall fick Å komma upp med 

workarounds som ibland var manuella. Vi bad om en plan från leverantören för hur de 

skulle åtgärda även låg prio fel men det fick vi inte.  

 

 Godkändes tidigare acceptanskriterier och gjordes acceptansprocedurer vid 

testningen? 

Anna: Vet inte. 

 

Införande och avslut 

 Fanns införande med i projektplanen? 

Anna: Nej. 

 

 Hur skedde införandet i verksamheten? Hur kommunicerades införandet? 

Anna: A åkte till kundservice och hade möten med dem. 

 

 Hur såg överlämningen ut? Fanns mottagare? 

Anna: Vet inte. 

 

 Fanns det stöd för IT-projektet hos verksamheten? Fanns förankring hos 

slutanvändarna? 

Anna: Vet inte. 

 

 Utbildning och information av verksamheten? 

- 

 

 Hur gick driftsättningen? Fanns det driftsättningsplan? Eventuella konsekvenser 

och påverkan på företaget? 

Anna: Ja, de hade en driftsättningsplan. Driftsättningen fick bra, vi låg inte nere mer 

än i servicefönstret. 
 

 Utvärderades projektet efter avslut? 

Anna: Ja. 

Intervjuare: Vet du vad man kom fram till? 

Anna: Nej, men vi hade redan avverkat leverantören som leverantör… 

 

 Premieras projektmedarbetare inom organisationen för att skapa ett motiverat 

och lärande projektklimat? 

Anna: Vet inte.  

 

 Ses arbete i projekt som en betungande uppgift på företaget eller som ett 

privilegium och ett tillfälle att utvecklas? 

Anna: Vet inte hur företaget gör. 
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Bilaga 3: Svar på intervjufrågor Berit 

Kravhantering 

 Hur skapades kraven till IT-projektet? 

Berit: Det gjordes i ”LEK”. Företaget hade redan ett avtal med leverantören om att 

vissa krav skulle levereras. 

Intervjuare: Så kraven till IT-projektet var restkrav? 

Berit: Ja. 

 

 Identifierades intressenter vid kravarbetet? 

Berit: Delvis. 

 

 Hördes intressenter och användare om krav och förväntningar? 

Berit: Man stämde delvis av med vissa avdelningschefer och användare. Det var det 

som gjordes för att få med det företaget ville ha. 

 

 Vilken slags dokumentation skapades för kraven? 

Berit: Det var ett exceldokument. Kraven i excellen skapades för ”LEK” och var i 

många fall inaktuella. De skrevs för flera år sedan. Man borde ha skrivit om kraven för 

att de skulle vara aktuella. 

 

 Hur var kraven beskrivna? Var de tydliga, precisa och förståbara? 

Berit: Det var svåra att förstå. 

Intervjuare: Var de tydliga, precisa och förståbara? 

Berit: Nej, inte alls. I flera fall misstolkade leverantören vad företaget ville ha. 

Intervjuaren: Skapade leverantören funktionsspecifikationer för att visa hur man tänkt 

leverera kraven? 

Berit: Nej, egentligen inte. Det fanns någon slags dokument men det var inte 

funktionsspecifikationer. 

Intervjuare: Vad var det för dokument? 

Berit: Det minns jag inte… 

 

 Hur gjorde man prioriteringen av krav och hur säkerställdes att rätt krav kom 

med? 

Berit: Det gjordes internt. Man prioriterade restkraven men jag vet inte hur det gick 

till. 

Intervjuare: Vet du om användare var med i prioriteringen? 

Berit: Det tror jag inte. 

Intervjuare: Tycker du att leverantören tog hänsyn till prioriteringen? 

Berit: Nej. 

 

 Skapades acceptanskriterier och acceptansprocedurer för kraven? 

Berit: Nej. 

 

Planering 

 Vilket mål hade IT-projektet? 

Berit: Kraven i exceldokumentet. 

 

 Vilka avgränsningar gjordes i IT-projektet? 
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Berit: Att få med resterande krav. 

 

 Identifierades risker, förväntningar och motstånd hos användare och 

intressenter? Hur hanterades eventuellt dessa? 

Berit: Vet inte. 

 

 Hur organiserades IT-projektet? Vilka roller ingick? 

Berit: Jag vet inte hur dom organiserade det. Har bara övergripande information. Har 

inte sett en plan men det var X, Y, Z och Å som var med i projektet. 

Intervjuare: X säger att Å inte var med i projektgruppen. 

Berit: Nej, inte officiellt. Å hjälpte till med införandet, det fanns ingen annan plan. Å 

stöttade projektet med expertis. Det behövdes tekniskkunskap. Å hade samtal med 

teknikerna hos leverantören. 

 

 Hur skapades tidplanen? Följdes denna? Eventuella reaktioner? 

Berit: Den skapades av leverantören. 

Intervjuare: Hur såg den ut? 

Berit: Det skulle komma fem releaser för hela året. 

Intervjuare: Fast det blev bara en? 

Berit: Ja. 

Intervjuare: Vad tror du det beror på? 

Berit: Leverantören hade stora problem internt. Dom lyssnade inte på varandra. Dom 

kunde inte samarbeta. Leverantören saknade också testkompetens. 

Intervjuare: Hade IT-projektet någon påverkan på planen? 

Berit: Nej, i så fall väldigt liten… Jag vet inte. 

 

 Slutgiltig budget? 

Berit: Vet inget om detta. 

 

 Planerade man för införande och utbildning? 

Berit: Nej, inte alls. Man hade ingen plan och det fanns ingen kommunikation med 

verksamheten. Det fanns inga tankar på utbildning eller implementering. 

Intervjuare: Informerade man inte verksamheten om projektet? 

Berit: Nej. Verksamheten visste inte om att projektet var försenat eller inte fick 

leveranser. Det var ett medvetet val. Vi visste om att leverantören inte kunde leverera. 

I de andra projekten var vi duktiga på att hålla företaget informerat och företaget 

tappade förtroende och oro, för att det hela tiden blev förskjutet och man fick inte det 

man ville ha. Det var en medveten handling att inte informera. 

 

 Hur såg kommunikationsplanen ut? 

- 

 

Projektledning 

 Hur följdes IT-projektet upp? 

Berit : Vet inte. 

 

 Identifierades och hanterades risker under projektets löptid? 

Berit: Vet inte. 

 

 Hur anpassades IT-projektet till eventuellt ändrade förutsättningar? 
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- 

 

 Har projektledaren IT-kompetens? 

Berit: Nej, inte alls. Projektledaren ville inte alls prata teknik… i ett IT-projekt. Å fick 

inte prata teknik med leverantören ens när det behövdes. 

Intervjuare: Vad fick det för påverkan? 

Berit: Eftersom projektet gick som det gick hade det inte det. 

 

 Fanns erfarenhet och kunskap om denna typ av IT-projekt hos projektgruppen 

och projektledaren? 

Berit: Jag hade det men inte X och Y. Projektledaren har inte alls erfarenhet av IT-

projekt. 

 

 Hur såg kommunikationen ut mellan projektledaren och företaget/ 

styrgruppen/mottagarna/projektgruppen? 

Berit: Projektledaren hade möten med leverantören. 

Intervjuare: Du med på dessa möten? 

Berit: Nej, men jag fick meetingminutes i mejlen. Det var ett worddokument som var 

väldigt rörigt. Det var fullt med datum och text. Det var omöjligt att förstå vad som 

sagts eller bestämts. 

Intervjuare: Hade projektledaren möten med gruppen? 

Berit: Nej, den enda informationen jag fick vad meetingminutes… 

Intervjuare: Fick du all information du behövde? 

Berit: Nej! 

Intervjuare: Anna sa att alla i projektet satt i samma rum och hade spontana möten… 

Berit: Nej. 

 

Ledning och styrgrupp 

 Fanns det en styrgrupp? Hur agerade styrgruppen? 

Berit: Vet inte vilka. 

 

 Hur resonerade styrgruppen kring riskerna? 

- 

 

 Hur reagerade ledningen på förseningarna och uteblivna funktioner? 
Berit: Dom reagerade inte alls för de fick inte information från projektet. Jag tror att Z 

medvetet inte informerade för att vi tidigare haft problem med leveranser och 

tisplaner. 

 

 Vilket stöd fanns hos ledningen och styrgrupp för IT-projektet? 

Berit: Nej, de visste inte om projektet. 

 

 Vilket stöd fanns för projektledaren hos styrgrupp och ledning? 

Berit: Det tror jag inte. 

 

 Hade styrgruppen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Berit: Nej. 
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 Hade ledningen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Berit: Nej. 

 

 Vilken acceptans fanns för projektet hos styrgrupp och ledning? 

Berit: Nej, de visste inte om projektet. 

 

Användarmedverkan 

 Medverkade användare i IT-projektet? På vilket sätt? 

Berit: Nej, de medverkade inte. 

Intervjuare: Anna säger att användare var med och hjälpte Y med processkunskap och 

tester. 

Berit: Det gjorde de inte. 

 

 Har användarna vilja att medverka i IT-projekt? 

Berit: Nej. 

Intervjuare: Anser du att användarna tycker att det är en betungande uppgift och inte 

ett tillfälle att lära och kanske avancera? 

Berit: Det är absolut en betungande uppgift. 

Intervjuare: Inte som ett privilegium? 

Berit: Nej, inte alls. 

 

 Har användarna kunskap att medverka i IT-projekt? 

Berit: Nej. 

 

 Är användarna motiverade att medverka i IT-projekt? 

Berit: Nej. 

 

 Positiv påverkan från ledningen? 

Berit: Det uppmuntras inte att de är med i projekt. Det finns ingen kultur för det. 

I 

 Skulle det behövas utbildning för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Berit: De har inte den typ av resurser, som kan ta till sig informationen. Utbildning i 

test eller andra projektdelar skulle inte hjälpa. 

 

 Skulle det behövas motivation för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Berit: Ja. Resurserna förstår sig inte på projekt, eller när det blir problem med tester 

eller förseningar. Det är svårt att få dem att förstå hur man ställer krav eller hur 

processen går till. 

 

 Fanns det acceptans för IT-projektet hos användarna? 

Berit: Nej, dom hade ingen information om att projektet fanns. 

 

Projektmedarbetare 

 Hur såg projektgruppen ut? Interna medarbetare? Användare? Konsulter? 

Berit: Det var bara X, Y och Å med i projektet. Bara konsulter. 

Intervjuare: Var inte Z med? 

Berit: Inte som projektmedarbetare 



76 

 

 

 Hur valdes projektmedarbetarna ut? 

Berit: Vet inte. 

 

 Fanns kunskap om ämnesdomänen i gruppen? 

Berit: Ja sammanlagt men inte enskilt. 

Intervjuare: Hur menar du? 

Berit: Flera saknade teknikkompetens men det tillförde Å. 

 

 Arbetar konsulterna med kunskapsöverföring? 

Berit: Nej, endast Å. Det behövdes utbildning och överföring av kunskap vid 

införandet men användarna är inte mottagliga. 

 

 Är medarbetarna mottagliga för lärande? 

Berit: Nej. 

 

 Premieras lärande i företaget? 

Berit: Vet inte. 

 

 Hur såg samarbetet ut mellan konsulter och medarbetare? 

- 

 

 Hur motiverade man projektmedarbetarna? 

Berit: Vet inte. 

 

 Stannade alla projektmedarbetare under loppet av hela projektet eller lämnade 

någon? 

- 

 

 Vad någon ny i projektteamet eller i projekt sammanhang? 

Berit: Nej. 

 

 Skedde någon form av utbildning av projektresurser? 
- 

Leverantör 

 Hur valdes leverantören ut till projektet? Hur såg processen för upphandlingen 

ut? 

Berit: Det gjordes i ”LEK”. Vet inte hur processen såg ut. 

 

 Hur har kommunikationen med leverantören sett ut i IT-projektet? 

Berit: Vet inte. 

 

 Har leverantören förståelse för verksamheten och dess behov? Är leverantören 

innovativ och lyhörd? 

Berit: Nej, de hade inte förståelse. 

Intervjuare: Visade sig leverantören vara innovativ eller lyhörd? 

Berit: Nej, inte alls. 

 

 Vem hade kontrollen över vad som levererades och tidplan? 
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Berit: Företaget hade inte kontroll men inte heller leverantören. 

Intervjuare: Hur? 

Berit: Leverantören hade problem med tredjepartsleverantören och kunde inte heller 

påverka. 

 

 Vilken lärdom har företaget fått angående leverantören? 

Berit: Företaget tog över ansvaret för utvecklingen. Det var en bit som leverantören 

inte var bra på. Leverantören är bra på drift av system men har inte erfarenhet av att 

utveckla. 

 

Test 

 Fanns test med i ursprungsplanen för projektet? 

Berit: Ja man planerade för test. 

 

 Fanns en testplan? Vem testade? Hur utfördes testerna? 

Berit: Y testade. 

Intervjuare: Inga användare testade? 

Berit: Nej, inte alls. 

Intervjuare: Hur dokumenterade man testerna? 

Berit: Det gjorde inte Y. 

Intervjuare: Vilka tester gjordes? 

Berit: Jag skulle säga att 20 procent var acceptanstester och 80 procent 

regressionstester. Eftersom vi tidigare haft problem med installationer visste vi att vi 

var tvungna att regressionstesta för att användare inte skulle påverkas. 

 

 Hur ser företaget på test som ett lärotillfälle? 

Berit: Det gör de inte. 

 

 Hur var kvalitén på testsystemet? 

Berit: I releasedokumentet från leverantören fick vi alla ändringar och funktioner. Det 

fanns även med ”known defects”. Vi hittade även andra fel. I första leveransen var 10 

procent rätt, i andra leveransen 60 procent rätt och i sita leveransen 90 procent rätt. 

Det var den koden som installerades i produktion. 

 

 Åtgärdade leverantören identifierade fel? 
Berit: Nej. 

 

 Implementerades systemet med identifierade fel? 

Berit: Ja, de fel som inte åtgärdades fördes över till produktion. Två fel som uppkom 

vid produktion hade inte ens funnits i testmiljön. 

Intervjuare: Vad var det för fel? 

Berit: Dummykontot skapades så vi hade problem att länka företagets andra tjänster 

till kortkonton. Det andra felet var att det inte fanns någon frekvenskontroll. 

Intervjuare: Det låter väldigt allvarligt. 

Berit: Ja, det var det. Frekvenskontrollen fixades samma vecka men problemet med 

dummykontot är fortfarande inte korrigerat. 

Intervjuare: Hur gör man då för att koppla tjänsterna till kortet? 

Berit: Leverantören kör ett skript… 

Intervjuare: Fortfarande? De har ingen permanent lösning? 

Berit: Nej… 
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 Godkändes tidigare acceptanskriterier och gjordes acceptansprocedurer vid 

testningen? 

Berit: Det fanns inte. 

 

Införande och avslut 

 Fanns införande med i projektplanen? 

Berit: Nej, X hade ingen plan för det. 

 

 Hur skedde införandet i verksamheten? Hur kommunicerades införandet? 

Berit: A hade hand om det. Hon skickades till kundservice för att visa dem 

ändringarna. 

Intervjuare: Men A var inte med i projektgruppen, hur visade hon då användarna hur 

de skulle göra? 

Berit: Vi gick igenom det med henne och hon visade dem direkt i systemet. 

 

 Hur såg överlämningen ut? Fanns mottagare? 

- 

 Fanns det stöd för IT-projektet hos verksamheten? Fanns förankring hos 

slutanvändarna? 

 

 Utbildning och information av verksamheten? 

Berit: Det var A… Ingen annan information skickades ut. 

 

 Hur gick driftsättningen? Fanns det driftsättningsplan? Eventuella konsekvenser 

och påverkan på företaget? 

Berit: Ja leverantören hade en plan, men de hade inte alls någon plan för ”rollback”. 

Det märkte vi när vi tittade de kritiska felen i produktion. 

Intervjuare: Men i övrigt gick driftsättningen bra? 

Berit: Ja, vi låg inte alls nere. 

Intervjuar: Så verksamheten blev inte påverkade av ”down time” eller så? 

Berit: Nej. 

 

 Utvärderades projektet efter avslut? 

Berit: Nej det gjorde man inte. 
Intervjuare: Vet du om man tog några lärdomar av IT-projektet? 

Berit: Nej, det gjordes inte. Man kommer antagligen göra samma fel igen… 

 

 Premieras projektmedarbetare inom organisationen för att skapa ett motiverat 

och lärande projektklimat? 

Berit: Det vet inte, men det tror jag inte. 

 

 Ses arbete i projekt som en betungande uppgift på företaget eller som ett 

privilegium och ett tillfälle att utvecklas? 

Berit: Vet inte. 
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Bilaga 4: Svar på intervjufrågor Carin 

Kravhantering 

 Hur skapades kraven till IT-projektet? 

Carin: Det var resterande krav på systemet. Vi hade ett avtal med leverantören om att 

vissa funktioner skulle levereras. 

Intervjuare: Så det var restlistade från tidigare system. 

Carin: Ja, vi hade haft problem med leveranser och rättningar. 

 

 Identifierades intressenter vid kravarbetet? 

Carin: Vi stämde av med interna chefer och vissa användare, så delvis. 

 

 Hördes intressenter och användare om krav och förväntningar? 

Carin: För att få lönsamhet i utvecklingen och driften ville vi skapa ett 

standardsystem. Om verksamheten fått ställa för många krav som vi var tvungna att 

uppfylla så skulle systemet inte längre vara ett standardsystem. Det var inte lönt att de 

skulle ställa krav vi inte kunde uppfylla. Alla har olika krav, alla är inte rimliga. 

 

 Vilken slags dokumentation skapades för kraven? 

Carin: Det var ett utförligt exceldokument. 

 

 Hur var kraven beskrivna? Var de tydliga, precisa och förståbara? 

Carin: De var tydliga på övergripande nivå. 

Intervjuare: Behövdes det inga förtydliganden? 

Carin: Jo, vissa förtydliganden behövdes. På vissa funktioner hade vi möten med 

leverantören för att diskutera. De skapade funktionsspecifikationer, men dom fick vi 

aldrig se… 

 

 Hur gjorde man prioriteringen av krav och hur säkerställdes att rätt krav kom 

med? 

Carin: Från listan bestämdes att prio 1 items skulle levereras 2013. Men vi prioriterade 

också in sånt som var kostsamt att hantera utanför systemet för verksamheten; och 

”audit issues” var vi även tvungna att ha med. 

Intervjuare: Uppfylldes detta – hur tog prioriteringen emot av leverantören? 

Carin: Nej, jag tror att de baserade sin interna prio på andra grunder… Jag tror att det 

hade med tredjepartsleverantören att göra, fast vi vet inte. Det var inte tydligt hur det 

var med den saken. 

 

 Skapades acceptanskriterier och acceptansprocedurer för kraven? 

Carin: Nej. 

 

Planering 

 Vilket mål hade IT-projektet? 

Carin: Det var att leverera systemet som vi kravställt på och hade avtal om. 

Intervjuare: Det ni hade prioriterat in. 

Carin: Ja. 

 

 Vilka avgränsningar gjordes i IT-projektet? 

Carin: Det var det med prioriteringarna. 
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 Identifierades risker, förväntningar och motstånd hos användare och 

intressenter? Hur hanterades eventuellt dessa? 

Carin: Ja, risker tittade vi på ,men det var länge sen nu. Kommer inte ihåg i detalj vad 

det var. 

Intervjuare: Identifierade ni förväntningar och motstånd? 

Carin: Nej. 

 

 Hur organiserades IT-projektet? Vilka roller ingick? 

Carin: Det var X, Y, Z och Å. Även användarna A och L ingick från början. Men det 

skar sig. De ifrågasatte X’s kompetens – de tyckte att de gjorde hennes jobb. Det var 

mycket problem med det. Projektet var trögt och de fick annat att jobb med. 

Intervjuare: Vilken avdelning var de på – Avdelningsstöd? 

Carin: Ja. 

Intervjuare: Kan du förklara vad avdelningsstöd gör? 

Carin: Det är de som vanligtvis arbetar med projekt. De har hand om införande och 

support. Det är de som pratar med leverantörerna. 

Intervjuare: Så A och L togs ur IT-projektet? 

Carin: Ja, de var enklast eftersom projektet inte tog fart… 

 

 Hur skapades tidplanen? Följdes denna? Eventuella reaktioner? 

Carin: Leverantören skapade planen. 

Intervjuare: Kunde ni påverka? 

Carin: Nej. 

Intervjuare: Kände ni att ni kunde förebygga problemen som uppstod eller endast 

reagera? 

Carin: Vi kunde bara reagera. Vi bad kontinuerligt om en plan men den kom inte. Då 

eskalerade vi till ledningen. 

Intervjuare: Hur svarade leverantören på eskaleringen? 

Carin: Vi hade managementmöte och sen krismöten… 

Vi såg att vi inte kunde fortsätta med leverantören och påbörjade internt en förstudie 

på vad det skulle kosta att ta över ansvaret för plattformen. Det märkte leverantören 

och sa upp avtalet. 

Intervjuare: Märkligt. Menar du att ni påbörjade arbetet med den ”nya 

leveransmodellen”? 

Carin: Ja precis. Jag har aldrig tidigare hört talas om att en leverantör säger upp ett 

samarbete… 

Intervjuare: Varför tror du att leverantören hade problem med leveranser? 

Carin: Leverantören och den ”tredje parten” förstod inte varandra. Leverantören visste 

inte vad de beställde. De saknade grundförståelse för plattformen och den ”tredje 

parten” förstod inte vad de ville eller menade. I efterhand har vi förstått att 

leverantören inte heller svarade på ”tredje partens” frågor vilket ledde till att inget 

utvecklades. I vissa fall hade ”tredje parten” inte heller fått beställning på vissa 

funktioner. 

Intervjuare: Det låter allvarligt. 

Carin: Absolut! Leverantören är inte duktiga kravställare och inte heller duktiga på att 

organisera. Det hade ”tredje parten” behövt. De är också oorganiserade. ”Tredje 

partens” svaghet är planering och återkoppling. De hade behövt styrning. 

 

 Slutgiltig budget? 
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Carin: Vi kom under budget, det var så segt i projektet och det kom bara en release. 

Budgeten avsåg konsulternas arbete eftersom leveranserna var redan betalda och 

reglerade i avtalet. 

 

 Planerade man för införande och utbildning? 

Carin: Ja. 

Intervjuare: Hur såg den ut? 

Carin: …den var inte utformad i detalj. 

 

 Hur såg kommunikationsplanen ut? 

Carin: Jag vet inte om det fanns en plan men Z hade presentationer med ledningen om 

projektet och så hade Z en presentation för verksamheten på ett frukostmöte. 

 

Projektledning 

 Hur följdes IT-projektet upp? 

Carin: Med möten mellan projektledaren och beställaren. 

Intervjuaren: Hur ofta hade man möten? 

Carin: Veckovis, men projektledaren kunde alltid gå in till beställaren och stämma av 

när det behövdes. 

Intervjuaren: Med leverantören? 

Carin: Det var möten varje vecka. 

Intervjuaren: Vilka var med på de mötena? 

Carin: Det var projektledaren, testledaren från oss och projektledaren och 

produktchefen från leverantören. 

 

 Identifierades och hanterades risker under projektets löptid? 

Carin: Nej. 

 

 Hur anpassades IT-projektet till eventuellt ändrade förutsättningar 

- 

 

 Har projektledaren IT-kompetens? 

Carin: Jag skulle inte säga att Projektledaren har tekniskkompetens, det är inte hennes 

styrka. Hon är bra på att organisera och på att administrera. 

Intervjuare: Har projektledaren tidigare erfarenhet av att leda projekt? 

Carin: Ja, men av annan typ.  

Intervjuare: Vilken typ? 

Carin: Marknadsprojekt. 

Intervjuare: Tror du att det kan ha haft någon inverkan på IT-projektets resultat? 

Carin: Nej, projektledaren i denna typ av projekt måste inte ha tekniskkompetens, det 

kompletteras av andra, som Å. 

 

 Fanns erfarenhet och kunskap om denna typ av IT-projekt hos projektgruppen 

och projektledaren? 

Carin: Ja. 

 

 Hur såg kommunikationen ut mellan projektledaren och företaget/ 

styrgruppen/mottagarna/projektgruppen? 

Carin: Jag vet inte hur de gjorde internt i gruppen men projektledaren rapporterade till 

beställaren. 
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Ledning och styrgrupp 

 Fanns det en styrgrupp? Hur agerade styrgruppen? 

Carin: Det fanns en styrgrupp på företaget och en tillsammans med leverantören. 

Intervjuare: Vilka ingick i grupperna? 

Carin: Det var chefer. 

Intervjuare: Hur ofta träffades styrgrupperna? 

Carin: Det var planerade möten, hur ofta minns jag inte. Projektledaren 

sammankallade den interna gruppen till ungefär 30 minuter innan det stora mötet för 

att gå igenom punkterna vi hade. 

 

 Hur resonerade styrgruppen kring riskerna? 

Carin: Vi pratade om förseningarna men alla visste om historiken med leverantören… 

 

 Hur reagerade ledningen på förseningarna och uteblivna funktioner? 

Carin: Vi eskalerade till ledningen när vi inte fick leveranser. 

 

 Vilket stöd fanns hos ledningen och styrgrupp för IT-projektet? 

Carin: De var engagerade och angelägna om att verksamheten skulle få sina 

funktioner, vi hade ju ett avtal. 

 

 Vilket stöd fanns för projektledaren hos styrgrupp och ledning? 

Carin: Ja. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Carin: De kom till möten. 

 

 Hade styrgruppen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Carin: Ja. 

 

 Hade ledningen den kunskap om IT-projekt och kortprodukter/system som de 

behöver för att kunna ta välgrundade beslut? 

Carin: Ja. 

 

 Vilken acceptans fanns för projektet hos styrgrupp och ledning? 

Carin: Det fanns acceptans. Vi ville alla att projektet skulle fungera. Projektet hade 

ledningens fokus. 

 

Användarmedverkan 

 Medverkade användare i IT-projektet? På vilket sätt? 

Carin: A och L var med i projektet men fasades ut.  

 

 Har användarna vilja att medverka i IT-projekt? 

Carin: Verksamhetsstöd har vilja och kompetens att medverka men jag skulle inte säga 

att de andra användarna har det. Det är svårt, de vågar inte. 

 

 Har användarna kunskap att medverka i IT-projekt? 

Carin: Ja de på verksamhetsstöd. De har mer IT-inriktning än de andra. De vill vara 

med och lära sig, de är nyfikna. På andra avdelningar vet de inte hur projekt fungerar. 

Intervjuare: De har inte kunskaperna? 
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Carin: Nej. 

 

 Är användarna motiverade att medverka i IT-projekt? 

Carin: Inte alla. Verksamhetsstöd men inte andra. De finns inte tradition eller kultur 

för det. 

 

 Positiv påverkan från ledningen? 

- 

 

 Skulle det behövas utbildning för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Carin: För de vanliga användarna ja. Men det premieras inte på andra avdelningar. 

Intervjuare: Än var? 

Carin: Verksamhetsstöd. 

 

 Skulle det behövas motivation för att användarna ska bli ännu effektivare i sin 

medverkan i IT-projekt? 

Carin: För att de ska medverka behöver de få motivation från sina avdelningschefer.  

 

 Fanns det acceptans för IT-projektet hos användarna? 

Carin: De fick presentationer på morgonmöten. 

Intervjuare: Så de hade acceptans? 

Carin: Ja. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Carin: Det kan jag inte säga. 

 

Projektmedarbetare 

 Hur såg projektgruppen ut? Interna medarbetare? Användare? Konsulter? 

Carin: Det var X och Y på heltid och Å vid behov. 

Intervjuare: Och A och L? 

Carin: Ja, till en början. 

 

 Hur valdes projektmedarbetarna ut? 

Carin: Konsulterna valdes genom att titta på CVs och ha intervjuer. 

Intervjuare: Varför valde man att kontraktera konsulter till IT-projektet? 

Carin: Vi behövde erfarenheten och expertisen. Projektledaren jobbade tidigare hos 

leverantören och det var en tillgång eftersom hon har kunskap om båda. Det tar lång 

tid att få sådan kunskap. 

Intervjuare: Men även projektledaren valdes efter intervju? 

Carin: Ja. 

 

 Fanns kunskap om ämnesdomänen i gruppen? 

Carin: Ja. 

 

 Arbetar konsulterna med kunskapsöverföring? 

- 

 

 Är medarbetarna mottagliga för lärande? 

- 
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 Premieras lärande i företaget? 

Carin: Inte i hela företaget men på verksamhetsstöd. 

 

 Hur såg samarbetet ut mellan konsulter och medarbetare? 

Carin: Vet inte. 

 

 Hur motiverade man projektmedarbetarna? 

- 

 

 Stannade alla projektmedarbetare under loppet av hela projektet eller lämnade 

någon? 

 

 Vad någon ny i projektteamet eller i projekt sammanhang? 

Carin: Nej. 

 

 Skedde någon form av utbildning av projektresurser? 

Carin: Det behövdes inte. 

Intervjuare: För att alla medarbetare var erfarna? 

Carin: Ja. 

 

Leverantör 

 Hur valdes leverantören ut till projektet? Hur såg processen ut? 

Carin: Vi hade ett femårskontrakt med leverantören som vi skrev 2009. 

Intervjuare: I lanseringsprojektet? 

Carin: Ja. 

 

 Hur har kommunikationen sett ut? 

Carin: Det var styrgruppsmöten, ledningsgruppsmöten, förvaltningsmöten och 

projektmöten. 

 

 Har leverantören förståelse för verksamheten och dess behov? Är leverantören 

innovativ och lyhörd? 

Carin: Nej. Enskilda personer hos leverantören hade stor kunskap och var förstående 

och lyhörda men som helhet, nej. 

Intervjuare: Skulle du säga att leverantören är innovativ och lyhörd? 

Carin: Nej. 

 

 Vem hade kontrollen över vad som levererades och tidplan? 
Carin: Utav oss två så var det leverantören. 

Intervjuare: Vad tror du att problemen med leveranser berodde på? 

Carin: De var inte proaktiva. De kom direkt i försvarsställning när vi försökte samtala 

om problemen. När vi kom med förslag på lösningar så kunde de inte ta till sig dessa, 

de ville inte lyssna. 

 

 Vilken lärdom har företaget fått angående leverantören? 

Carin: Det var att komma fram till en ny arbetsform. De är ingen 

utvecklingsorganisation, vi tog över ansvaret för det. De sa upp kontraktet den 15 april 

2014 och 28 maj 2014 är de ute. 

Intervjuare: Men de har fortfarande ansvar för drift? 

Carin: Ja, det är det vi förstått att de är bra på. 
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 Kommunicerade ledning eller styrgrupp med leverantören? 

Carin: Projektledarna samtalade sinsemellan. 

Intervjuare: Så det var på samma nivå? Projektledare till projektledare och 

testpersoner med varandra?  

Carin: Ja.  

 

Test 

 Fanns test med i ursprungsplanen för projektet? 

Carin: Ja. 

 

 Hur utfördes testerna? Vem testade? Fanns en testplan? 

Carin: Man gjorde acceptans- och regressionstester. Fast det kom inte bara ändringar 

som vi visste om, utan man hittade även annat i testmiljön. 

Intervjuare: Det fanns inte med i releasedokumentet? 

Carin: Nej. 

Intervjuare: Men det fanns redan kända fel? 

Carin: Ja. Man hittade även annat. 

Intervjuare: Vet du vem som testade? Fanns det en plan? 

Carin: Det var Y som testade och det fanns en plan. 

Intervjuare: Dokumenterades testerna? 

Carin: Ja, det tror jag. 

 

 Hur ser företaget på test som ett lärotillfälle? 

Carin: Nej. 

 

 Hur var kvalitén på testsystemet? 

Carin: Den var dålig, det blev fel flera gånger innan vi kund testa. 

 

 Åtgärdade leverantören identifierade fel? 

Carin: Ibland. Jag vet att det fanns fel men vet inte. 

 

 Implementerades systemet med identifierade fel? 

Carin: Ja. Men det var inte stoppande fel. Fast vi upptäckte stoppande fel i produktion 

sedan vid implementeringen. 

Intervjuare: Fanns de redan i testmiljön? 

Carin: Nej. 

Intervjuare: Kommer du ihåg vad det var för fel? 

Carin: Nej. 

 

 Godkändes tidigare acceptanskriterier och gjordes acceptansprocedurer vid 

testningen? 

Carin: Det fanns inte. 

 

Införande och avslut 

 Fanns införande med i projektplanen? 

Carin: Ja, men det blev inte som vi tänkt. 

 

 Hur skedde införandet i verksamheten? Hur kommunicerades införandet? 

Carin: A och L skötte införandet i verksamheten. De informerade och utbildade. 
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 Hur såg överlämningen ut? Fanns mottagare? 

Carin: Vet inte direkt vad man gjorde. 

 

 Fanns det stöd för IT-projektet hos verksamheten? Fanns förankring hos 

slutanvändarna? 

 

 Utbildning och information av verksamheten? 

- 

 

 Hur gick driftsättningen? Fanns det driftsättningsplan? Eventuella konsekvenser 

och påverkan på företaget? 

Carin: Det fanns en plan. 

Intervjuare: Gick det bra – låg systemet nere? 

Carin: Det kan ha legat nere, men inte länge. 

 

 Utvärderades projektet efter avslut? 

Carin: Ja det gjorde vi. 

Intervjuare: Hur såg slutsatsen ut? 

Carin: Vi kommer inte att använda samma leverantörs upplägg igen, med flera led. I 

framtiden kommer vi att bedriva projekt i annan form. 

Intervjuar: Ni kommer att använda er av erfarenheten? 

Carin: Ja. 

 

 Premieras projektmedarbetare inom organisationen för att skapa ett motiverat 

och lärande projektklimat? 

Carin: Vi får se över det där. Hittills har företaget bara premierat projektledare, inga 

projektmedarbetare. I ”Kort 2013” var det bara konsulter som ingick, de premieras 

inte. 

Intervjuare: Hur premieras projektledare? 

Carin: Det kan jag inte gå in på. 

 

 Ses arbete i projekt som en betungande uppgift på företaget eller som ett 

privilegium och ett tillfälle att utvecklas? 

Carin: På verksamhetsstöd ses det inte som en betungande uppgift med projekt, det är 

en del av jobbet. Men de andra avdelningarna ser det nog som betungande. 


