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Abstract
To be a project manager is not an easy task. A project manager has an inconvenient
position where he has to take all the criticism, both good and bad. The number off
succeeded projects are not very high when it comes to time, costs and having the right
functions. In this report I will investigate how companies may affect their project
leaders to manage and estimate risks that may come up during information systems
development projects. The companies that I investigated was Cap Gemini, Enator,
Volvo IT, Caran System AB and Kinnarps AB
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Sammanfattning

Projektledarskap är en relativt ny företeelse och som akademiskt ämne är det ännu
yngre. Detta innebär att det inte finns mycket forskat inom detta område.
Projektformen är idag en arbetsform som blir allt vanligare bland företagen, främst då
IT-företagen. Att projektformen blir allt vanligare beror på att vinsterna blir stora tack
vare att ledtiden från analys till resultat blir kortare. Leda ett projekt är inte en enkelt
uppgift. En projektledare får ofta ta smällen när ett projekt inte blir lyckat och
systemutvecklingsprojekt har idag inga höga siffror när det gäller att få färdigt
projektet i tid, till rätt kostnad och med de funktioner som fanns enligt
förutsättningarna.

För att förhindra att projekten blir misslyckade måste en bra plan finnas och även en
medvetenhet om att problem kan uppstå under ett projekts gång. De risker som finns
kan delas upp rent tidsmässigt i strategiska risker, som påverkar projektet på lång sikt,
och operationella risker som påverkar projektet på kort sikt. Dessa risker går sedan att
dela in på tre riskelement som är:

• Tekniska risker

• Kostnadsrisker

• Planeringsrisker

Att kunna identifiera dessa risker är en av de viktigaste uppgifter som projektledaren
har.

I den här studien kommer jag att undersöka hur företag kan påverka sina projektledare
i deras bedömning och hantering av risker i systemutvecklingsprojekt. Min
undersökning har skett på fem företag: Cap Gemini, Enator, Volvo IT och Caran vilka
alla är konsultföretag och Kinnarps som driver sina egna systemutvecklingsprojekt.
Utifrån denna undersökning har jag kommit fram till att företagen har en hög
riskmedvetenhet och de ger sina projektledare chansen att hantera och bedöma
riskerna. Dock är riskanalyser något som används mer av konsultföretag medan de
företag som driver sina egna systemutvecklingsprojekt inte alltid använder sig av
riskanalyser. Det anses också av alla företag att återvinning av erfarenheter är något
som är väldigt viktigt för framtida projekt.
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1 Inledning

Mycket av dagens arbete i företagen bedrivs i projektform. Företagen har nu börjat få
upp ögonen för arbetsformen projekt och projektledarens roll har därmed alltmer
aktualiserats.

Projektledarskap är en ganska ny företeelse som uppkom ur den amerikanska
militärindustrin vid andra världskrigets slut (Engwall, 1995). I dag har det skrivits
många böcker inom detta område, men enligt Engwall (1995) har det ej bedrivits
någon större forskning inom ämnet projektledarskap. Detta har fått till följd att ingen
kritisk granskning har skett på de begrepp som finns i projektledningen (Engwall,
1995). Den litteratur som idag finns, och den är omfattande (i ämnet projektledarskap),
är oftast skriven av projektledare och deras rådgivare. Därför har bilden av
projektledarskap ej blivit så sammanhängande som den hade varit om mer akademisk
forskning hade utförts inom projektledning.

Engwall tar också upp frågan om projektledarskap är ett eget ämne eller om det ska
tillhöra managementsektorn (ibid). Engwall tycker att området projektledarskap ej har
fått en tillräckligt samlad bild av de teorier som existerar inom projektledningen för att
bli ett eget ämne. Detta medför att det är svårt att göra jämförande studier mellan
företag som arbetar med projektledning. Jag anser att projektledarskap är ett eget
område inom managementsektorn och bör därför anses som ett eget ämne, p g a detta
kommer jag att använda mig av ordet ämne när jag talar om projektledarskap.
Motiveringen till detta är att det pågår en diskussion kring frågan, och att
projektledningsrörelsen jobbar på att få projektledning accepterat som ett eget ämne.
Min tro är också att det snart kommer uppfattas som ett eget ämne ute bland företagen
och bland forskare i den akademiska världen.

Jag kommer uteslutande att använda mig av “han” när jag pratar om projektledare.
Detta beror inte på att jag tycker projektledare ska vara män eller att de på något sätt
är bättre på att leda än kvinnor.

1.1 Bakgrund

Projektledarskap innebär för projektledaren att han måste offra sig mycket för lite
pengar. Enligt en artikel i Computer Sweden (Karlsén, 1997) har oftast projektledare
lägre betalt än linjeledare, trots utförandet av mer arbete samt ett större risktagande.
En linjeledare som misslyckas i sitt arbete får oftast ytterligare en möjlighet att rätta till
sina fel. Om ett projekt går dåligt, är det projektledaren som får bära hela ansvaret och
följderna av ett misslyckat projekt kan bli katastrofala för företaget. Som ett aktuellt
exempel på ett misslyckat projekt kan Skanskas tunnelbygge i Hallandsåsen nämnas.
Där fick projektledaren bära en stor del av skulden för det totala misslyckandet och
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som konsekvens fick han avgå. I artikeln, av Karlsén, säger Steinkeller som är konsult
inom projektledning på Wenell-gruppen även att det vanligtvis är de duktigaste
teknikerna som blir projektledare, men att detta inte behöver betyda att de är bäst på
att leda projekt (ibid).

Vad kan en projektledare då göra för att undvika att projektet inte går som planerat?
Han måste planera projektet väl och försöka följa planen så långt det går, men även
inse att förändringar i planeringen kan bli aktuella. Det ska till väldigt viktiga orsaker
för att ändra planen. En projektledare måste också uppträda exemplariskt gentemot
sina projektmedlemmar. Det står i en rad av böcker hur en projektledare ska vara för
att vara den perfekte projektledaren. Denna människa finns nu inte på denna jord, utan
han ses som en supermänniska. Jag anser att ett väldigt viktigt steg för en projektledare
är att han inser sina brister.

Många av dagens projekt misslyckas, faktum är att i en artikel i Computer Sweden
skriver Wallström (1997b) att bara 16% av alla projekt i Sverige är lyckade och med
detta menas att de ej har blivit försenade, för dyra och lever upp till de krav som ställs
på resultatet. Bara 53% av projekten slutförs och av dessa finns det projekt som ej
kunnat uppnå de krav och mål som funnits. Misslyckandena beror till stor del på att
projektledaren inte inser de olika risker som finns och att företag är dåliga på att ta till
vara erfarenheter från tidigare projekt (ibid). Risker kan vara av olika natur men en
vanlig orsak är att de linjechefer som ska samarbeta med varandra ej kan göra detta
utan vill ha sin vilja igenom. I artikeln skriver Wallström också att det är de stora
projekten som har störst risk att misslyckas. I en annan artikel även den skriven av
Wallström (1997a) är andelen projekt som lyckats i USA 27%, alltså högre än i
Sverige. Vad detta beror på kan jag ej säga, men antagligen är mognaden för att
genomföra projekt större i USA än i Sverige, eftersom projektfilosofin kom senare till
Sverige. Vad som dock är intressant med den undersökningen som skedde i USA är att
ett av de största problemen är att projektledare inte har en tillräcklig utbildning för att
kunna leda ett projekt. Dessutom har projektledarna i USA svårt med att: “ta folk på
ett bra sätt” (ibid).

1.2 Problem

Att kunna identifiera riskerna med ett projektarbete är en av de viktigaste uppgifterna
en projektledare har. Inser inte projektledaren att det finns risker kommer med stor
sannolikhet projektet antingen att bli för kostsamt eller ogenomförbart. Risker som en
projektledare måste se upp med kan vara av alla möjliga slag och de varierar från
projekt till projekt. Exempel på risker kan vara att tidsgränsen för färdigdatumet inte
har beräknats på rätt sätt, en bedömning har utförts fel vilket kan komma innebära att
projektet blir försenat och medför stora kostnader. Ett annat exempel kan vara att
avgränsningen som gjorts för projektet inte är beskriven på ett korrekt sätt, vilket
medför att projektet har en tendens att svälla ut och bli större än vad det egentligen var
tänkt. Detta får också som följd att det blir större kostnader och det tar längre tid. En
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annan stor risk är de personliga aspekterna; kommer alla personer att kunna samarbeta
med varandra och vill alla att projektet ska lyckas? En del personer i en projektgrupp
kanske inte stödjer det resultat som är målet med projektet. Han/hon vill inte veta av
något sådant resultat om det inte stämmer överens med vad han/hon själv tycker.

I denna rapporten bildar följande frågeställningar utgångspunkt för mina studier och
dem ska jag försöka besvara under arbetets gång.

• Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma samt om de
uppkommer hur agerar då företaget? (Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att
de inte ska uppkomma, och om de uppkommer vad gör företaget då? Har
företagen en färdig handlingsplan om problem uppstår?)

• Hur bedömer ett företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går
gränsen för att inte genomföra projektet? (Går t ex en projektledare igenom vilka
risker som kan tänkas uppkomma och sedan rangordnar dem efter hur stor risken
är att de inträffar och vilken konsekvens det får för projektet?)

• Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, för att undvika att
samma misstag sker flera gånger?

1.3 Syfte

Syftet med denna rapport är att belysa hur en riskanalys kan förebygga framtida
problem, och att undersöka i vilken utsträckning företag anser det viktigt att förutsäga
riskerna. Syftet är också att undersöka om företag har färdiga handlingsplaner och om
företag använder sig av en riskanalys för att minska risken när projekt ej utfaller som
planerat och i så fall vilken form av riskanalys som används.

1.4 Avgränsning

Den avgränsning som jag tänker göra är att endast hålla mig till
systemutvecklingsprojekt. Anledningen till att jag endast kommer att behandla denna
form av projekt är att jag inte vill blanda in andra projekttyper såsom byggprojekt. Jag
anser att det är så pass stora skillnader mellan systemutvecklingsprojekt och t ex
byggprojekt att det skulle vara ett eget arbete att undersöka hur risker hanteras i andra
typer av projekt såsom byggprojekt.

Jag kommer ej att behandla ämnet projekt utan koncentrera mig på projektledaren. Att
även behandla ämnet projekt skulle medföra alltför omfattande arbete och jag tror att
uppsatsen skulle bli svårläst. Hur en projektorganisation är uppbyggd är också ett
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område jag blir tvungen att avstå ifrån, vilket har en stor betydelse för hur ett
projektresultats utgång blir. Detta är synd då en projektorganisation är tillfällig i
jämförelse med en vanlig organisation och dess problematik tycker jag, är väldigt
intressant.

En avgränsning gör jag också genom att endast se frågeställningen ur företagets
perspektiv. Att även undersöka frågeställningarna ur projektledarens roll skulle för min
del kräva alldeles för mycket, då undersökningsresultatet blir väldigt subjektivt och ett
stort antal undersökningar är tvungna att genomföras för att få ett tillfredsställande
resultat. Min undersökning kommer också endast att innefatta företag med svenska
projektledare som utför sina projekt i Sverige och som har kontor i Västra Götalands
län.

1.5 Arbetets disposition

Jag kommer i kapitel två att ta upp begrepp och uttryck som existerar inom området
projektledarskap. Detta gör jag för att fastställa och definiera begrepp som kan tolkas
olika. Jag har upplevt när jag läst böcker i ämnet att det inte finns någon samlad
begreppstolkning hos de olika författarna. Författarna till det som finns skrivet inom
projektledarskap använder sig av de termer som de använt när de har jobbat som
projektledare. Jag kommer även att beskriva historien bakom uppkomsten av
projektledarskap, som är en ganska ny företeelse.

I kapitel tre beskriver jag den metod jag kommer använda mig av när jag utför min
undersökning. Den metod som väljs i en undersökning kommer att spegla rapportens
resultat.

I genomförandefasen som består av kapitel fyra kommer jag att beskriva de olika
företagen som jag har intervjuat samt hur jag genomfört min undersökning. En
sammanställning av materialet från intervjuerna finns också att läsa.

Kapitel fem kommer jag sedan analysera materialet utifrån den information som jag fått
i genomförandefasen. De slutsatser som jag har dragit utifrån genomförandet och
analysen kommer att redovisas i kapitel sex. Detta kapitel följs av en diskussion om
arbetet och de erfarenheter jag har dragit under arbetets gång. Även förslag till
framtida problemställningar som ytterligare kan belysa problematiken inom
projektledarskap kommer att tas upp.
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2 Teoretisk referensram

Jag kommer i de teoretiska referensramarna att försöka ge en bild av hur
projektledarskap har uppkommit och förklara vissa begrepp som hör till ämnet
projektledarskap. Det finns många teorier om hur projektledaren ska agera och vara i
vissa situationer. Omfånget på litteratur gör att jag ej kan ge en samlad bild av alla
teorier utan jag kommer att koncentrera mig på några få uppslag.

2.1 Vad är ett projekt?

I dag är begreppet projekt väldigt brett. Det går att kalla det mesta för projekt och
antalet definitioner på ordet projekt har därmed också ökat. Alla av oss går säkert och
har sin egna uppfattning om vad projekt är. Om ordet projekt skulle tydas, kommer det
från latinets projicere och betyder “kasta fram”. I sin förlängning kan det även betyda
“utkast” och “plan” (Nordberg, 1997)

Kjell Nordberg har följande definition av projekt i sin bok Projektplanering (1997,
s 17).

En väl planerad handlings- och framtidsinriktad verksamhet, med ett
specifikt syfte inom ett avgränsat område, som utförs under begränsad tid
av en tillfällig organisation, med särskilda ekonomiska medel och andra
erforderliga resurser

Det finns som sagt flera definitioner på vad ett projekt är men alla har i stort samma
innebörd som definitionen ovan. Vid noggrannare studier av citatet finns de
komponenter med som mest utmärker ett projekt. De är att ett projekt skall vara:

• väl planerat

• ha ett specifikt syfte

• inom ett avgränsat område

• begränsat i tid

• en tillfällig organisation

• särskilda ekonomiska medel och resurser

Storleksordningen på projekt är varierande. Det finns projekt som har en budget på
hundratals med miljoner kronor och pågår i flera år. Det finns också projekt som klaras
av på några få veckor. Enligt Ander och Karlsson finns det dock komponenter som är
gemensamma för varje projekt (Ander och Karlsson, 1989), vilka är:

Det finns en startimpuls. Det kan vara ett problem eller en idé någon har och vill
förverkliga.
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Det finns en projektgrupp. Det behöver inte finnas en projektgrupp, en ensam
människa kan få en idé och genomföra arbetet själv, men oftast finns det en
projektgrupp. Den som har fått idén, upplevt problemet eller beslutat om projektet
behöver inte ingå i gruppen, utan oftast lämnar han/hon över problemet till andra som
löser det åt honom/henne.

Projekt är begränsat. Projekt måste oftast begränsas för att inte bli för stort och för
svårhanterligt. Andra viktiga begränsningar som finns är tids- och kostnads-
begränsningar.

Det finns krav och önskemål från uppdragsgivaren. Det finns ingen som startar
upp ett projekt utan att vilja uppnå något resultat. Efter genomförandet av projektet
jämförs resultatet med de krav och önskemål som fanns vid projektstart från
uppdragsgivaren.

Det finns många intressenter som är inblandade i projektarbetet. Det kan vara
projektmedlemmarna, uppdragsgivare, beslutsfattare, leverantörer och kunder m fl.
Alla dessa intressenter måste projektledaren ta hänsyn till.

En viktig sammanlänkande del i ett projekt är målen. Det är målen som kommer att
styra projektets utveckling. Engwall (1997) beskriver att projektmålet har tre
måldimensioner. Projektet måste genomföras inom en viss tidsram, det måste uppfylla
vissa funktions- och kvalitetskrav och budgeten ska vara inom den fastställda ramen.
För att beskriva dessa tre dimensionerna på ett enkelt och förklarande sätt, kan en
liksidig triangel användas (Figur 2.1). För att nå det bästa möjliga resultat ska målet
uppnå bästa funktion, bästa kostnad och på kortast tid. Detta är enligt många författare
ouppnåeligt tack vare att de tre dimensionerna är inbördes beroende av varandra. Av
detta påstående kan slutsatsen dras att en kompromiss mellan de tre dimensionerna
måste tillämpas (ibid). Det går helt enkelt inte att korta ner projekttiden utan att ta i
bruk mer resurser i form av pengar samtidigt som inte kvaliteten får bli lidande.
Engwall menar också att projekt oftast har tyngdpunkten på en dimension, t ex när ett
kärnkraftverk byggs kommer funktionsaspekterna att ta överhand över tid och
kostnader. Det går helt enkelt inte att ignorera vikten av att kvaliteten och
funktionerna är de bästa och då spelar inte kostnader eller tid lika stor roll. Projekten
brukar också oftast i början inrikta sig väldigt mycket på funktionerna för att i slutet av
projektet övergå till att tänka på tid och kostnader som uppstår i projektet (ibid).

Kostnader

Tid

Specifikationer

Figur 2.1: Projektmålets tre dimensioner (Engwall, 1995, s 46)
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2.1.1 Varför projekt och inte traditionell arbetsform?

Idag börjar allt fler företag att använda sig av projekt som arbetssätt istället för att
behandla problemet i den linjära verksamheten, inom IT-branschen är detta påtagligt. I
en artikel (Karlsén, 1997) hävdar Anne KÅhnell att allt mer arbete kommer att
bedrivas i projektform. Hon hävdar att vinsterna blir stora tack vare att tiden från
analys till resultat blir kortare. Arbetet blir effektivare och det blir lättare att göra
snabbare punktinsatser med ett målinriktat resultatorienterat projekt. Projekt blir också
mer lönsamma genom att det går att utnyttja exempelvis experthjälp som hyrs utifrån
under en kortare tid samt att det går att koncentrera en arbetsinsats i tiden.

Trenden idag är alltså att fler företag överger den traditionella arbetsformen till fördel
för den mer flexibla projektformen. Detta innebär att anställda inte längre kommer att
vara anställda på fast basis utan att de arbetar i ett projekt för att sedan placeras i en
personalpool i väntan på nästa projekt (Karlsén, 1997). Harry Steinkeller, som arbetar
som konsult inom projektledning på Wenell-gruppen, påstår till och med att “ganska
många företag håller på att utvecklas till renodlade projektorganisationer” (Karlsén,
1997). Steinkeller menar också att målstyrningen inom projekt medför att det blir
lättare att nå resultat i och med att arbetsuppgifterna delegeras ner på individnivå, där
var och en vet vad han/hon ska göra.

Enligt Nordberg (1997) särskiljer sig ett projekt från det vanliga arbetssättet i den
löpande verksamheten (sekvensstyrda) på några få men viktiga punkter. För det första
sker allt arbete i grupp, effekten av detta blir att alla som är med och genomför
projektet tillsammans blir ansvariga för att projektet blir bra och väl utfört. Denna
gruppkänsla är viktig då arbetet med projekt kan bli omfattande och projektdeltagarna
kommer att umgås mycket ihop. Den andra punkten som skiljer projekt och det
sekvensstyrda arbetet är att i ett projekt sker arbetsmomenten ibland samtidigt. Det går
inte att planera för att genomföra ett moment för att sedan börja nästa moment. Ett
projekt är inte det andra likt och det går inte få några rutiner för hur ett projekt ska
genomföras. Detta ställer höga krav på att deltagarna kan hantera flera olika saker
samtidigt, vilket i sin tur ställer krav på samordning, flexibilitet och samarbetsförmåga.
I den vanliga löpande verksamheten finns det för det mesta rutiner och regler för hur
arbetet ska ske.

2.2 Projektledningens utveckling

Mats Engwall har i sin bok Jakten på det effektiva projektet (1995) beskrivit hur
projektledarrörelsen vuxit fram och det är denna bok jag huvudsakligen använt som
källa till projektledningens historia. Engwall (Engwall, 1995, s 76) driver tesen att:

Kategorin “projekt” (i betydelsen en målinriktad arbetsuppgift som utförs
av en avsiktligt tillfällig organisation) formades inom den amerikanska
försvarsindustrin under efterkrigstiden.
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Anledningen till att jag hämtat material till mitt historieberättande genom endast en bok
är att Engwall tar upp teser från olika håll för att sedan sammanföra dessa till en
enhetlig bild. Jag tror att det därmed inte går förlorad någon information som jag skulle
ha använt mig av för att beskriva hur begreppet projektledare uppkom.

2.2.1 Projektlednings historia

Själva begreppet projektledning (från engelskans project management) började
användas i USA under 50-talet. Begreppet fanns som en separat disciplin 1954 när
amerikanarna genomförde sitt utvecklingsarbete med den första kärnvapenroboten,
Atlasmissilen. 1959 publicerades en artikel som kom att sätta sin prägel på dagens
uppfattning om projektledningsrollen. Denna artikel av Gaddis (1959, i Engwall, 1995)
hette “The Project Manager” och slog fast att projektledaren var en ny typ av
chefsroll, vilken hade vuxit fram ur den mest avancerade tekniska industrin som fanns
vid det tillfället.

Det stora genombrottet för idén om projektledarskap kom dock på 60-talet när
nätverksplaneringsteknikerna PERT (Program Evaluation & Review Technique) och
CPM (Critical Path Method ) lanserades. PERT är ett nätverksbaserat verktyg för att
bedöma om arbetet utförs enligt de uppställda målen. När PERT fanns kunde också en
projektledare tillsättas som kunde övervaka på ett ganska enkelt sätt hur arbetet
fortskred. Samtidigt som Amerikanska militären höll på att utveckla PERT, utvecklade
det amerikanska kemiföretaget DuPont ett system som de kallade CPM. Dessa två
system skulle skilja sig på genom att PERT var först och främst ett uppföljningssystem
och CPM var ett verktyg för planering och priskalkylering av sina egna
anläggningsarbeten. Dock var CPM och PERT väldigt lika varandra, att de snart
upplevdes som varianter av varandra.

På 60-talet började också litteratur om projektledarskap komma fram, men det dröjde
tills i början av 1970-talet som de mer heltäckande böckerna om projektledarskap kom.
Dessa böcker var dock skrivna av personer som har varit projektledare och inte förrän
på senare år har en viss forskning i projektledarskap uppkommit.

2.2.2 Projektledarskapets spridning

Under andra världskriget började den amerikanska militären att använda sig av civila
anställda forskare för att framställa bättre och effektivare vapen. Det första och kanske
det bästa exemplet är Manhattanprojektet 1942-45 som uppstod när amerikanarna ville
tillverka en atombomb, vilket de också sedermera lyckades med. I detta projekt deltog
mer än 120 000 personer och omsatte mer än två miljarder dollar med dåvarande
penningpris räknat. Det viktigaste med detta projekt var att den amerikanska staten
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insåg att det var lönsamt att bedriva forskning och utveckling i en integrerad värld där
representanter från grundforskningen, tillämpad forskning, teknikanvändare och
produktutveckling sammanfördes till en enhet med ett överhängande mål.

Amerikanarna drog sedan på 50-talet, när det kalla kriget började, igång en rad med
stora kärnvapenprojekt som alla fick problem med att det tog lång tid att utföra,
ledtiden blev helt enkelt för lång. För att förhindra detta ville amerikanarna under ett av
dessa stora projekt införa icke sekventiell beslutsgång och detta medförde att ledtiden
minskades drastiskt. I Atlasprogrammet togs också steget fullt ut att avskaffa den egna
tillverkningen och lägga ut stora delar till utomstående leverantörer. Atlasprogrammet,
var ett program, där utveckling och uppbyggnad av det interkontinentala
kärnvapenrobotsystem skedde. Allt detta att införa icke sekventiell beslutsordning,
målstyrning och en avreglering av den egna tillverkningen innebar att speciella
projektorganisationer infördes för att sköta om projekten. Detta var början till det vi i
dag kallar projektledning.

1958 kom dock det stora genombrottet för projektledarskap när PERT infördes i den
amerikanska militärindustrin. CPM/PERT spreds sedan till övrig industri dels genom
tvång, där den Amerikanska militären i stort sett tvingade sina leverantörer att införa
systemet, dels spreds idéerna genom imitation. De projekt som militären genomförde
med PERT-systemet var ofta väldigt framgångsrika och väckte en stor uppmärksamhet
runt om i världen. Idéerna spreds också genom professionella ideal. Kongresser
började hållas av personer som arbetade som projektledare, nätverksplanerare och
projektekonomer för att dela med sig av sin idéer. Även föreningar bildades inom dessa
områden. De mest kända är PMI (Project Management Institute) och IPMA
(Internationel Project Management Association).

I mitten av 70-talet efter Vietnamnkriget dog dock CPM/PERT idéerna ut och det
infördes ett mer decentraliserat synsätt som grundade sig på de socio-tekniska idéerna
som uppstod vid denna tidpunkt. Intresset för grupparbete började nu också
uppkomma vilket fick till följd att denna arbetsform infördes i de svenska skolorna som
betonade problemorientering, deltagarstyrning och ämnesintegration. På samma sätt
introducerades projektarbetsformen också i näringslivet. Meningen med detta var att
gå ifrån det planerade, koordinerade arbetet till förmån för det kreativa, sökande och
frigörande i projektet. På så sätt skulle deltagarna fås mer aktiva, ta egna initiativ och
mer tid skulle vinnas, samtidigt som deltagarna fick mer erfarenhet.

2.3 Risk management

Projektledaren har stor betydelse för om ett projekt lyckas eller inte, detta är väl
klarlagt. Jag vill dock inte påstå att övriga projektmedlemmar inte är viktiga. Utan
övriga medlemmar kan ej projektet genomföras. Jag menar att han bara är en väldigt
viktig person för projektets framskridande. Projektledaren får också ta på sig en viktig
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roll genom att det är han som ska driva igenom ett projekt. Det är projektledaren som
ska motivera övriga projektmedlemmar och det är projektledaren som får stå till svars
för resultatet i projektet. Arbete som en projektledare måste klara är att styra upp ett
projekt. Det är viktig att projektledaren har ett stort riskmedvetande och en väl
genomtänkt plan för att undvika risker. Jag kommer först att gå igenom några olika
övergripande arbetsuppgifter som en projektledare har för att sedan fördjupa mig på
att reducera risker som kan uppkomma i ett projekt.

2.3.1 Styrning

Att leda och styra ett projekt innebär inte att projektledaren ska sitta och peka med sin
pekpinne. Mycket av en projektledares arbetet består i att göra uppföljningar och att
motivera och “pusha” på sina medarbetare för att projektmålet ska nås. Andersen,
Grude och Haug (1994) menar att projektstyrning har följande innebörd:

• Att planera projektarbetet

• Att organisera projektarbetet

• Att följa upp projektarbetet

Det krävs, med detta synsätt, att en projektorganisation upprättas och att
projektledaren med hjälp av vissa hjälpmedel styr denna organisation på ett
motiverande och utvecklande sätt.

När problem uppstår i ett projekt är det viktigt att projektledaren genom beslut på
olika nivåer styr in projektet på rätt väg igen (Ander et al, 1989). Ander menar att det
oftast beror på dålig projektstyrning när ett projekt fördyras, försenas eller
överhuvudtaget får mindre lyckade resultat. Anders syn på projektstyrning kan ses
genom denna bild:
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Figur 2.2 Projektstyrning i ett nötskal (Ander et al, 1989, s 84)

I denna bild är projektstyrningen i centrum och det är projektledaren som ska styra ett
projekt. Han ska fatta beslut om vilka aktiviteter som ska utföras och han ska även
motivera projektmedlemmarna till att utföra dessa aktiviteter på bästa möjliga sätt. När
en aktivitet är utförd ska projektledaren göra en uppföljning som leder till att nya
beslut och nya aktiviteter påbörjas. Alla aktiviteter som utförs ska till slut medföra att
projektets mål blir uppfyllt. När detta mål är uppnått, är enligt denna figur projektet
färdigt. Projektledaren ska alltså genom sin styrning av projektet ta beslut och motivera
till att aktiviteter blir utförda. Han ska sedan se till att aktiviteterna leder till att det
slutliga målet nås, vilket han gör genom uppföljningar.

2.3.2 Planering och olika planeringstekniker

Att planera ett projekt är kanske det allra viktigaste momentet. Om det inte finns en
bra planering ökar riskerna för att det uppstår problem av något slag och projektet
kommer med stor sannolikhet inte att kunna genomföras med tillfredsställande resultat.
Det finns idag en mängd typer av planeringsverktyg som alla har sina för- och
nackdelar. Jag kommer inte att beröra alla planeringsverktyg, men jag kommer att ta
upp tre som är vanliga och som nämns i den litteratur som jag har läst. Det finns även
många åsikter om hur en planering av ett projekt ska se ut, hur omfattande den ska
vara och vad den ska innehålla. Jag kommer dock inte gå in på hur eller försöka visa
vilket planeringssätt som är bäst. Nordberg (1997, s 30) jämför dock projektplanen
med en karta, där han säger att “projektplanen skall vara för projektledaren vad
kartan är för orienteraren”, d v s att utan en plan kan inte projektledaren hitta till
målet.



2 Teoretisk referensram

13

Andersen, Haug och Grude (1994) menar att följande är avsikten med att planera ett
projekt:

• Skapa förståelse för den uppgift som ska lösas

• Skapa överblick över det arbete som ska utföras

• Skapa underlag för att avsätta och utlova resurser

• Skapa underlag för arbetsfördelning och övrig organisering

• Skapa underlag för uppföljning

Andersen, Haug och Grude (1994) har som teori att projekt ska ledas med PSO-
tänkande. PSO står för Personal, System och Organisation och tanken är att alla dessa
aspekter ska ingå och påverka arbetet när ett system ska implementeras i ett företag.
Vidare anser Andersen att projektet ska vara målinriktat, med detta menar Andersen
att det är målen som blir slutmålet för projektet, d v s vad projektet ska få för resultat.
För att inte få ett enda stort slutmål som arbetet är fokuserat på, vill Andersen att
målen delas upp i mindre delmål, vilket görs i planeringsfasen genom två nivåer, en
övergripande och en detaljerad planering. Detta medför att planeringsarbetet blir
intressant även för cheferna som vill ha en övergripande planering. För de arbetare som
kommer att involveras senare i ett projekt och endast kommer att omfatta en del av
projektet kommer en detaljerad plan att vara mest intressant. Den övergripande
planeringen ska behandla vad som ska göras medan den mer detaljerade planen ska
beskriva hur det ska göras. Detta synsätt kan ses som en Nordisk utveckling av det
system som den amerikanska armén tog fram under 50-talet. Amerikanarna ville få ett
system som de kunde strukturera upp målet med projektet i mindre delmål som var
lättare att sätta sig in i. Detta system kallas Work Breakdown Structure (WBS).
Harrison (1981) skriver att syftet med WBS är att:

• Identifiera och definiera arbetet som ska göras

• Identifiera vem som är ansvarig för arbetet

• Forma strukturen av och basen för integrationen för arbetet som ska göras, för
organisationen och för planeringen och kontrollen av systemet.

Det finns tre olika planeringstekniker som det oftast diskuteras om i litteraturen. Det är
de tre som oftast får stå som mall för de övriga teknikerna. Dessa tre är CPM/PERT,
Gantt och milstolpeplan.

CPM/PERT är en nätverksplaneringsteknik, vilket innebär att de olika delmål som
finns i ett projekt ska kunna länkas ihop till ett slutmål. Tekniken bidrog också starkt
till att projektledarskap i dag har vuxit sig starkt. Detta genom att projektledaren på ett
relativt enkelt sätt kunde styra, planera och följa upp vad som har hänt. För att utifrån
detta sedan kunna göra behövliga förändringar i projektet. Det viktiga med
CPM/PERT var dock enligt Engwall (1995) att metoden avbildade projektarbetet som
en uppdelbar helhet, d v s att det är möjligt att dela upp aktiviteterna och flytta dessa i
tiden. Med detta menas att det i princip skulle gå att förflytta en aktivitet som tar tio
mantimmar att genomföra, till att t ex dela upp den på endera tio personer under en
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timme eller två personer under fem timmar. Dessutom ska en arbetstimma dag noll
vara fullt utbytbar mot en arbetstimma dag etthundra.

Gantt-schema eller på engelska Bar-charts uppkom som ett resultat av ett försök för
att på ett grafiskt sätt placera in olika aktiviteter i tiden i produktionsplaneringen
(Engwall, 1995). Detta lyckades och medför ett lättöverskådligt schema där
aktivitetstiden visas genom liggande staplar med en horisontell tidsaxel. Detta är ett
verktyg som alla lätt kan ta till sig och förstå. Dessa fördelar medför att det är väl
lämpat för att planera ett projekt.

Milstolpeplanen är mest lämpad och rekommenderad för att planera det övergripande
arbetet av den typ som Andersen använder sig av i målstyrda projekt (Andersen, et al,
1994). Liksom CPM/PERT är milstolpeplanen en nätverksplaneringsteknik. Tekniken
går ut på att en milstolpe ska visa var projektet ska befinna sig vid ett visst tillfälle.
Milstolpen ska också beskriva vad som ska ha uppnåtts vid ett visst tillfälle och inte
hur. Fördelen med detta är att där igenom får projektledaren en direkt uppföljning om
hur projektet ligger i tiden, och en försäkran om att projektet befinner sig på rätt kurs.
För att nå en milstolpe måste en rad aktiviteter utföras och milstolpen behöver inte
vara nådd innan arbetet med nästa milstolpe kan påbörjas. Detta medför att ett visst
parallellt arbete kan utföras och därmed blir projektet mer effektivt. En bra formulerad
milstolpe måste enligt Andersen ha följande moment (Andersen, et al, 1994):

• En milstolpetext består av två element:

1. det tillstånd som ska vara nått

2. betingelser som hör ihop med tillståndet

• En milstolpe måste vara kontrollerbar

• En viktig beslutspunkt i projektet måste vara en milstolpe

Enligt Engwall (1995) är dagens diskussion inom området projektplanering på två
nivåer. Den ena nivån är en diskussion om hur planeringsarbetet ska organiseras och
hanteras samt vad planeringen ger tillbaka för värde. Den andra nivån handlar om att
förbättra befintliga planeringsmetoder och planeringsverktyg.

2.3.3 Risker

För att ett företag ska bli framgångsrikt vid riskhantering av systemutvecklingsprojekt,
måste en bro byggas mellan företagsledningen och systemutvecklingsledarna.
Företagsledarna har oftast en mer affärsmässig synvinkel medan systemutvecklings-
ledarna oftast har en mer teknologisk synvinkel. Riskerna med ett systemutvecklings-
projekt finns dock hos båda. För att kunna förhindra att dessa risker uppkommer måste
en helhetssyn över projektets livscykel från både en affärsmässig och teknologisk
synvinkel kombineras med olika riskanalysmetoder som hjälp (Karolak, 1996).
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För att hitta riskerna tidigt i ett projekt finns det olika åtgärder som är väl beprövade.
Många systemutvecklingsmetoder förespråkar att en deluppgift i projektet avslutas
innan nästa del påbörjas. Detta är något som börjar försvinna för att istället ersättas av
en iterativ process där inte arbetet sker sekventiellt utan mer parallellt med varandra.
(Kliem et al, 1997). Projektledaren får också en allt viktigare roll i systememutveckling
genom det sätt som han leder ett projekt på. I dag är det viktigare att projektledaren
leder ett projekt istället för att styra ett projekt. Om ett parallellt arbetssätt ska införas
kan inte en projektledare styra och ställa utan måste mer leda arbetet framåt och
motivera sina medarbetare (Karolak, 1996).

Riskerna kan delas in i två olika sorter rent tidsmässigt, dels strategiska risker och dels
operationella risker. De strategiska riskerna är de risker som påverkar företaget i
framtiden och på lång sikt, medan de operationella riskerna påverkar det dagliga
arbetet. Att planera för dessa risker sker då lite olika. Detta innebär att en
projektledare måste förstå både vilka strategiska och operationella risker som finns i
projekt för att inte någon av dessa två risktyper ska inträffa (Karolak, 1996). Exempel
på risker och sambandet mellan dessa kan utläsas av figur 2.3:

Strategiska risker Totala risker Operationella risker

Figur 2.3 Exempel på risker ur både ett strategisk och operationellt synsätt
(Karolak, 1996, s 22).

2.3.4 Riskelement

För att på något sätt bena upp de olika riskerna som kan förekomma, har Karolak
(1996) delat upp dem i olika områden. Dessa områden är det tekniska området och
affärsmässiga området. Det tekniska riskområdet består av algoritmer som ej fungerar i
programmet, diverse hård- och mjukvaruproblem och den tekniska åtkomsten av
systemet. Affärsriskerna består av dels olika kostnads- och budgetproblem, dels i
vilken grad som personal och utrustning finns tillgänglig under införandet av systemet
samt dels att schemaläggningen av milstolpeplanen stämmer överens med verkligheten.
Utifrån dessa två områdena drar Karolak tre stycken övergripande riskelement som han
anser det kan uppkomma risker i (Karolak, 1996):

• Tekniska risker

• Kostnadsrisker

• Planeringsrisker

Dessa riskelement har viss liknelse och kan jämföras med de måldimensioner som
Engwall (1995) berör och som jag tidigare beskrivit under 2.1.
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Över budget
Tillgång till personal
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.
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.
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Tekniska risker

De tekniska riskerna är relaterade till utförandet av systemet. De uppkommer som krav
ifrån kunden och bör därför klargöras tidigt i ett projekt. Detta för att kunna bearbeta
dessa risker så fort de upptäckts. Exempel på tekniska risker kan vara (ibid):

• Funktionaliteten

• Kvaliteten

• Reliabiliteten

• Användbarheten

• Tidsåtgången för att använda systemet, d v s hur lång tid det tar för systemet att
exempelvis utföra någon beräkning.

• Underhållningen av systemet. Det ska vara lätt att underhålla systemet.

• Återanvändbarheten

Kostnadsrisker

Dessa risker härrör till de olika kostnader som uppkommer under ett projekt.
Kostnaderna uppkommer under hela projektet och det går inte att veta exakt hur
mycket systemet kommer att kosta förrän det är klart och implementerat. De risker
som finns inom detta område kan vara inom (ibid):

• Budget

• Återbetalning av systemet

• Beräknandet av underhållskostnader

• Fasta kostnader

• Rörliga kostnader

• Vinstmarginalen

Planeringsrisker

Planeringsriskerna kommer ifrån att det är svårt att planera ett projekt och sedan få
projektet att följa denna plan. Liksom kostnadsriskerna kan inte heller
planeringsriskerna utvärderas förrän systemet är klart och levererat. Planeringsrisker
påverkas av hur åtkomsten är hos utrustning och personal och hur mycket som det
förväntade slutmålet förändras under projektets gång. Exempel på viktiga aspekter
som en planerare måste vara medveten om är(ibid):

• Flexibiliteten med planeringen. Förmågan att kunna minska eller utöka planen
under projektets gång för att möta de krav som kunderna har.
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• Chansen att nå uppsatta milstolpar. Förmågan för de tekniska resurserna att
möta uppsatta milstolpar.

• Realism. Förmågan att planera projektet så att de förväntningar som kunderna,
ledarna och systemutvecklarna har uppnås.

2.3.5 Tillvägagångssätt vid risk management

Arbetet med att identifiera och bedöma riskerna ska, som jag tidigare nämnt ske genom
en iterativ process och riskerna kan uppkomma när som helst under ett projekt, vilket
medför att arbetet med att hitta och åtgärda dessa risker måste ske under hela projektet
tills det är avslutat. Den livscykel som finns inom risk management kan se lite olika ut
beroende på vilken metod som studeras. Jag har studerat två olika metoder och deras
livscykler. Dessa två är Karolaks JIT software, som behandlar risker som kan
uppkomma i ett systemutvecklingsprojekt, och Kliem och Lundin som på ett
övergripande sätt förklarar hur arbetsprocessen sker i ett projekt. Kliem och Lundin
har en mer allmän synvinkel som behandlar risker i många typer av projekt och inte
endast inom systemutveckling.

Kliem och Lundin

Kliems och Lundins risk management livscykel ska ses som en iterativ process, vilket
består av fyra olika steg. Dessa fyra steg är identifiering, analys, kontroll och
rapportering av risker. Själva processen kan ses genom denna bild:

Risk 
identifikation

Risk 
rapportering

Risk
management

Risk
analys

Risk
kontroll

Planera Gör

KontrolleraAgera

Figur 2.4 Ett fortlöpande risk management loop med perspektiv från
Demings hjul (Kliem et al, 1997, s 9)

Riskidentifikation: Detta steg som är nära förknippat med nästa steg i riskanalysen
kräver att planering och undersökningarna sker på framtida basis. Projektledaren måste
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bestämma vilken teknik som ska användas i analysen, ta fram de rätta medarbetarna
som ska bistå att identifiera riskerna och få dessa medarbetare att ta sig tid för
identifieringen. För undersökningen måste projektledaren och medarbetarna gå igenom
projektplanen, intervjua personer, beräkna statistik och matriser och komma fram med
ett dokument (Kliem et al, 1997).

Riskanalys: Ifrån den data som kommer fram i identifieringen ska en analys av detta
utföras. Det finns två olika kategorier av riskanalyser, dels finns den kvantitativa
metoden som lutar sig mycket på de statistiska uppgifter som fås fram, dels den
kvalitativa metoden som mer lutar sig mot omdömen som kommer fram i intervjuer
mer än på statistisk data. De olika tekniker som Kliem och Lundin tar upp är (Kliem et
al, 1997):

• Three-point estimate

• Decision tree

• Monte Carlo simulation technique

• Heuristics

Var och en av dessa tekniker har sina för och nackdelar. Det viktiga är när en teknik
väljs att den väl är anpassad till rådande situation och kan på ett enkelt sätt läras ut till
användarna av denna teknik Dessa metoders olika för- och nackdelar finns som
bilaga 1.

Riskkontroll: Traditionellt finns det fyra olika sätt att agera när risker uppkommer.
Risken kan antingen accepteras utan att några åtgärder vidtas. Den kan tas in i
budgeten och därmed inte vidta några speciella åtgärder. Risken kan undvikas på ett
eller annat sätt, främst genom att planera väl och ha alternativa vägar att gå. Den kan
också förflyttas till andra projekt eller utomstående konsulter. En projektledare har två
olika tillvägagångssätt när det gäller att åtgärda riskerna. Han kan antingen vänta tills
risken inträffar och då vidta åtgärder i form av t ex mer pengar och mer personal, eller
så kan han de planera och förbereda sig för riskerna. Exempel på detta är att installera
någon form av varningssystem, för att förbereda projektmedlemmarna på upptäcka och
åtgärda riskerna innan de uppkommer (Kliem et al, 1997).

Riskrapportering: Det är viktigt när arbetet med risken är slutförd att skriva en
rapport. Den kan förekomma som en presentation eller som ett dokument. Diskussion
angående risker anses vara en viktig del i arbetet med att förhindra att riskerna
uppkomma igen. Informationen som kommer fram ifrån ett projekt kan hjälpa en annan
projektledare när han ska genomföra något liknande projekt (Kliem et al, 1997).
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Karolaks JIT-software

I Karolaks JIT-software krävs det att en projektledare har en helhetssyn på de risker
som kan inträffa i olika situationer i genom alla steg som utförs vid riskhantering. Hur
dessa steg ska genomföras beror också på vilket perspektiv som projektet har. De
perspektiv som ett projekt kan befinna sig i är operationellt, strategiskt, tekniskt,
affärsmässigt, industriellt och användarna till systemet. Karolak har också ett iterativt
synsätt på risk management livscykel. De steg som en projektledare ska gå igenom är
enligt Karolak (1996):

Riskidentifikation: Projektledaren ska identifiera riskerna som kan tänkas uppkomma i
ett projekt. För att göra detta kan projektledaren svara på två frågor inför varje
aktivitet som ska genomföras. Finns det någon risk i denna aktivitet? Hur kan i så fall
denna risk klassificeras?

För att få reda på vilka risker som kan tänkas förekomma finns det olika metoder,
några av dem är (ibid):

• att använda sig av traditionella risker som alltid förekommer i projekt eller som
någon av projektmedlemmarna vet.

• att använda sig av vanligt sunt förnuft.

• att titta på liknande projekt som genomförts för att på så vis få reda på risker
som kan uppkomma.

Strategin och planeringen av risker: För varje risk som identifieras ska det planeras för
de olika alternativ som finns för att undvika denna risk eller att minska dess inverkan
på projektet (ibid).

Konsekvenser av risker: Att bedöma vilka konsekvenser riskerna får på projektet är en
viktig del i en riskanalys. En projektledare bör ställa följande frågor när riskerna har
identifierats. Är detta en risk eller inte? Hur allvarlig är risken? Vad blir konsekvensen
av denna risk? Hur stor inverkan får denna konsekvens på projektet. Hur stor är
sannolikheten att denna risk uppkommer? Metoder för att mäta detta kan variera, men
ofta tilldelas risken ett tal (exempelvis mellan 1-3) som beskriver hur stor
konsekvensen blir om risken inträffar. Detta tal multipliceras sedan mot ett tal som
beskriver hur stor sannolikheten är att risken inträffar (exempelvis mellan 1-3). Om det
både är stor sannolikhet att risken inträffar och att konsekvenserna kan bli allvarliga,
måste denna risk elimineras fort på något sätt innan den kan uppkomma (ibid).

Undvikande av risker: Undvika eller att förhindra att riskerna uppkommer baseras på
information som har gjorts i tidigare steg (ibid).

Riskrapportering: En jämförelse mellan den nu förekommande riskstatusen med
tidigare identifierade risker görs (ibid).

Förutsäga risker: Efter det att alla dessa steg är gjorda, gäller det att förutsäga och
identifiera nya risker som kan uppkomma under projektet med hjälp av tidigare
erfarenheter och kunskaper i projektet (ibid).
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För att öka förståelsen för dessa steg beskrivs nedan grafiskt dels relationerna mellan
stegen (figur 2.4), och dels hur arbetsgången är mellan stegen (figur 2.5).

Riskidentifikation

Riskstrategi Riskbedömning

Undvikande av risker Riskrapportering

Förutsäga risker

Figur 2.5 Relationerna mellan riskmanagement aktiviteter (Karolak, 1996,
s 42)

Risk-
identifikation

Förutsäga
risker

Risk-
rapportering

Undvikande
av risker

Riskstrategi

Risk-
bedömning

Framåt

Bakåt

Figur 2.6 Arbetsgången för de olika stegen (Karlok, 1996, s 42)

2.3.6 Riskfaktorer

Utifrån de tre riskelementen, teknik, kostnad och plan, tar Karolak ut olika riskfaktorer
som han anser vara de mest övergripande i systemutvecklingsprojekt. Varje riskfaktor
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kan härledas till var och en av elementen. Karolak har också beskrivit vilken påverkan
som dessa riskfaktorer har på elementen. De riskfaktorer som Karolak tar upp är
(Karolak, 1996):

Organisationen: Den organisation som avses här är projektorganisationens
uppbyggnad och hur kommunikationen och ledarskapet är.

Uppskattning: Risken för att uppskattningen av resurser, planeringen och kostnader för
utvecklingen av systemet inte stämmer överens med det verkliga resultatet.

Undersökning: Detta är risker som är associerade med identifieringen av problem.

Utvecklingsmetoder: Vilken utvecklingsmetod som används har effekt på hela
processen i ett systemutvecklingsprojekt. Rätt vald systemutvecklingsmetod som är
anpassad till varje projekt kan medföra stora kostnads- och planeringsbesparningar.

Verktyg: Vilka verktyg som används för att utveckla systemet. Valet av verktyg
påverkar den tekniska lösningen som är implementerat i mjukvaran genom de
antaganden och regler som verktyget för med sig.

Riskkulturen: Hur väl är företaget medveten om att risker kan uppstå och hur de kan
bearbetas.

Användbarhet: Riskerna med att inte systemet förstås av användarna när det väl
levererats.

Korrekthet: Riskerna med att det slutliga systemet inte stämmer överens med kundens
slutkrav.

Reliabilitet: Hur väl det slutliga systemet fungerar i kundens miljö. Denna faktor
baserar sig på korrektheten hos systemet

Personerna: Personalens förmåga att använda de metoder, verktyg och den kunskap
de har för att utveckla system.
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3 Metod

Arbeten med forskning ska genomföras med kritisk granskning och med metodisk
medvetenhet, vilket medför att det synsätt som forskaren har kommer att spegla
undersökningens resultat. Jag vill därför förklara vilka metoder som jag kommer att
använda mig av.

3.1 Undersökningsmetoder

Den metod som väljs för att genomföra en undersökning kommer att prägla resultatet.
Det är därför viktigt att inse vilka för- och nackdelar som finns med de metoder som
kan bli aktuella för undersökningen. Jag kommer att presentera de möjliga val av
undersökningsmetoder som jag anser att jag har i detta arbete, vilka är:

• Fallstudie

• Enkätundersökning

• Intervjuer

3.1.1 Fallstudie

Att göra en fallstudie innebär att undersöka och följa en mindre avgränsad grupp och
att ur denna grupp försöka få ett så heltäckande perspektiv som möjligt (Patel,
Davidsson, 1994). Fallstudie används oftast när processer och förändringar ska
studeras. Kritiken mot denna form av studier, som är ganska stor, kan sägas vara att
fallstudier saknar statistisk validitet, inte är användbara för att testa hypoteser utan att
bara generera hypoteser samt slutligen att det inte går att generalisera från fallstudier
(Hägg, Hedlund, 1978, i Gummesson, 1985).

När fallstudie används kommer också frågan upp om studierna kan anses vara
generaliserbara. Patel och Davidsson menar att generaliserbarheten beror på om urvalet
har skett statistiskt eller inte. När det identifieras en population och det ur denna
population slumpmässigt dras fall som senare undersöks kan det diskuteras om det går
att dra generella slutsatser (Patel, Davidsson, 1994). Gummesson antyder däremot att
det ur ett fåtal fallstudier går dra generella slutsatser (Gummesson, 1985). Detta
motiveras av Gummesson med att ordet generalisering kan ha två betydelser, varav det
ena tyder på att det ur fallstudier kan dras generella slutsatser. Den betydelsen är att ur
en djupgående fallstudie med uttömmande kartläggning fångas de företeelser upp som
kan misstänkas återfinnas i andra företag och därmed bli generell (ibid).



3 Metod

23

3.1.2 Enkätundersökning

Ett av de allra vanligaste undersökningsmetoderna är att använda sig av enkäter. Det
finns tre olika metoder för en enkätundersökning (Dahmström, 1991). De är:

• Postenkät

• Gruppenkät

• Besöksenkät

Postenkät innebär att ett frågeformulär skickas ut till enskilda personer, företag eller
myndigheter. Detta frågeformulär kan sedan i lugn och ro fyllas i av mottagaren till
formuläret. Fördelen med detta sätt är framför allt att det är billigt och att personen
som ska svara på formuläret kan fylla i formuläret när han själv har tid. Påverkan från
en intervjuare undviks också genom detta förfarande. Nackdelen med en postenkät
undersökning är dock att det finns risk för att bortfallet blir stort och att det tar lång tid
att genomföra en hel undersökning, då påminnelsebrev måste skickas ut till de som ej
svarat för att få in så många svar som möjligt. En annan nackdel är att det inte går att
veta vem som har svarat på frågorna i formuläret samt att den som svarar inte kan
ställa motfrågor (ibid).

En gruppenkät genomförs på en samlad grupp vid ett visst tillfälle, så som en
idrottsklubb, skolklass eller konferensdeltagare. Fördelen med denna
enkätundersökning är att den är billig och snabb samt att en stor mängd med personer
kan undersökas. De största nackdelarna är att det föreligger en stor risk att en person
påverkar övriga i gruppen samt att det är svårt att genomföra en uppföljning av svaren.
Detta genom att de som svara ska svara anonymt och det går inte att spåra ett svar till
en person (ibid).

Besöksenkäter genomförs på besökare till olika företag och myndigheter. Besökarna
får när de befinner sig på stället en enkät som de kan fylla i. Denna enkät kan antingen
besvaras direkt eller så kan den besvaras vid ett senare tillfälle och återsändas. Fördelen
med besöksenkäter är att det inte i förväg behövs skapas någon ram över vilka
besökare som ska undersökas. Nackdelen är dock att det föreligger en stor risk för
bortfall. För att inte detta ska ske bör det finnas personal som går runt och ger ut
enkäterna och kanske erbjuder en liten gåva för att svara. Detta medför i sin tur att det
blir ganska personalkrävande och dyrt (ibid).

3.1.3 Intervjuer

Vid intervjuer kan en mer djupgående diskussion föras och den som intervjuvas har
möjlighet att ställa motfrågor för att klargöra vissa frågor. Detta innebär att svaren blir
mer tillförlitliga än vid enkätundersökning där svarsalternativen är få och kanske inte
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riktigt passar in i respondentens område. När intervjuer används som
undersökningsmetod finns det två alternativ (Dahmström, 1991):

• Besöksintervjuer

• Telefonintervjuer

Vid besöksintervjuer sker intervjuerna efter överenskommelse med den som blir
intervjuad t ex vid arbetsplatsen. Intervjun bör ske i ett avskiljt rum där det inte sker
några störande moment. Intervjuerna kan antingen ske på ett strukturerat sätt, där
frågor ställs efter ett i förväg sammanställt frågeformulär. Intervjuer kan också ske på
ett ostrukturerat sätt. Detta används oftast vid djupintervjuer, där den som blir
intervjuad kan förklara fritt vad han menar och tycker i olika frågor. Denna form av
intervju blir oftast mer som en diskussion än när det finns mer strukturerat
frågeformulär. Fördelen med ett strukturerat tillvägagångssätt är att det blir lättare att
utvärdera och jämföra svaren vid en senare analys. Fördelen med en ostrukturerad
intervju är att den svarande inte behöver begränsas av några omständigheter. Den som
svarar kan helt och hållet svara som han tycker (ibid).

Fördelarna med att använda sig av besöksintervjuer är att det kan ställas mer
“krångliga“ frågor, när den som intervjuar kan förklara mer närgående vad han/hon
menar och oklarheter i frågorna kan redas ut direkt. Intervjuaren kan också ta med
material i form av svarskort med bilder och dylikt för att få en bättre förståelse för
frågorna. Det går också att stimulera den som blir intervjuad till att svara mera
komplett genom att använda sig av “probes” (Dahmström, 1991). Probes betyder
sondera eller grundligt undersöka. När “probes” används måste intervjuaren vara
väldigt försiktig så att han inte styr respondenten i frågan. Öppna frågor är lättare att
besvara för respondenten i en besöksintervju. Med öppna frågor menas att det inte
finns några svarsalternativ utan respondenten får svara med helt egna ord (ibid).

Nackdelarna med att använda sig av besöksintervjuer är att det tar lång tid att
genomföra och kan bli ganska dyrt. Detta gäller framförallt stora undersökningar där
många intervjuare måste användas och resorna kan bli långa. En annan stor nackdel är
att det föreligger en risk för intervjuareffekter och att respondenten inte svarar
uppriktigt i frågor med stor prestige (Dahmström, 1991). Intervjuareffekter uppstår när
intervjuaren vinklar sina frågor eller uppträder på sådant sätt att respondenten svarar
som intervjuaren, medvetet eller omedvetet vill.

Telefonintervjuer är ett alternativ till besöksintervjuer. Fördelarna med
telefonintervjuer är att de anses vara snabbare och billigare än besöksintervjuer. De
medför också möjligheten till probing och som hos besöksintervjuer kan oklarheter lätt
och snabbt redas ut. Nackdelarna med telefonintervjuer är att de inte får ta för lång tid.
Detta medför att det inte går att ställa allt för krångliga frågor som kräver långa svar.
Den som blir intervjuad befinner sig kanske inte på ett lämpligt ställe för en intervju.
Respondenten kan också vara ganska upptagen, vilket medför att svaren inte blir
genomtänkta, utan respondenten svarar på frågorna så fort som möjligt för att bli av
med intervjuaren. Detta går dock att motverka genom att beställa en ny tid för intervju.
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Det kan också vara svårt att få tag på telefonnummer till de personer som ska
undersökas, vilket medför att bortfallet kan bli stort (Dahmström, 1991).

3.2 Bearbetningssätt

Ur det material som inkommer av de undersökningar som har skett, ska sedan ett
resultat som besvarar frågorna i problemställningen komma fram. För att detta ska
kunna ske ska en systematisering, komprimering och bearbetning av arbetet ske. Patel
och Davidsson (1994) menar att de metoder som finns för bearbetning av materialet
kan vara allt från statistiska (kvantitativ) till tolkning av textmaterial (kvalitativ).

3.2.1 Kvantitativ

Denna metod, som är statistisk, används när forskare ska inhämta kunskap som ska
mätas, beskrivas och förklara fenomen i vår verklighet. Behandling av materialet sker
med numeriska metoder, d v s att allt ska gå att mäta för att sedan göra en statistisk
analys på materialet. Den mest kända metoden är obundet slumpmässigt urval (OSU).
Denna metod används när en stor population ska undersökas och det inte finns resurser
till att undersöka alla i denna population. Undersökningen sker då på ett urval av denna
population, vilka har utsetts på ett slumpmässigt sätt. Denna urvalda grupp får sedan
representera övriga inom populationen (Patel, Davidsson, 1994).

En definition på begreppet kvantitativ undersökning anges av Seymour (1992).

Man börjar med att generera hypoteser - antaganden om verkligheten -
och definiera olika orsakssamband. Undersökaren skaffar därefter fram
data genom att räkna och mäta olika företeelser. Hypoteserna accepteras
(verifieras) eller förkastas (falsifieras) sedan data behandlats med
statistiska metoder och analyserats.

3.2.2 Kvalitativ

Till skillnad från den kvantitativa bearbetningsmetoden där arbetet oftast sker med
olika mätmetoder, är den kvalitativa metoden oftast förståelseinriktad och används
främst för studier av sådant som är mångtydigt och subjektivt såsom känslor och
upplevelser, vilket kan vara svårt att mäta (Patel, Davidsson, 1994). I den kvalitativa
metoden arbetas det med att bearbeta material. Materialet kan bestå av utförda
intervjuer som har gjorts eller litteratur som finns inom det aktuella ämnet. Om
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intervjun spelas in på video eller på ljudband är det en fördel om den skrivs så att en
text kan bearbetas. Redan efter ett par intervjuer kan en stor mängd information finnas
som måste granskas och bearbetas. Det material som studeras är oftast ganska
omfattande och det kan bli besvärligt att sammanställa, vilket innebär att en kvalitativ
undersökning är tids- och arbetskrävande. För att inte det ska bli allt för jobbigt att
sammanställa materialet, brukar sammanställningen ske direkt efter en intervju eller ett
observationspass. Detta kallas för att genomföra en löpande analys. Det har den
fördelen att materialet finns färskt i minnet och det inte glöms bort viktig fakta (ibid).

3.3 Validitet och reliabilitet

När en undersökning genomförs är det viktigt att veta om undersökningen verkligen
behandlar det som är relevant för arbetet, detta kallas för validitet. Det som undersöks
måste även vara anskaffat på ett tillförlitligt sätt, detta kallas för reliabilitet. Patel och
Davidsson (1994) tar upp tre tumregler som gäller för förhållandet mellan validitet och
reliabilitet.

1. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet

2. Låg reliabilitet ger låg validitet

3. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet

Det som ska mätas är ofta sådant som inte går att mäta, t ex upplevelser, kunskap och
intelligens. För att då få ett resultat måste vi definiera begreppen, vilket medför att det
går att konstruera ett instrument för att mäta. Detta instrument måste då mäta det som
det ska mäta, d v s ha en god validitet. För att försäkra sig om detta finns det enligt
Patel och Davidsson (1994) två olika sätt. Dessa två sätt är innehållsvaliditet och den
samtida validiteten. Innehållsvaliditet är när det genomförs en logisk analys av
instrumentet. Denna logiska analys bör ske av någon utifrån men med en god insikt i
problemområdet. Den samtida validiteten innebär att undersökning genomförs på en
annan grupp än den som är tänkt att undersökas. Detta resultat jämförs därefter med
en undersökning som har skett på samma grupp men med en annan teknik, ett s k
kriterium (ibid).

Vid intervjuer kan det vara svårt att bedöma svaren som respondenten ger. Detta
medför att reliabiliteten påverkas av om intervjuaren och respondenten är tränade för
intervjuer. Genom att använda sig av strukturerade eller standardiserade intervjuer kan
dock detta motverkas. Något som alltid är farligt vid intervjuer och som intervjuaren
måste vara observant på är att inte påverka respondentens svar, s k intervjuareffekter
(ibid).
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3.4 Val av undersökningsmetod

Av de olika undersökningsmetoder som jag har gått i genom kommer jag att använda
mig av besöksintervjuer. Detta gör jag för att jag vill kunna se hur respondenten agerar
och kunna ställa följdfrågor. Att jag inte har valt en enkätundersökning motiverar jag
med att de som jag tänker intervjua oftast är stressade och mycket upptagna. Att då få
dem att fylla i ett frågeformulär kan bli en ganska svår uppgift, vilket medför att
bortfallet blir stort. Dessutom är ämnets karaktär av sådan art att det ställs
prestigefrågor till respondenterna och utan att se eller höra dem kan jag inte dra några
slutsatser om de svarat sanningsenligt eller inte. Det skulle också vara svårt att
komponera en enkät som kunde besvara alla de möjliga svar som skulle kunna finnas.
Om jag hade valt att använda mig av enkätundersökning skulle jag genomföra
undersökning på ett flertal företag och den enkät som jag hade tagit fram skulle vara
lite mera formell och lättare att förstå. Däremot hade jag i stort använt mig av samma
typ av frågor. Om fallstudie skulle genomföras skulle jag även intervjua projektledarna
på det företaget för att se hur väl företagets normer följs av projektledarna.

Som alternativ till besöksintervjun kommer jag att ha telefonintervju. Fördelen med att
genomföra en telefonintervju är att det tar mindre tid och att jag fortfarande har en
chans att ställa följdfrågor. Det som är negativt med att genomföra en telefonintervju
jämfört med en besöksintervju är att den personliga kontakten som kan uppstå mellan
respondenten och intervjuaren går förlorad. Bearbetningssättet blir kvalitativt, vilket
följer av att jag genomför intervjuer där en diskussion kommer att ske med
respondenten om mina frågor.

Jag kommer att använda mig av en triangulering när jag undersöker mina problem.
Triangulering innebär att undersökningen sker ur två eller flera olika vinklar. Det finns
fyra olika trianguleringsformer (Kjaer, 1995):

• Metodtriangulering som går ut på att undersöka samma situation med olika
metoder

• Datatriangulering som omfattar datainsamling från olika källor och eventuellt
olika situationer

• Forskartriangulering går ut på att mer än en forskare samlar in information till
undersökningen

• Teoretisk triangulering betyder att flera teoretiska perspektiv används vid
analysen av undersökningen

Jag kommer att använda mig datatriangulering när jag genomför min undersökning.
Detta baserar jag på att de företag som kommer att bli föremål för undersökning är
uppdelade i datakonsultföretag som kan anses vara experter inom
systemutvecklingsprojekt och företag som driver sina egna systemutvecklingsprojekt.
Jag vill ha denna skillnad för att se om riskhanteringen sker på olika sätt i företagen när
inte förutsättningarna är lika. Förutsättningar kan skilja på att konsultföretagen har
mycket mera erfarenheter av olika systemutvecklingsprojekt, medan de företagen som
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driver sina egna systemutvecklingsprojekt oftast har personal som arbetar med ett enda
system och inte får några andra synvinklar på sitt arbete.

3.5 Intervjuförfarande

Jag kommer att använda mig av ett frågeformulär under intervjuerna. I detta
frågeformulär kommer de frågor att finnas som jag vill ha svar på. Hur intervjun
kommer att utforma sig beror på hur respondenten svarar på mina frågor. Jag kommer
att försöka få respondenten att diskutera om mina problemfrågor istället för att bara
ställa en fråga och få svar på den frågan. Jag kommer inte att undvika probing under
intervjuerna, vilket medför att intressanta infallsvinklar kan utvecklas mer samt
förhoppningsvis få mer riktig information

Besöksintervjuer medför dock att det är svårt att få med allt som respondenten säger
om jag ska anteckna det han säger. Jag kommer därför att använda mig av en
bandspelare i största möjliga mån när intervjuerna genomförs, om respondenten tillåter
detta. Vid intervju med en bandspelare kan reliabiliteten påverkas om respondenten
tycker det är obehagligt att bli inspelad, men fördelen av att kunna spela upp bandet
om och om igen och få de exakta svaren överväger nackdelarna med detta.
Anteckningar kommer dock att föras på hur respondenten agerar och för sig under
intervjun. För att ytterligare underlätta för respondenten kommer jag att skicka ut
frågeformuläret några dagar innan intervjun för att förbereda respondenten på vilka
frågor som kan komma. Detta ska dock inte medföra att jag inte kommer att ställa
andra frågor, men det är de frågor som jag har i mitt frågeformulär som jag först och
främst vill ha svar på. Det kommer heller inte att förekomma någon skillnad i
intervjuförfarandet mellan konsultföretagen och de andra företagen. Jag hoppas att den
information som jag får av de företagen som jag intervjuar kommer att vara tillräcklig
för att slutsatser ska kunnas dras. För att underlätta arbetet med sammanställandet av
intervjuerna kommer en löpande analys att användas. Detta medför att jag direkt efter
intervjun kan se vad som har gått bra respektive dåligt. Fördelen med detta är att jag
kan förbättra det som inte var bra till nästa intervju.
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4 Genomförande

I genomförandefasen kommer jag först att beskriva lite kortfattat om uppbyggnaden av
mitt frågeformulär, för att sedan beskriva de företag jag har valt att undersöka. En
genomgång om hur intervjuerna gick till väga och lite av de erfarenheter jag fått av
dessa intervjuer. De svar som respondenterna gav mig kommer jag i sammanfattad
form också att återge. Målet med mitt genomförande är att få information om hur
risker hanteras och bedöms av projektledare.

4.1 Framtagande av frågeformulär

När det gäller att intervjua personer kan inte frågeformuläret vara helt spikat, men jag
försöker att hitta röda trådar som jag tror kan besvaras av de företag jag kommer att
intervjua. Jag kommer att använda mig av ett förutbestämt frågeformulär, vilket
medför att samma frågor kommer att besvaras i stort sett av alla företag. Fördelen med
detta är att det blir lättare att jämföra intervjuerna. Mitt frågeformulär finns i bilaga 2

När jag försökte komma på mina frågor satte jag mig ner och försökte tänka ut frågor
som kunde tänkas besvara mitt problem. När frågorna väl kom fram var jag tvungen att
tas ett beslut om denna fråga verkligen kunde bidra till att besvara min
problemställning. De frågor som jag kom fram till organiserade jag upp i olika
avdelningar som till stor del följde mina tre problemställningar. Dock fanns det ett
undantag och det var frågor som jag placerade under rubriken lyckade projekt. Dessa
frågor var jag lite tveksam till i vilken problemformulering de tillhörde. Dock ansåg jag
att dessa frågor var av en sådan vikt att de var tvungna att vara med. Mitt
frågeformulär börjar med övergripande frågor som jag anser är av intresse för att få
grepp om vilka företagen är. De frågor som besvaras under rubriken lyckade projekt
kommer jag att under genomförandefasen och analysfasen behandla under denna rubrik
för att det ska bli lättare att följa. Senare under slutsatserna, när jag analyserat
materialet, kommer jag att föra in svaren på frågorna under de problemställningar som
de tillhör.

4.2 Intervjustudie

Det antal företag som jag kontaktade var sex stycken och av dessa kunde fem företag
ta emot mig för en intervju. Det företaget som ej kunde ta emot mig motiverade sig
med att de redan hade många intervjuer att genomföra och att det kostade pengar för
företaget att ställa upp på en intervju. De företag jag kommer att intervjua består av
fyra stycken s k datakonsultföretag och ett företag som driver sina egna
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systemutvecklingsprojekt. Datakonsultföretagen är: Cap Gemini Sverige AB, Enator
Informationssystem Väst AB, Volvo IT och Caran Systems AB. Det företag som har
egen systemutveckling och som jag intervjuar är: Kinnarps AB.

Av dessa fem intervjuer har fyra gått med på besöksintervjuer och en på
telefonintervju. Att välja ut dessa företag var inte lätt. Jag utgick ifrån de kontakter
som jag fick under arbetsmarknadsdagen på högskolan den 4 mars och utifrån detta
etablera jag kontakt med några av företagen. Jag använde mig också mig av gula
sidorna för att få reda på vilka konsultföretag som finns och som kunde vara
intressanta för min undersökning. De företag som jag valde ut skedde till stor del som
ett resultat av hur stora de är när jag ville ha en spridning på den biten. Var de är
belägna är också ett krav som jag var tvungen att tänka på för att hålla mig inom
avgränsningen. På de företag som ej var konsultföretag hade jag som krav att de
genomförde sina projekt själva och inte bara hyrde in konsulter. Detta fordrar att
företagen ska var rätt stora. Dock var jag tvungen att rådgöra med min handledare om
företagen kunde vara av intresse för min undersökning.

Jag kommer inte att redovisa exakt vad respondenterna sade, beroende på att svaren
inte alltid följer mitt frågeformulär och att det förekommer att jag ställer följdfrågor
som ej finns med i formuläret. Dock finns det en sammanfattning av respektive
intervju.

4.2.1 Cap Gemini Sverige AB, Division Syd

Intervjun tog plats på Cap Geminis kontor i Skövde och den som jag intervjuade var
regionschef Peter Österlund. Denna intervju, som var min första hade jag inte skickat
ut något frågeformulär till innan, utan bara de tre översiktliga problemfrågorna jag har i
min rapport. Jag hade inte heller fått tag på en bandspelare till denna intervju varför jag
var tvungen att notera allt som sades. Detta ledde dock inte till några större
förändringar för mitt arbete. Själva intervjun varade i drygt 60 minuter och Österlund
var väl förberedd med olika overheadbilder för att förklara hur deras arbetsmetod var.
Eftersom detta var den första intervjun kom en del frågor att missförstås av Österlund,
men det var inte särskilt svårt att formulera om dessa under intervjun för att få ett mer
korrekt svar. Allt som allt gick intervjun bra och Österlund svar var mycket relevanta
för min undersökning. De frågor som Österlund hade svårt att förstå omformulerade
jag lite och ett nytt frågeformulär togs fram efter intervjun som inte skilde sig mycket
ifrån det första.

Cap Gemini division syd är ett av tre divisioner i Sverige. Deras huvudsakliga
sysselsättning är IT- och managementkonsulting. I division syd finns det tre regioner,
region östra som består av i stort sett gamla Skaraborg, region väst som består av
Göteborg och region söder som består av allt söder om Göteborg och Borås. De har i
division syd 500 anställda varav 13 st jobbar på kontoret i Skövde där jag genomförde
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min intervju med regionschef Peter Österlund. Divisionens omsättning är 500 miljoner
kronor. Av de som är anställda brukar 10-15% vara projektledare, i hela divisionen
ligger antalet på cirka 50-75 st.

Företaget har en fortlöpande utbildning för sina projektledare som består av tre olika
steg:

1. Kursverksamhet: Cap Gemini har en egen utbildning som alla nya anställda får gå
igenom. Här får de anställda lära sig om de mjuka aspekterna som finns inom
systemutveckling. De får lära sig om projektstyrning och hur rapporteringen ska
ske. Det finns även andra utbildningar som de anställda kan gå, t ex ledarskap.

2. Projektcertifiering: För att få bli certifierad inom projektledning måste den anställde
ha en viss utbildningsnivå samt ha erfarenheter från att ha styrt ett större projekt.
Att bli certifierad är dock inget krav som Cap Gemini har men det innebär att den
anställde kommer att få större och viktigare projekt att sköta.

3. Projektledarnätverk: Alla projektledare ingår i ett projektledarnätverk som träffas
för att byta erfarenheter med varandra och ibland finns det gästföreläsare som kan
ge nya idéer och lärdomar. Projektledarna ska också “coacha” varandra genom
projekten vilket medför att det alltid finns någon att vända sig till om problem
uppstår.

För att bli projektledare i Cap Gemini måste den anställde ha kunskap och erfarenhet
av projekt. En nyexaminerad som blir anställd får börja på botten för att i
kursverksamheten förvärva sig kunskaper till att bli projektledare. Cap Gemini har en
kompetensutvecklingsstege som anger var den anställde befinner sig rent
utvecklingsmässigt. För att avancera på denna stege måste krav på utbildning och
erfarenhet vara uppfyllda. Att bli projektledare är ett steg på denna stege som uppnås
efter ett tag. Det är ett också ett moment i utbildningen att lära sig om
riskanalysmetoden som används av Cap Gemini. Hur många projekt som Cap Gemini
bedriver i dag kunde inte Österlund svara på men en projektledare håller oftast endast
på med ett projekt i taget.

Efter det att Cap Gemini har fått uppdraget utses en projektledare och han upprättar
gemensamt med leveransansvarig, som oftast är någon som sitter högt upp och tar de
första kundkontakterna, en projektplan. Österlund är en sådan leveransansvarig på Cap
Gemini. Utifrån denna projektplan bemannas sedan projektet med den personal som
projektledaren anser sig behöva

Lyckade projekt

För att projektet ska anses helt lyckat krävs det att det håller sig till satta tids- och
kostnadsramar samt att projektet leder till att kunden får en bättre verksamhet. Bättre
verksamhet kan vara i form av minskade ledtider på fakturering o s v. På frågan om
hur Cap Gemini prioriterade de tre olika måldimensionerna svarade Österlund att det är
kunden som får bestämma hur det ska prioriteras om situationen uppstår. Om kunden
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vill att systemet ska få några ytterligare funktioner som inte var med i från början i
kravspecifikationen och detta påverkar att någon av måldimensionerna inte kan hållas,
kan ett projekt anses vara lyckat i alla fall. Cap Gemini är kända för att hålla sin
tidsramar väldigt bra. Den siffran som Cap Gemini har på projekt som hållits sig inom
tidsramen är över 90% och ända upp till 93-95%. Att projekten inte alltid blir lyckade
anser Österlund bero på:

1. Att kunden inte sätter in tillräckliga resurser.

2. Att projektledarna har för dålig erfarenhet.

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma?

För att förebygga att inga risker ska uppkomma använder sig Cap Gemini av en rad
olika metoder, vilka följer nedan:

• Riskanalys

• Ett brett avrapporteringsnät som sker en gång per månad. Rapporterna ska
skickas till kvalitetsmanagern som finns i varje region

• Kvalitetsplan utformas

• Tids-aktivitetsplan

• Testplan

• Versionshantering genomförs för att inte projektet ska gå i stöpet.

Cap Gemini jobbar enligt en metod som de kallar IAD. Detta är en iterativ
arbetsmetod. Den går ut på att dela upp projektet i mindre delar, som Cap Gemini
kallar för piloter, och det är dessa delar de förhandlar med kunden och tar betalt efter.
Fördelen med detta enligt Österlund är att de alltid har små projekt som blir mer
överskådliga.

Cap Gemini har ingen färdig handlingsplan för problem, men om det uppstår några
problem under ett projekt träder kvalitetsorganisationen in och vidtar åtgärder.
Kvalitetsorganisationen har som uppgift att granska offerter och avtal innan och under
pågående projekt. De ansvarar också för kvalitetsrapporterna som projektledarna
rapporterar. Kvalitetsorganisationen finns från divisionsnivå och uppåt till
koncernnivån.

Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går gränsen för
att inte genomföra projektet?

Cap Gemini använder sig av en riskanalysmetod för att bättre få grepp om vilka risker
som kan uppstå. Det finns en modell som används före ett projekt startas, en s k
offertriskanalys och en riskanalys som används under projektet.
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Innan Cap Gemini tar ett projekt genomför de en riskanalys för offerten. Denna består
av frågor som besvaras av dem själva. De frågor som ställs är förutbestämda och finns
som ett frågeformulär. Utifrån detta frågeformulär beräknar Cap Gemini ut om ett
projekt ska antagas eller inte. Det finns dock ingen siffra för hur stor detta tal får vara
för att ett projekt inte ska antagas. Det förekommer dock om risken är hög att det
frågas högre upp i organisationen om de ska ta projektet eller inte. Denna bedömning
är generell och kan variera från projekt till projekt. Under ett projekt fungerar
riskanalysen som ett workshop, där de delaktiga i projektet går ihop och
“brainstormar” runt vilka risker som finns och vilka konsekvenser dessa får samt för att
få fram specifikationer. De som är delaktiga i workshops är projektledaren plus de som
är delaktiga i projektet. Riskanalysen sker löpande under ett projekt men mestadels
sker analysen i början. Riskanalysen under ett projekt består av två delar. Dels en del
där hur stor risken är att den inträffar mäts, dels en där konsekvensen av risken
bedöms. Bedömningen sker i en skala på 1-3 där 1 är den lägsta risken och minsta
konsekvensen. Detta resulterar i att ett nyckeltal räknas fram, och är detta nyckeltal för
högt måste åtgärder vidtagas. Metod är ganska utbredd inom Cap Gemini, men det kan
hända att kunden har en egen riskanalysmetod som de får använda sig av.

Om det under ett projekt upptäcks risker som kan få allvarliga konsekvenser och det är
stor sannolikhet att de inträffar går de till styrgruppen som finns i företaget som får ta
beslut hur riskerna ska hanteras. De har inga speciellt fastställda normer för hur stora
riskerna ska vara för att de inte ska genomföra ett projekt. Den största fördelen med
att utföra riskanalyser anser Österlund är att det på ett tidigt skede går att få signaler
om hur projektet ska styras. Risker som kommer upp i riskanalysen läggs det ner extra
krut på, vilket ska medföra att de ej ska uppkomma.

Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, så att inte samma
misstag sker flera gånger?

Återvinningen av erfarenheter är något som Cap Gemini erkänner att de inte är bra på.
Detta är dock något som de arbetar på och anser vara viktigt. De anser sig vara mycket
bättre på att styra och genomföra projekt än att utvärdera projekt Det finns dock ett
intranet som projektledarna kan skriva in sina erfarenheter på. Detta intranet finns på
regionsnivå, divisionsnivå, areanivå (norden) och på ett världsomspännande nivå som
kallas galaxen. Att lägga in sina erfarenheter i dessa är dock inget krav utan är frivilligt.
Att Cap Gemini inte använder sig av detta intranet beror på att det inte finns något bra
söksätt i den tänkta databasen

4.2.2 Kinnarps AB

Jag åkte till Kinnarp för att intervjua Kinnarps datachef tillika projektledare Stellan
Beckman för att höra deras åsikter. Detta var min andra intervju och jag använde mig
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av bandspelare under intervjun. Intervjun tog cirka 50 min och Beckman gav mig
intressant information om hur ett företag som driver sina egna systemutvecklingprojekt
kan agera. Erfarenheten från denna intervju är att det skiljer sig lite på ett företags
systemutvecklingsprocess på de företag som driver sin egna systemutveckling och ett
rent konsultföretag. Frågorna fungerade dock ganska bra även i denna miljö, men även
här justerade jag frågeformuläret lite efteråt. Dock var dessa förändringar inte av
någon större karaktär. Efter denna intervju förblev mitt frågeformulär oförändrat.

Kinnarps AB är ett av Europas största möbeltillverkare av kontorsmöbler. De har en
omsättning på 1,5 miljarder kronor och har i fabriken i Kinnarp 800 anställda. De har
dock inga fast anställda projektledare inom systemutveckling, men det finns ett tiotal
personer som kan leda dessa projekt. För närvarande har de 2-5 st anställda som
systemutvecklingsledare. Kinnarps har precis avslutat ett stort systembyte i sin fabrik,
vilket har medfört stora omkastningar i de olika datasystem som finns i Kinnarps. Detta
projekt har delats upp i mindre delprojekt för att få bättre översikt.

Beckman menar att Kinnarps försöker jobba som konsultföretag jobbar och försöker
tänka på de anställda, d v s användarna av systemet. Det är dock svårt att vänja
personer som hållit på med samma rutin i 30 år att bryta denna och börja använda
datorn. Denna inkörningsrutin är viktig att försöka hålla nere tidsmässigt. Kinnarps har
heller ingen schemalagd utbildning i området systemutveckling utan mer inom området
projektledning. De försöker att ha en projektledare som sysslar bara med ett projekt.
Det förekommer säkert, säger Beckman, att projektledare bedriver två olika projekt
samtidigt men att de då är av mindre modell. Beckman menar också att han som
överhuvud för alla projekt kan anses styra alla projekt på en övergripande nivå.

Inför varje projekt utses det en projektledare, som sedan utser vilka av användarna av
systemet som ska medverka. Ibland utser den leverantör som ska hjälpa till att utveckla
ett system vilka projektmedlemmar som ska medverka. Över denna projektgrupp finns
Beckman som en slags supervisor över alla projekt. Där över finns sedan en styrgrupp
som består av ledningsgruppen för Kinnarps. Denna grupp påkallas ytterst sällan utan
alla problem försöker att lösas nere på dataavdelningen. Beckman finns här som
överhuvud och tar många tuffa beslut i projekten.

Lyckade projekt

Kinnarps tycker att ett projekt är lyckat om funktionaliteten är OK. Tids- och
kostnadsfrågan är inte så viktig att den följs utan det viktiga för systemet är att det
fungerar. Prioriteringsordningen mellan de tre måldimensionerna som Engwall (1994)
tar upp är att funktionaliteten är viktigast följt av tiden och sist kommer kostnaderna,
vilket gäller för alla de projekt som de driver. De anser också att ett projekt kan anses
vara lyckat även om systemet blir försenat om det bara följer de funktionskrav som de
har på systemet. De har dock som krav att inte systemet tar allt för lång tid, vilket kan
leda till att det blir inaktuellt.
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Det finns inte ett enda projekt under Beckmans ledning som inte har uppnått vad
Kinnarps hade som mål, de funktionella krav som ställts på systemet. Dock finns det ej
heller några projekt som har hållit några tids- eller kostnadsramar. Dessa ramar är mer
regel än undantag att de överskrids. Kinnarps håller till och med på med att räkna in en
viss ökning av dessa aspekter i sin budget och planering. Beckman anser att ett vanligt
fel hos de som utvecklar system är att de tittar för mycket på vad programmeringen
ska kosta hur lång tid det ska ta och implementera systemet o s v (De hårda
aspekterna). Det tas inte hänsyn till människorna som ska utbildas på systemet och
dessa kostnader och tidsåtgång. Detta är den största orsaken till varför projekt inte
lyckas tids- och kostnadsmässigt idag, enligt Beckman. Andra orsaker som Beckman
anser kan orsaka att projekt inte bli lyckade är att det ej finns rätt människor med i
projektgruppen med rätt kompetens. Det ställs alldeles för höga krav på systemet. De
anställda har alldeles för höga förväntningar på systemet. Beckman säger att det trots
allt inte går att göra något med en dator som inte går att göra för hand.
Företagsledningen stramar åt budgeten. Detta gäller dock ej på Kinnarps hittills. Det är
svåra med implementationen är omställningen.

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma?

För att undvika att problem uppstår försöker Kinnarps dela upp projektet i mindre
hanterbara delar som sedan följs upp efter nått mål och detta granskas sedan av
projektgruppen. Det görs vid dessa mål också avrapporteringar till högre chefer.
Kinnarps använder sig idag av programmet MS Project för att följa upp projekt.
Problem som har med funktionaliteten att göra försöker dataavdelningen lösa internt
bland sina projektmedlemmar. Om detta ej går så bestämmer Beckman om det får
läggas till mer resurser i form av tid och kostnader. Detta sker alltid enligt Beckman.
Det är väldigt sällan som ett problem når upp till styrgruppen.

Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går gränsen för
att inte genomföra projektet?

Detta med riskanalyser är Beckman helt emot och menar att det inte går att veta vilka
risker som kommer att uppkomma och därför hjälper det inte att genomföra en
riskanalys. Vid större projekt försöker dock Kinnarps med att innan projektet se vilka
risker som kan uppkomma under projektet. Beckman tycker dock att det är väldigt
svårt att veta vilka risker som kommer att uppstå och vilken konsekvens det får på
projektets genomförande. Inga konsekvensanalyser sker rent metodiskt. När det ej
genomförs någon riskanalys är det onödigt och omöjligt att göra en konsekvensanalys.
Dock tycker Beckman att det är viktigt att en riskmedvetenhet finns hos de som
arbetar i projektet. Att genomföra en riskanalys skulle då innebära att
riskmedvetenheten hos projektmedlemmarna ökar. Kinnarps funderar inte ens på att
införa riskanalyser som ett krav i sina systemutvecklingsprojekt. För att inte projektet
ska förfalla helt så genomförs det kvalitetsmätningar under hela projektet. Projektet
delas upp i små delprojekt där varje mål jämförs med förväntat resultat.
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Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, så att inte samma
misstag sker flera gånger?

Det finns ett nätverk som gäller för alla slags projekt och information mellan
avdelningarna. Om någon vill förmedla något till andra angående ett problem som
uppstått så skriver han detta på denna elektroniska anslagstavla så kan alla som är
intresserade av detta läsa det, vilket sedan meddelas vidare via datorn. Detta sker av
alla projektledare som rapporterar. Problem och risker med ett projekt kan också
diskuteras i projektgrupper. Där alla projektledare medverkar. Det finns ej någon
central enhet som hanterar den erfarenhet som kommer ut av ett projekt. Beckman
anser att Kinnarps är för litet för detta.

4.2.3 Enator informationssystem Väst AB

Intervjun med Enator genomfördes i Göteborg med Annika Nilsson. Intervjun varade i
drygt 70 minuter och till denna den tredje intervjun hade jag också en bandspelare till
hjälp. Nilsson hade varit flitig och besvarat mina frågor i det formuläret som jag
skickade ner innan intervjun. Hon utgick sedan från dessa svar för att förklara för mig
om deras arbetssätt och det var väldigt intressant att höra henne tala om Enators
tillvägagångssätt i projekt. Enator har som standard att alltid i sina projekt använda sig
av sin egenutvecklade modell PPS (Praktisk Projekt Styrning). PPS är en handbok för
hur ett projekt ska drivas och är sammanställd genom många års erfarenheter. Den är
oberoende av vilken teknik och produkt som används samt i vilken verksamhet den
bedrivs. PPS är så pass framgångsrik att de har börjat sälja denna metod till andra
företag. Fördelen med PPS är främst att det alltid finns något för projektledaren att
luta sig tillbaka på.

Enator Informationssystem Väst AB är ett företag som tillhandahåller konsulttjänster
och lösningar inom IT-området. Enators hela koncern är det största
datakonsultföretaget i Sverige idag. Enator Informationssystem Väst AB är har kontor
i Göteborg, Skövde och Jönköping och har cirka 82 medarbetare. Deras omsättning
idag är 65 miljoner kronor.

Enator har en fortlöpande utbildning för sina projektledare som initialt består av PPS
(Praktisk Projekt Styrning) och pågår i tre dagar. Detta utökas sedan efter hand med
PPS+ (två stycken fördjupningar à två dagar) och PLS (Praktiskt ledarskap) i fem
dagar. Antingen sker detta vid speciella tillfällen inom bolaget alternativt med platser i
“öppna” kurser. Enator håller nämligen även denna utbildning för kunder.

Kravet Enator ställer på nya projektledare är att de har en stor social kompetens och
har erfarenhet från att ha drivit projekt på egen hand. Enator anställer även personer
som vill bli projektledare, men har då utvecklingsplan för denna (gå med i uppdrag
etc). Internt bedrivs det två projekt i dagsläget. De arbetar dock som uthyrda
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projektledare hos kunder. Det händer att en projektledare driver mer än ett projekt
samtidigt men de försöker att undvika detta. Det beror på storleken på projektet.

Säljorganisationen får uppdrag som sedan bemannas i team. Först utses en
projektledare, vilken sedan tar ut de som kan tänka delta i projektet. Enator tänker
alltid igenom vilka som kan passa in i organisationen sedan får dessa en förfrågan om
de vill vara med.

Lyckade projekt

För att ett projekt ska anses lyckat vill Enator att de åtagande som de har gentemot
kunden ska vara uppfyllda. De anser att en balans mellan de tre måldimensionerna tid,
kostnad och funktionalitet, måste vara uppfyllda. Dock kan det förekomma i vissa
branscher att det krävs olika balans mellan dessa. Att veta vilket som ska prioriteras i
projektet förutsätter att en aktiv kravdialog förs gentemot kunden. Om aktiv
kravdialog förekommer och beslut tagits under “resans gång”, kan projekt fortfarande
vara lyckat även om någon av måldimensionerna inte är uppfyllda enligt den
ursprungliga planen. Vilken procentsats som de har på lyckade projekt är omöjligt att
svara på idag för Enator. Dessa siffror kommer dock snart att tas fram. De största
orsakerna till att projekt ej blir lyckade anser Enator vara att det förekommer:

• Dålig målidentifiering både hos kunden och hos dem själva. Att de inte följer de
åtagande som satts upp. Projektnivå� individ. De inblandade i projektet har
olika nivåer vad gäller hur projektet ska skötas.

• Ändrade kravbilder i projektet.

• Resursbrist i någon form (nyckelresurser, mer projekt/resurser etc)

• Att Enator inte “bygger” individerna i tillräckligt stor utsträckning

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma?

Hur Enator försöker hantera riskerna beror på vilka riskerna är, men viktigt är att en
aktiv kravdialog förs med kunden. Det personliga åtagande anses också vara viktigt.
För att göra beskrivningen av sitt arbetssätt lite mera symboliskt har Enator ritat ett
hus. De kallar detta för återkopplingshuset, se figur 4.1. Arbetsmetoden bygger på att
behovet som finns, d v s kravdialogen som tas fram utgör grunden för att sedan byggas
på med tid och kostnads aspekter som det görs uppföljningar på under hela projektet.
Samtidigt tas produkten fram, vilket det ska göras dokumentation för och som ska
verifieras. Över allt detta som taket ska helheten komma fram. Här genomförs
projektgranskningen. Ur skorstenen ska sedan som rök komma information om
projektet.
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Figur 4.1 Enators återkopplingshus

Om nu problem uppstår i ett projekt tar projektledaren kontakt med kunden för att ta
reda på hur fortsättningen ska ske. Ofta löser sig detta genom den aktiva kravdialogen
som förs med kunden. De olika problem som uppkommer behandlas också på olika
sätt beroende på vilka åtaganden som Enator har. Kunden behöver inte vara en kund i
ordet rätta bemärkelse utan kan även vara nästa människa internt, inom Enator, som
ska utföra nästa del i projektet. Enator har ingen speciell handlingsplan men lutar sig
mot återkopplingshuset. De har också en reservbudget som de beräknar ut genom den
risklista som kommer fram vid riskanalyserna. Enator anser också att det är viktigt att i
allt de gör följa deras metod (i detta fall PPS). En slogan som Enator kör med är “A
way of living”.

Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går gränsen för
att inte genomföra projektet?

Det finns olika riskanalysstadier som genomförs under olika faser i ett projekt. Ett
projekt består av många milstolpar som ska nås och för att nå dessa milstolpar gås tre
faser igenom. Dessa tre faser är den förberedande fasen, genomförandefasen och en
avslutande avvecklingsfas. Det används två stycken riskanalyser under förberedande
fasen och regelbundet under genomförandet. De har en riskanalysmetod som tillämpas.
De rekommenderar sina anställda att använda olika fokus på riskanalyser, t ex en
“miniriskanalys” istället för att se om projektet har förutsättningar att lyckas. Senare ny
riskanalys mot tidsplan. Riskanlysmetoden används alltid av projektledaren allt enligt
PPS modellen.
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Riskanalysen består av tre faser i ett projekt där siffrorna är placerade under den
tidpunkt som analysen genomförs i arbetsprocessen:

Förberedande   Genomförande   Avveckling

1        2       ‘’’3’’’’

Dessa olika riskanalyser beskrivs närmare här under.

1. Riskanalys för att planera för vilka förändringar som kan tänkas uppkomma.
Budgeten utökas om det finns risker som kräver detta. Sker i början av
förberedelsefasen

2. Riskanalys på tidsplanen som tas fram i slutet av förberedandefasen.

3. Görs löpande riskanalyser så att inte projektet spårar ur under genomförandet.

De risker som kommer upp bedöms sedan i en skala 1-3. Både sannolikheten och
konsekvensen på detta bedöms på detta sätt. De risker som både har en hög
sannolikhet (HS) och hög konsekvens (HK) ska elimineras innan projektet påbörjas.

Det är projektledaren som beställer en riskanalys, vilken Enator föredrar att en objektiv
person leder. Det brukar vara någon annan projektledare som genomför denna
riskanalys. En representativ grupp för projektet deltar när de risker som kan
uppkomma ska diskuteras. De bedömer sannolikhet och effekt på konsekvensen. För
många HS - HK bör det tänkas till. Men de har inget schablonmässig norm för hur
stora riskerna ska var för att inte genomföra ett projekt. Den största fördelen med att
genomföra en riskanalys är enligt Enator att: De ser det absolut nödvändigt att utföra
riskanalyser för att kunna bedöma framtiden så mycket som möjligt och dess påverkan
på projektet rent kalkyl och planeringsmässsigt.

De risker som kommer upp i riskanalysen behandlas på lite olika sätt. Det beror på
allvarlighetsgrad. Allt från eliminering till att hanteras genom minimering av
konsekvensen. De risker som upptäcks tidigt i förberedandefasen inkluderas i
projektbudget, reservbudget för styrgrupp att hantera etc. En åtgärdsplan utarbetas
och följs upp under projektet. Riskerna ska bli allt färre allt eftersom projektet
fortlöper annars tar aldrig projektet slut. Konsekvenserna analyseras också hur effekten
blir utan åtgärd och med åtgärd för projektets slutförande.

Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, så att inte samma
misstag sker flera gånger?

I avvecklingsfasen sammanställer projektledaren sina erfarenheter från projektet. De
rekommenderar sina projektledare att skriva dagbok, d v s start av rapportskrivandet
tidigt. De genomför också slutseminarier. Dock har de PPS-boken där allt nytt som
anses viktigt hamnar. Den checklista på risker som finns i den utökas om det finns
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befogenhet för detta. Ingen central avdelning i detta fall. Men deras slutrapporter gås
igenom och åtgärdsprogram görs upp.

4.2.4 Volvo IT AB i Skövde

Jag åkte till Volvo IT i Skövde och intervjuade Ann-Britt Karlsson som är insatt i de
metoder som Volvo IT använder sig av. Denna intervju gick till på ett lite annorlunda
sätt, genom att Karlsson visade mig deras system och hur det kan hjälpa en
projektledare genom ett projekt. De svar jag fick var till en början ganska svårtydliga
då hon väldigt gärna ville visa hur systemet fungerade och samtidigt skulle svara på
mina frågor. Dock blev svaren till slut väldigt bra då jag började förstå systemet och
kunde på det sättet även bättre förstå de svar som hon hade givit. Jag använde under
denna intervju inte någon bandspelare då jag tyckte att det inte var lönt eftersom hon
visade på en skärm hela tiden. Jag fick även papper och broschyrer från henne som
förklarade hur Volvo ser på de frågor som jag ställde som jag kunde använda mig av
vid sammanställningen av intervjun.

Volvo IT AB i Skövde har som huvudsakliga uppgift att serva Volvo lastvagnar och
Volvo personvagnar med olika IT lösningar samt underhåll av dessa system. Volvo IT
har i Skövde cirka 150 anställda. Deras omsättning är svår att räkna ut då det räknas
på hela Volvo IT i Sverige. Volvo IT har i dag 20 st anställda projektledare, sedan tas
det också in projektledare externt från t ex Enator. De bedriver en löpande utbildning
för sin projektledare som går ut på AU-modellen (administrativ utveckling) som
används av Volvo. Det ska också skiljas på “projektledare” och ADB-projektledare.
En “projektledare” är en projektledare från verksamheten som ska se till att systemet
blir som det är tänkt att bli, rent utförandemässigt. En ADB-projektledare har
kvalitetsansvaret och svarar för de rent funktionsmässiga delarna så som att systemet
kommer att fungera och att det inte finns några buggar i programmet. Han svarar
också för programmeringen. Volvos projektmetod kallas för IS-Guide och finns utlagd
på deras intranet, vilket medför att det är lätt att följa och ta hjälp av när det behövs.

Utbildningen är uppdelad i tre faser:

1. Denna del går alla som blir anställda på Volvo IT och den kallas för arbetsgrupp
utbildning. Alla slutanvändare av systemen går denna för att få en inblick i hur
Volvo sköter sin IT. Denna kurs pågår i 4-5 dagar.

2. Styrningsdel är nästa fas att gå. Denna kurs får de som ska blir projektledare gå.
Den varar också 4-5 dagar.

3. Styrgruppsutbildning. Denna kurs varar i 1 vecka och är till för de som ska sitta i
styrgrupperna för projekten.

För att bli anställd som projektledare på Volvo IT ska den personen ha erfarenhet av
att driva projekt och varit projektledare, för att de snart kommer att börja jobba som



4 Genomförande

41

projektledare. Volvo kan också ta in folk direkt i från skolan, men då får de jobba på
olika ställen i Volvo för att lära sig miljön och verksamheten, för att sedan få ett eget
kompetensutvecklingsprogram som om den anställde vill leder till att de blir
projektledare.

Volvo har i dag ett 20tal projekt som har egna projektledare från Volvo. Det kan
finnas projektledare som bedriver två projekt samtidigt, men det beror på storleken. Är
t ex ett projekt på under 1 000 arbetstimmar brukar detta leda till att den
projektledaren får ytterligare ett projekt att styra.

Utformandet av projektorganisationen sker genom att det kommer in ett uppdrag från
någon avdelning ute i fabrikerna. Detta startar en styrgrupp som oftast består av IT-
chef, verksamhetens chef och några andra chefer. De som sitter i styrgruppen beslutar
sedan vilka som ska vara projektledare och vilka som ska vara med i projektet
tillsammans med projektledaren. Det finns en kundstyrgrupp och en ADB-styrgrupp
för varje projekt. Dessa möter varandra en gång i månaden för att stämma av hur
projektet går.

Lyckade projekt

För att ett projekt ska vara lyckat vill Volvo att kunden ska vara nöjd. Det är kundens
krav som ska vara uppfyllda för att ett projekt ska anses vara lyckat. Om kunden vill ha
ett system inom kort kommer tidskravet att prioriteras och då kommer kanske en
programmerare att anställas till i detta projekt. Detta leder då till ökade kostnader men
det är kunden beredd på att betala. De kunder som Volvo IT Skövde har är
personvagnar och lastvagnar. Vilka måldimensioner som ska prioriteras kan växla från
projekt till projekt. Det beror till stor del på vilken åverkan respektive dimension får på
organisationen, människorna och tekniken. Ett projekt kan anses lyckat så länge som
kundens krav är uppfyllda.

De tre största orsakerna till att projektet ej blir lyckat beror på:

1. Att det inte tilldelas rätt resurser i form av kompetens.

2. Direktiven från kunden är inte tillräckligt avgränsade och tydliga.

3. Metoden som Volvo har inte följs.

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma?

För att förhindra att riskerna ska uppstå under projektet använder sig Volvo IT av en
ansvarsmatris och en kompetensmatris. Detta tilldelas en person som har detta ansvar
att det blir rätt. För att underlätta arbetet använder sig Volvo av milstolpar. De tycker
att arbetet blir lättare om det är mindre delprojekt att ta tag i. Volvo genomför en
resursplan för att se vilka resurser som behövs, de har också medarbetarkontrakt.
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Rapportering sker vid varje milstolpe. Volvo IT har en metod som de använder när
miljön är känd som kallas för FMIA. Denna metod försöker att förebygga för de
problem som kan komma upp. Detta genom att från början ta reda på vilka risker som
finns och hur de ska åtgärdas. Annars finns det ingen generell handlingsplan för vad
som ska göras när problem uppstår. Däremot anser Volvo att det är viktigt att alla
följer IS-guide för att inte risker ska uppstå.

När problem uppstår under ett projekt tar de kontakt med kunden som får besluta hur
de vill ha det. Om kunden vill ha färdigt systemet fort så kan det rubbas på vissa
funktioner och/eller bli lite dyrare och vise versa. Denna kontakt sker mellan
styrgrupperna. Volvo IT har en styrgrupp och kunden en styrgrupp. Denna kontakt tas
varje månad och beslut rörande dessa frågor tas då. Styrgrupperna har alltid det totala
ansvaret för projektet, vilket inneär att de rätta förutsättningarna till ett lyckat projekt
finns för projektet och projektledaren.

Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går gränsen för
att inte genomföra projektet?

Innan ett projekt startas genomförs det ingen riskanalys av Volvo IT utan den görs av
den verksamhet som utvecklingen ska genomföras i. Dock måste en blankett som
kallas för Start-kriterier för projekt fyllas i innan ett projekt kan startas. Denna Start-
kriterier för projekt går ut på att några förutbestämda punkter måste vara uppfyllda
innan ett projekt startas. Detta arbete utförs av de båda styrgrupperna som finns och
det ligger på styrgruppens ansvar att åtgärder blir utförda om inte någon punkt är
godkänd. Förfarandet med Start-kriterier ska genomföras inför varje projekt som
Volvo IT är ansvariga för. Under projektet genomförs det riskanalyser inför varje
milstolpe. Ett projekt delas upp i milstolpar och dessa milstolpar är uppdelade i tre
faser som sker vid varje milstolpe. Dessa tre faser är förstudie, genomförande och
avslut. I förstudien genomförs det en riskanalys för den milstolpen. En riskanalys ska
genomföras av alla projektledare innan ett projekt kan startas. Projektledare är
ansvarig för att den utförs. Hur riskanalysen utförs är alltså upp till var och en av
projektledarna. Innan ett projekt startas upp genomför kunden en analys om projektet
kan anses vara lönsamt. Volvo IT får ett uppdrag att genomföra detta uppdrag. Dock
använder kunderna sig av sårbarhetsanalys för att analysera om ett projekt är
genomförbart.

Det finns två olika riskanalyser som projektledare kan använda sig av. Detta beror
dock på vilken situation som råder. Om det är ett helt nytt system som ska införas och
det aldrig har genomförts förut på Volvo används en sårbarhetsanalys. Däremot om
miljön och verksamheten är känd använder sig Volvo sig av FMIA-metoden.
Skillnaden på dessa metoder är att i FMIA sker inte bara en orsak- och konsekvens
analys på det som brukar ske utan Volvo IT försöker hitta egna risker innan
lösningsförslaget har kommit. Den största fördelen med att genomföra en riskanalys är
att det hittas fel tidigt i projektet innan det går i produktion. Desto tidigare de hittar en
risk desto lättare är det att hitta åtgärder för denna risk. Alla problem som kommer
fram i riskanalysen skrivs upp. De risker som anses vara stora går de med till
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styrgruppen som får besluta om hur de ska åtgärdas. Efter att de har åtgärdats skrivs
denna åtgärd i en ruta bredvid rutan för risken föra att lätt kunna se vad som gjort för
att förhindra att risken uppkommer. Det genomförs även en konsekvensanalys på de
risker som kan tänkas uppkomma. De risker som medför störst konsekvenser och har
störst sannolikhet hamnar högst upp på listan för åtgärder. Detta avvägande görs av
projektledaren.

Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, så att inte samma
misstag sker flera gånger?

Det ligger på projektledarens ansvar att erfarenheterna från projektet meddelas till
övriga projektledare. Detta följs enligt Volvo väldigt bra. Detta sker via en databas
som alla projektledare lägger ut sina erfarenheter i. Det är bara att söka på ett ord så
kommer de projekt som har hanterat detta problem upp och då är det bara att kontakta
den projektledare som var ansvarig för det projektet. Däremot har Volvo ingen speciell
avdelning som hanterar återvinning av erfarenheter utan det är databasen som får stå
för det rent administrativa.

4.2.5 Caran Systems AB

Jag kontaktade en chef på Caran system som heter Bo Lindberg. Vi kom fram till att
en besöksintervju inte gick att genomföra, men att en telefonintervju skulle kunna gå
bra. Lindberg fick mitt frågeformulär som han kunde läsa igenom och förbereda sig på.
Detta gjorde han i mitt tycke väldigt bra då de svar som jag fick var väldigt tydliga och
bestämda. Lindberg ringde upp mig när han var på väg till jobbet i sin bil. Detta ledde
till att intervjun gick ganska fort. Lindberg hade också en tendens till att svara på
frågorna innan jag han ställa frågorna. Då hans svar var väldigt uttömmande och
intressanta ansåg jag mig inte behöva att gripa in för mycket. Dock fick jag be honom
att förklara sig lite om en del frågor, och ta om en del svar som jag inte hann anteckna
på eller som jag inte kunde höra då han pratade i en mobiltelefon som ibland knastrade
till. Intervjun varade i drygt en halvtimma och gav mig en insyn på hur ett mindre
konsultföretag jobbade med de frågorna som jag har i mitt problemområde.

Caran system AB är ett av åtta bolag i Caran koncernen. Caran Systems AB sysslar
med att utveckla produkter och applikationer inom industrin. Deras främsta område är
applikationer för datorstödd konstruktion och då främst fordonsteknik och andra
industrier med intensiv produktutveckling. De har i dag 25 anställda på företaget varav
två arbetar som projektledare. Omsättning för bolaget visste inte respondenten.

Utbildningen är individ anpassad alla anställda får en allmän utbildning av företaget när
de börjar. Sedan får de mer formella utbildningar som är anpassade för den
arbetsuppgift som den anställde har. Caran har som krav på en nyanställd projektledare
att han ska ha bransch- och applikationsvana. Det är ej vanligt att bli projektledare
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direkt utan det utses vid behov och det är den som är duktig och drivkraftig som blir
projektledare. De anskaffar projektledare internt. Caran bedriver i dag 5 - 10 projekt.
Av dessa är det flera ganska små. När projekten är små driver projektledaren flera
projekt samtidigt. När det är mindre projekt kan även projektledaren själv utföra
projektet.

Hur organisationen ser ut i projekt kan variera mellan varje projekt. Det styrs av
projektets behov och hur bråttom det är att projektet ska bli klart och tillgänglig
kompetens. Kunden kan få vänta på att nyckelresurser blir fria att använda eller så får
något annat projekt vila lite det beror på situationen.

Lyckade projekt

Att det ska vara lönsamt för företaget är det huvudsakliga syftet. För kunden är det är
det att det blir färdigt i tid och funktionaliteten är den rätta. Tiden är viktigare än
funktionaliteten då funktionaliteten oftast är förhandlingsbar och den förändras under
projektets gång. Tiden är viktigast för kunden och lönsamheten är viktigast för Caran.
Det gäller för alla projekt. Bara det blir lönsamt för Caran anses ett projekt vara lyckat.
Kunden vill oftast att tidsaspekterna hålls utan att kostnaderna höjs och då får en
diskussion tas om funktionaliteten.

De tre största orsakerna till att projekt ej blir lyckade är:

1 Oklara definitioner under projektet. Att inte definitionerna har stämt överrens med
den kunden har, och att definitionerna är felaktiga.

2 Optimistisk tidsplan. Detta leder oftast till resursbrist vilket innebär övertid för de
anställda.

3 Oengagerad kund. Kunden har ej rätt kompetens.

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan uppkomma?

För att undvika att problem uppstår i projekt använder sig Caran av en väl uppbyggd
projektplan. De delar ofta upp projektet i mindre delprojekt, och frekventa
avrapporteringstillfällen är något som också ska genomföras. Tidsproblemen tas om
hand med övertid, kostnader tas om hand med besparingar som kunden bestämmer. Är
det funktionaliteten som är problemet omförvandlas ofta kravspecifikationen. Dessa
problem hanteras på ett liknande sätt främst genom kundkontakt. Caran anses att det
inte går att använda sig av en färdig handlingsplan då problemen är av olika karaktärer.
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Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går gränsen för
att inte genomföra projektet?

Riskanalysen är inriktad på teknik och tid (ekonomi). Vid projekt med mer än två
arbetare formaliseras riskanalysen. Det kan också förekomma att kunden bestämmer en
riskanalys som ska användas. Annars har inte Caran någon speciell riskanalys för
förstudie och genomförande, men den riskanalys som används görs i förstudien och
denna ska sedan revideras under projektet för att stämma överrens med projektplanen.
Förstudien är viktig för det är där som de bindande besluten tas och en riskanalys är
viktigt. I mindre projekt är det upp till projektledaren om en riskanalys ska
genomföras. Den som oftast används är den modell som Dataföreningen förvaltar och
som kallas SBA-projekt (SårBarhetsAnalys). Men det kan var olika från fall till fall.
Olika riskanalyser kan förekomma. Vid större projekt kan även kunden vara med och
utforma vilka risker som ska hanteras.

Caran har inga normer för hur stora riskerna ska vara för att inte genomföra ett
projekt. Alla risker är förknippade med ett pris. Desto större risk desto högre pris blir
det för kunden. Men ytterst måste projektet vara lönsamt för Caran. De har ramavtal
och med ett fast pris beräknat på hur många timmar det ska ta att genomföra ett
projekt. För att inte riskera att projektet blir för dyrt för företaget beräknar de lite extra
i antal timmar. Eftersom de inte har någon allmän riskanalysmetod i företaget har de
heller ingen utbildning på någon.

Den största fördelen med riskanalyser, är att säkra ekonomin för Caran. Inga affärer
ska gå back. Kunderna blir också nöjdare då systemet blir bättre och mer enligt
planerna i både tid och kostnad även funktionaliteten blir bättre då de risker som finns
tas om hand direkt och kan diskuteras med kunden. Fort en risk har analyserats och
upptäcks tas det fram åtgärdsplaner för detta. Riskerna behandlas direkt efter upptäckt.

När en konsekvensanalys genomförs sker den för sig. Den är oftast av teknisk natur,
som tar fram konsekvenserna får på funktionaliteten. Om den kommer på ett tidigt
stadium i ett projekt behandlas den med projektplanen om den kommer sent utförs den
direkt. Genomförs inte en konsekvensanalys beror det på att projektet inte är stort nog
eller att kunden inte vill använda sina pengar på att en konsekvensanalys genomförs,
eller att han inte anser det var relevant. Det kan även förekomma att riskanalyser inte
genomförs i projekt, detta beror till stor del på att kunden inte vill ha någon riskanalys.
Genomförs inte en riskanalys använder sig Caran istället av regelbundna uppföljningar,
och det ges bättre förutsättningar att bedriva ett projekt, men ytterst får kunden ta
risken för projektet. Det läggs kanske lite extra krut på projektplanen.



4 Genomförande

46

Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, så att inte samma
misstag sker flera gånger?

Caran har system- och avvikelserapporter som fylls i av projektledaren efter varje
projekt. Annars meddelas erfarenheter från projekt på ett spontant och informellt sätt.
Det finns även en projektrapport en, s k vitbok, där projektledarna skriver ner sina
erfarenheter och problem och när ett liknande problem dyker upp kan de gå tillbaka
och titta hur det löstes då. Det finns en kvalitetschef som har ett övergripande ansvar
för att samla in denna information.
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5 Analys

I analysfasen kommer jag att beskriva vad de olika företagen har för ståndpunkter i de
frågor som jag ställde. Utifrån det frågeformulär som jag har (se bilaga 2), kommer jag
att sammanställa de svaren som de olika företagens har lämnat. Observera att jag bara
anser att Kinnarps tillhör kategorin företag som driver ett eget
systemutvecklingsprojekt.

En fråga som inte direkt men indirekt rör min problemformulering är hur företaget
utbildar sina projektledare. Alla företagen anser att det är viktigt att utbilda sina
anställda om hur företaget fungerar rent allmänt. Efter en grundutbildning har de flesta
företagen en vidareutbildning för dem som vill bli projektledare. Företagen har också
en väl fungerande utbildningskultur där vidareutbildning lönar sig för den anställde.
Kraven på projektledare är hos samtliga företag höga. De anställer ingen projektledare
utan att den har väl meriterande erfarenheter och en hög utbildning. Projektledarna
måste också ha en hög social kompetens för att kunna leda ett projekt väl anser
företagen. Skillnaden på ett Kinnarps och konsultföretagen är att Kinnarps inte har
utbildade projektledare för just systemutveckling, utan deras projektledare leder också
andra projekt inom Kinnarps.

5.1 Lyckade projekt

Konsultföretagen var alla överens om att ett lyckat projekt innebär att kunden blir
nöjd. Att kunden blir nöjd innebär allt som oftast att systemet stämmer med
kravdialogen som finns och att de åtagande som företaget har tagit är utförda. Dock
ändras denna kravdialog i stort sett hela tiden under ett projekt, vilket medför att
slutprodukten anpassas efter rådande situation. Cap Gemini anser också att tids- och
kostnadsaspekterna är viktiga för ett lyckat projekt. Caran säger att projektet ska gå
med vinst för att ett det ska anses lyckat. Kinnarps anser dock att funktionaliteten är
det viktigaste och ett projekt kan inte anses vara lyckat om inte systemet klarar av att
utföra de uppgifter den var tänkt att utföra. Tiden får dock inte bli alltför lång så att
systemet blir inaktuellt.

Cap Gemini och Volvo IT tycker båda att det är kunden som ska bestämma vad som
ska prioriteras. Enator vill uppnå en balans mellan dessa tre dimensioner för att uppnå
det absolut bästa resultatet, dock är det kunden som i slutänden bestämmer om var de
största resurserna ska sättas in. Caran har en lite annorlunda syn. De tycker att tiden är
viktigast, då funktionaliteten alltid kan diskuteras och komma överens med kunden om,
men det är kunden som har det sista ordet i frågan. Kinnarps, som inte är ett
konsultföretag, tycker att funktionaliteten är viktigast följt av tiden och sedan
kostnaderna.
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Att projekten inte lyckas har de flesta företagen olika åsikter om. Konsultföretagens tre
vanligaste orsaker är:

• Dålig kundkontakt

• Resursbrist

• Kompetensbrist

Den övergripande orsaken som de flesta konsultföretagen nämner är att kundkontakten
inte är bra, vilket medför att målen blir diffusa och att målen kan ändras under
projektets gång. Att det förekommer resursbrist är en annan orsak, dels förekommer
det resursbrist hos det egna företaget och dels hos kunden. Kompetensbrist hos både
konsultföretaget och kunden är också en vanlig anledning till att projekt inte lyckas.
Kinnarps tycker däremot att den största orsaken är att det inte tas någon hänsyn till de
människor som ska utbildas på systemet och vilken konsekvens detta får på både
kostnaderna och tidsåtgången. Vidare anser Kinnarps att det ofta förekommer att fel
personer medverkar i projekten som ej har den kompetens som krävs för uppgiften och
att personalens förväntningar på systemet är för högt.

5.2 Hantering av risker

Det absolut vanligaste åtgärden som företagen har är riskanalys och en frekvent
rapportering i projektet. Det är bara Kinnarps som inte använder sig av en riskanalys
och Caran (som ibland om projektet är för litet) inte anser sig behöva använda sig av
en riskanalys. De stora företagen Cap Gemini, Enator och Volvo anser alla att en
riskanalys måste genomföras både före och under ett projekt. Istället för riskanalyser
använder sig de företagen sig av frekvent rapportering och uppdelning av projektet om
det inte är för litet. Att dela upp stora projekt i mindre projekt (milstolpar), samt att
använda sig av en frekvent återrapportering är också något som samtliga företag gör.

Om problem uppstår tar konsultföretagen först och främst upp problemet med kunden
för att besluta om vad som ska göras. Detta beror lite också på vad problemet är. Har
problemet uppkommit p g a att konsultföretaget har slarvat står de för detta och får
lösa detta internt, men kontakt tas med kunden om det påverkar slutresultatet. Det
finns också styrgrupper hos samtliga företag under projektet som projektledaren kan
vända sig till om problem uppstår. Kinnarps som inte har någon kund att vända sig till
försöker lösa problemen inom dataavdelningen och endast i särskilda fall vända sig till
styrgruppen.

Företagen har heller inga färdiga handlingsplaner för problem som kan uppkomma,
men att de som utför en riskanalys anser att den ska förebygga riskerna, vilket ska
medföra att inte någon handlingsplan behöver finnas. Enator har dock en modell som
de kallar för återkopplingshuset och ska förebygga att risker inte förverkligas.
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Kinnarps som ej genomför en riskanalys tar hand om problemen när de uppkommer
och försöker att åtgärda dessa så fort som möjligt.

5.3 Bedömning av risker

Alla konsultföretag använder sig av någon form av riskanalys. Det är bara Caran som i
bland inte använder sig av riskanalys, och detta beror på att kunderna inte vill att en
riskanalys genomförs eller att projektet är för litet för att lägga ut resurser på en
riskanalys. De metoder som används vid riskanalyser varierar inte mycket mellan
företagen. Den stora skillnaden är att Caran använder sig av SBA-metoden som
dataföreningen i Sverige har tagit fram. De andra företagen har egna metoder som
liknar varandra väldigt mycket. Cap Gemini och Enators metoder skiljer sig på att Cap
Gemini beräknar ut ett nyckeltal för att få fram de risker som det ska läggas mest
resurser på. Enator prioriterar de risker som har hög sannolikhet och får hög
konsekvens först. Företagen kan också använda sig av andra riskanalyser om kunden
har en annan riskanalys som de vill ska användas i projektet. Kinnarps är det enda
företag som inte använder sig inte av någon riskanalys. Detta motiverar de med att det
inte går att förutsäga vilka risker som kan tänkas uppkomma. Kinnarps bedömer heller
inte riskerna på något annat sätt heller utan det problemet tar de hand om när
problemet uppstår. Att påverka projektmedlemmarna till att tänka på att risker finns
och förbereda dem på att de kommer att uppkomma är däremot något som Kinnarps
tycker är viktigt.

Att få fram de risker som kan uppkomma i ett projekt är viktigt. Det är inte helt lätt att
sia in i framtiden för att se vilka risker som kan uppstå. Företagen har alla olika
metoder för att få fram tänkbara risker. Den vanligaste metoden är olika former av
“brainstorming”. Cap Gemini har en arbetsform som de kallar för workshop, där alla
deltagarna i ett projekt deltar. Deltagare är projektledaren och projektmedlemmarna.
Enator låter en oberoende person, oftast någon annan projektledare komma på risker i
ett projekt. Volvo låter sina styrgrupper ta hand om den delen, medan Carans
projektledare själva eller tillsammans med personer från kunderna tar fram tänkbara
risker.

Det förekommer inte hos något företag att de väljer att inte genomföra ett projekt bara
för att riskerna är för stora. I stället räknar de med att mer resurser kommer att
användas och att kunden kommer att få stå för denna kostnad. Om risker hittas under
ett projekt som kan få betydande konsekvenser finns det hos samtliga företag en form
av styrgrupp som kan ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Alla företagen anser att den största fördelen med att genomföra en riskanalys är att det
går att påverka framtiden och det på ett tidigt skede i projektet kan genomföra
åtgärder för riskerna. Vinsten med att göra detta är att kunden blir nöjdare då chansen
blir större att projektet hamnar inom de åtaganden som tagits.
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5.4 Återvinning av erfarenheter ifrån tidigare projekt

Alla företagen tycker att det är viktigt att återvinna de erfarenheter som kan utvinnas
ur projekten. Det finns heller ingen skillnad på om det är ett företag som ej är expert på
systemutvecklingsprojekt eller ett konsultföretag. Utav de företag som jag intervjuade
var det bara Cap Gemini som sade att de inte var nöjda med sitt återvinnande av
erfarenheter i projekten. Cap Gemini hade dock ett väl utbrett intranet som de kunde
använda för detta ändamål. Insamlandet av erfarenheterna skedde till stor del via de
rapporter som projektledaren lämnade in efter slutfört projekt. Dessa erfarenheter tas
om hand på lite olika sätt, men blir på ett eller annat sätt tillgängliga för alla som har
behov av att kunna se hur problemet har blivit behandlat. Det är bara Caran som har en
samlande kraft för insamlandet av erfarenheter genom sin kvalitetschef. På övriga
företag är det projektledaren som har det övergripande ansvaret för att erfarenheterna
blir tillvaratagna. Företagen har också träffar/möten där alla projektledare får tillfälle
att mötas och diskutera olika frågor och kan ge råd och tips om olika problem som de
själva varit med om.
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6 Slutsatser

Det är nu dags för mig att dra mina slutsatser av arbetet utifrån mitt problemområde,
som är hur företag kan påverka sina projektledares hantering och bedömning av risker
inom systemutvecklingsprojekt.

6.1 Problemfrågor

De problemfrågor som jag har diskuterat och motiverat i inledningen är följande:

• Hur hanterar ett företag risken för att olika problem kan uppkomma samt om de
uppkommer hur agerar då företaget?

• Hur bedömer ett företag de risker som kan tänkas uppkomma och var går
gränsen för att inte genomföra projektet?

• Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare projekt, för att undvika att
samma misstag sker flera gånger?

Jag kommer nedan att dra slutsatser från var och en av dessa tre frågor. Notera att jag
ej gör några som helst anspråk på att resultaten ska vara generellt giltiga.
Undersökningen genomfördes på fem företag och det är deras åsikter och
kommentarer som jag drar mina slutsatser ifrån och resultatet bör ses utifrån detta
sammanhang. Jag är också medveten om att jag tappar lite av mina slutsatser när jag
bara har ett företag som driver sina egna systemutvecklingsprojekt.

Observera att de frågor som under genomförandefasen och analysfasen placerades
under rubriken “lyckade projekt” nu har placerats under den fråga i problemställningen
som de tillhör.

6.1.1 Hantering av risker

Den första av mina problemfrågor handlar om hur företag hanterar riskerna med ett
systemutvecklingsprojekt. Det går att skönja tre olika tillvägagångssätt som ska utföras
i varje projekt för att förhindra att risker uppkommer förutom att planen måste vara
bra.

• Att ha en aktiv dialog med kunden för att på det sättet undvika missförstånd.

• Dela upp projektet i mindre delprojekt
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• Arrangera regelbundna möten inom projektgruppen för att diskutera de problem
som kan uppstå.

Alla konsultföretag har också en metod som projektledarna kan eller ska följa. Detta
underlättar allt arbete då en projektledare alltid vet vad han ska göra i vissa situationer.

Det verkar som att det förberedande arbetet med projekt är väldigt viktig för utgången
av ett projekt. Att ha en aktiv kunddialog är en ytterst viktig bit i ett projekt då
definitioner och mål måste stämma överens mellan kund och systemutvecklare.
Ansvaret för att denna bit blir bra ligger inte bara på kunden utan även de som
utvecklar systemet måste förstå och ge råd till kunden. Det går att utläsa ur analysen
att företagen tycker att en aktiv kundkontakt kan förhindra att projekt misslyckas.

Den andra vanliga tillvägagångssättet för att förhindra att problem uppstår eller
åtminstone inte få en alltför allvarlig konsekvens är att dela upp projektet i mindre
delprojekt (milstolpar). Fördelen med detta är att målet ligger närmare i tiden och blir
mer gripbart. Dessutom förändras funktionskraven alltsom oftast i system-
utvecklingsprojekt. Det verkar som att det i framtiden kommer att bli mindre projekt
för att förhindra att projekten ej lyckas. Att använda sig av mindre projekt medför att
en iterativ arbetsprocess kan tillämpas, vilket är till fördel om funktionskraven
förändras. En iterativ arbetsprocess kan lättare tillämpas om projektet delas upp i
milstolpar då det är lättare att följa vad som har utförts och vad som kan ändras om
något inte är bra.

Återrapportering under hela projektet från varje projektmedlem och från
projektledaren är den tredje delen som företagen tycker måste utföras under ett projekt
för att förhindra att problem uppstår. Genom att alltid under ett projekt genomföra
rapportering, medför att det hela tiden finns information om vad som har gjorts och
vad som måste göras innan målen har nåtts. Det är dock upp till företagen att se till att
återrapportering sker genom att skapa de rätta förutsättningarna.

För att förhindra att problem uppstår kan även företag vidta förebyggande åtgärder.
Dessa åtgärder består i att införa en bra riskkultur i företaget och att projektledarna får
möjlighet till vidareutbildning för att höja sin kompetens. Att riskkulturen är högre i
konsultföretag är visserligen ingen överraskning. De lever på att utföra sina tjänster
väl. Kinnarps har visserligen riskmedvetenhet, men anser sig inte behöva förutspå
risker. Att det ska vara något typiskt för företag som driver sin egna systemutveckling
har jag svårt att tro. I dagens läge då företag jagar kostnader kan en bra riskkultur
innebära sparade slantar och Kinnarps är idag ett företag med bra likviditet som går
väldigt bra, vilket kanske innebär att de inte behöver en hög riskkultur.

Kompetensen hos projektledarna och projektmedlemmarna är en av de största
orsakerna till att projekt ej lyckas. Denna kompetensbrist består dock inte enbart i de
teoretiska aspekterna utan även den sociala kompetensen måste höjas för att få bättre
resultat. Det verkar som att detta är ett område som kommer att utvecklas allt mer. I
framtiden blir det allt viktigare att rätt person blir projektledare. Detta ställer höga krav
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på de personer som ska anställa projektledare. Projektledarna i konsultföretag är oftast
personer som har fått intern utbildning, och kan därför anses vara välutbildade i
företagets normer och i projektledarskap. I företag som driver sina egna
systemutvecklingsprojekt förekommer det mer att projektledarna inte är
specialutbildade i samma utsträckning, utan mer har en allmän utbildning inom
projektledarskap. Det räcker tyvärr dock inte bara med att projektledarna är utbildade
och har en bra social kompetens. En projektledare måste också vara erfaren. Denna
erfarenhet måste en person införskaffa sig genom att medverka i projekt och vara
projektadministratör åt en projektledare.

Utifrån min analys vill jag dra slutsatsen att företag som driver sina egna
systemutvecklingsprojekt prioriterar funktionaliteten över tid och kostnad. Detta kan
jämföras med konsultföretagen som prioriterar tiden och sedan kostnaderna innan
funktionaliteten. Att företag som driver sina egna systemutvecklingsprojekt prioriterar
funktionalitet beror på att de kommer att använda sig av systemet i framtiden och vill
ha ett användbart system, då är det bättre om tiden och kostnaderna inte hålls.
Prioriteringen av tid och kostnader av konsultföretag, kan anses bero på att de har
kontrakt som de måste hålla. De vill inte heller få en dålig image beroende på att de
inte håller tiden och kostnaderna.

Om problem uppstår finns det alltsom oftast en styrgrupp att tillgå och fråga. Detta
används dock endast om riskerna kan få stora konsekvenser. Det absolut vanligaste är
dock att ta kontakt med kunden och försöka komma överens om hur problemen ska
lösas. I de fall som den egna dataavdelningen sköter utvecklingen av systemet och där
det inte finns någon kund tas oftast besluten internt inom dataavdelningen om inte de
är för stora då en styrgrupp tar vid och får bestämma om lämpliga åtgärder.

6.1.2 Bedömning av risker

När företag väl har utrett vilka risker som kan uppkomma gäller det att bedöma dessa
för att kunna veta vilka insatser som ska sättas in eller om projektet ska läggas ned.
Denna bedömning utförs oftast i form av en riskanalys med medföljande
konsekvensanalys. Arbetssättet som företagen använder sig av är någon form av
seminarium där de som ska deltaga i projektet deltar för att hitta risker och bedöma
dessa.

Trots att många projekt idag inte är helt lyckade använder sig inte alla företag sig av
någon form av riskanalys. Utan några riskanalyser kommer problemen att uppkomma
mer överraskande och detta medför att både tid och kostnader måste läggas ner på att
åtgärda den risken. Bedömning av de risker som kan uppkomma är också viktig att den
blir rätt, annars drar företagen på sig onödiga kostnader genom att det kanske får
vidtaga mera åtgärder för att inte risken ska få alltför stora konsekvenser. Att i stället
utföra åtgärder innan problemen uppkommer får som effekt att hela projektet blir
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mycket effektivare och det förekommer mindre störningar och avbrott. Att Kinnarps
inte genomför någon form av riskanalys behöver inte betyda att andra företag som
driver sina egna systemutvecklingsprojekt inte använder sig av det, men det kan
säkerligen förekomma. Kinnarps har idag också väldigt bra ekonomi och kan därmed
lägga ner mer resurser när problem uppstår. Detta kan dock anses vara att slösa på
resurser i onödan.

För att inte ett projekt ska genomföras eller avbrytas krävs det väldigt stora risker som
i stort innebär att det är omöjligt att genomföra ett projekt. Slutsatsen att riskerna
måste vara exceptionellt höga drar jag av att inget av företagen ville avbryta eller inte
genomföra ett projekt bara för att riskerna med det var stora. Att de fortsätter
projekten trots att det finns stora risker med det är att det är kunden som får ta den
huvudsakliga risken genom högre arvoden. Kostnadsriskerna i projekt med höga risker
förflyttas alltså från konsultföretagen till kunderna. Detta förutsätter att rätt bedömning
sker på de risker som kan uppkomma, vilket sker objektivt av de som utför
riskanalysen.

6.1.3 Återvinning av erfarenheter

I min sista problemformulering vill jag få svar på om företagen tar till vara på den
erfarenhet som kommer från varje projekt.

Jag skrev i bakgrunden att endast 16 % av projekten i Sverige är lyckade och att en av
orsakerna till detta är att företagen inte tar till vara den erfarenhet som finns från
tidigare projekt. Min studie visar att företagen oftast ger en möjlighet till
projektledarna att sammanfatta sina erfarenheter under och efter ett projekt och anser
att det är viktigt. Att dokumentera och föra in erfarenheterna i datadokument är något
som kommer att komma mer och mer. De stora konsultföretagen har redan fört in,
eller ska föra in, mer eller mindre krav på att uppföljning ska ske. Företagen tycker
också att detta är en viktig fråga, genom att de erfarenheter som kommer in ligger till
grund för framtida riskanalyser och bedömningar av risker.
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7 Diskussion

Efter att mina slutsatser är dragna kommer jag att diskutera mitt arbete ur ett vidare
perspektiv och vad jag personligen tycker och tänker i denna fråga. Förslag om
framtida problemfrågor kommer jag också att ge.

Projektledarskap är i dag att ämne som växer sig allt starkare och det finns behov av
välutbildade projektledare i dagens samhälle. De som blir projektledare i dag har därför
oftast internutbildats av företaget innan han släpps in på ett eget projekt. Detta innebär
att det inte är vanligt att en nyexaminerad person från högskolan får projektledareroll
direkt utan måste befinna sig ett tag inom organisationen för att utbilda sig och lära
känna organisationen. Jag tycker att detta är bra då en projektledare har många hårda
krav på sig. Den sociala kompetensen är också viktig och kommer att bli allt viktigare
genom att jag tror en projektledare i framtiden kommer mer att leda och försöka länka
samman all kompetens som finns i projektgruppen än att själv vara delaktig i själva
arbetet.

De konsultföretag som jag intervjuat hade alla en metod som de skulle använda sig av i
systemutvecklingen. Dessa metoder är säkert väldigt bra om de följs. Problemet att så
pass många projekt misslyckas som det gör enligt Wallströms artikel i Computer
Sweden (1997b) tror jag beror på att många projektledare inte följer den metod som de
ska utan kanske använder sig av en egen eller inte tycker att vissa steg är viktiga. Detta
gäller även problemet med återvinning av erfarenheter. Problemen kan uppstå om inte
projektledarna har förstått allvaret i att erfarenheter i projekt behövs återvinnas. De
tycker kanske att det finns viktigare saker att utföra än att fylla i en massa rapporter.
Det är viktigt att försöka få projektledarna att förstå hur viktigt det är att dokumentera
och avlägga rapporter för att projekt i framtiden ska kunna gå tillbaka och se hur
problem löstes. En sådan resursbank tror jag kommer att bli guld värd i målet att nå
bättre effektivitet i projekt.

En annan reflektion som jag har gjort är att konsultföretag har en förmåga att lämna
projekt bakom sig direkt efter implementationen. En utbildning av personalen borde
alltså ske i en större utsträckning. Jag vet nu inte om det beror på att kunden inte vill
(tycker det är för dyrt) utbilda sin personal eller om det är konsultföretagen som inte
säger något och vill slippa. Det fanns nu inget konsultföretag som poängterade
utbildning för framtida användare, men Kinnarps tyckte att det är en av de största
anledningarna till att projekt inte lyckas. Jag anser också att mycket av de problemen
som kan uppkomma i systemutvecklingsprojekt uppkommer efter det att systemet är
implementerat. Dessa problem har sina rötter i att utbildningen av användarna till
systemet inte är fullständig. Detta är något som jag tror det sparas på idag. Jag har
också svårt att tro att en person som har jobbat i ett företag i 30-40 år kan ta till sig all
ny teknik utan en riktig utbildning.
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Jag tror att konsultföretagen alltid vill genomföra sina projekt, även om riskerna är
höga bara för att de då får mer betalt. Det förekommer också en konkurrenssituation
mellan alla konsultföretag och den som har bäst lösning till lägst pris brukar alltid vinna
de tävlingarna. För att få ett lågt pris på sin lösning tror jag att det förslaget som de
lägger innehåller precis det som behövs. Sedan under projektets märker kunden att de
vill ha bättre och mer funktioner i sitt system, vilket de också kan få men mot mera
betalt.

7.1 Erfarenheter från arbetet

Jag har under arbetets gång upplevt både positiva och negativa saker, men allt bidrar
till att jag har fått mycket nyttig erfarenhet. De respondenter som jag har intervjuat
visade sig vara väldigt kunniga inom mitt problemområde och kunde ge mig svar som
väl motsvarade mina förväntningar. Det var snarare så att jag fick bromsa
respondenterna lite för att de inte skulle vika av från mitt frågeformulär och
problemområde allt för mycket. Att intervjua personer var i sig väldigt roligt och
nyttigt, men det är svårt att få de svar som behövs för att intervjun ska bli bra då de
ibland vill utveckla sina svar lite för mycket.

Volvo IT var kanske lite för fristående för att få in ett icke konsultföretags åsikter. Nu
fick jag bara höra Kinnarps som var ett renodlat tillverkningsföretag utan några som
helst stora resurser bakom sig. Tanken var att Volvo skulle anses som ett tillverkande
företag men Volvo IT är ett konsultföretag som utför arbetet åt Volvo personvagnar
och lastvagnar. Detta innebär att jag ej kan dra allt för stora slutsatser på den
vinklingen. Att intervjua en projektledare från Volvo lastvagnar eller personvagnar kan
vara en lösning på detta. Min erfarenhet säger mig i denna fråga att mer titta på mitt
behov än det som verkar vara bäst för tillfället.

Användandet av bandspelare medförde att jag kunde koncentrera mig på det som
respondenten sade och därmed komma med mera relevanta följdfrågor. Min erfarenhet
av dessa intervjuer säger mig att besöksintervju är att föredra jämfört med en
telefonintervju. Främst genom att en kontakt med respondenten innebär att de blir mer
avslappnade och därmed svaren mindre stressade. Det är också lättare att prata med en
person om det finns ögonkontakt.

Den allra största erfarenheten har jag dock fått i att arbeta och utföra ett arbete på
egen hand. Detta har inte alltid varit lätt då jag är van vid att alltid diskutera problem
med någon annan. Jag har nu fått besluta detta i hög grad själv, med stor hjälp av min
handledare, vilket jag tycker har varit väldigt utvecklande.
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7.2 Framtida frågor

Inom ämnet projektledarskap finns det fortfarande lite forskning utfört. Det är
framförallt forskning ut mot företagen som behövs. Vad jag tycker skulle vara
intressant att undersöka är:

• En mer djupgående undersökning på hur företag som driver sina egna
systemutvecklingsprojekt hanterar riskerna. I mitt fall har jag bara använt mig av
ett företag och det är för lite för att kunna dra några slutsatser som kan anses
giltiga. Det vore  intressant och se om övriga företag har samma synsätt som
Kinnarps har. Därför rekommenderar jag att någon utför en undersökning på 5-6
företag för att se hur de tänker.

• En annan aspekt är att titta på hur väl projektledare följer de metoder som
företaget använder sig av vid arbetet med systemutvecklingen. Detta anser jag
blir bäst om en fallstudie görs på två eller tre företag som har många
projektledare.

• Alla de konsultföretag som jag undersökte hade sin egna projektledningsmetod.
Det vore intressant och jämföra dessa med varandra och hitta likheter och
olikheter. De riskanalysmetoder kan också undersökas lite närmare.

• Projektorganisationen är en bit som jag helt lade åt sidan. En undersökning på
hur företagen bygger upp sin organisation och hur samspelet fungerar mellan
projektmedlemmarna kan vara intressant att göra. Organisationsstrukturen kan
också jämföras med en linjeorganisation. Detta rekommenderar jag också att
utföras i form av fallstudie.

• Kravdialogen i projekt förändras nästan alltid. Det vore intressant och se hur
mycket och vad som förändras samt när och varför detta förändras i
systemutvecklingsprojekt.
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1 Riskanalysmetoder

Techniques Strengths Weakness

Three-point
estimate

• Easy to use

• Quick to calculate

• Subjective, dependent on skill
of the estimator

• May not have historical
databases to call from

• May prove erroneous due to
spread between optimistic and
pessimistic times

Decision tree • Attaches probabilities to different
outcomes

• Decisions are made in stages

• Sequence of occurrences can be
mapped out like the branches of a
tree

• Final decision depends on
preceding decision

• Can be incomplete if some
parameters are not included in
the tree

• Can become complex and
difficult to diagram if the
number of occurrences are
high

Monte Carlo
simulation
technique

• Computer simulation

• Use when formal mathematical
analysis is not available

• Full-scale simulation is worthwhile
for large, expensive projects

• I not an optimizing procedure

• A solution is run, not solved

• Input is usually generated by
random numbers

Heuristics • Rule of thumb

• Hones is on acceptable solution

• Use when formal mathematical
analysis is not available

• Does not guarantee optimal
solution

• Results based on subjectivity,
i e, correctness of rule of
thumb

(Kliem och Lundin, 1997):

Sex faktorer som det bör funderas över när metod ska väljas är (Kliem och Lundin,
1997):

1. No technique is perfect. Each has strengths and weaknesses

2. Some tools and techniques are easier to apply than others. Some require
elaborate calculations while others rely on qualitative approaches; for example,
judgement based upon a specific characteristic. Some use a combination of both.

3. More detail does not necessarily mean more accuracy or target and anticipating
something that might happen. Data in a model can quickly become ‘dated’ or
inaccurate due to changing circumstances.
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4. It is impossible to eliminate the influence of the analyser. Some level of
subjectivity will creep into the analysis, so one must be aware of potential bias
and try to avoid or mitigate its effects. A good practice is to identify the
assumptions behind the analysis and obtain agreement on them.

5. Risk deal with exposure and uncertainty. Exposure occurs when a risk makes
something vulnerable. Different levels of this vulnerability manifest themselves in
the form of impacts. What complicates their situation is the level of uncertainty
of risk occurring and its impact.

6. Risk is variable. At any time, the probability of risk and degree of its impact can
change. That‘s because the environment can change for many reasons
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2 Frågeformulär

Övergripande frågor

Företagets namn? ______________________________________________________

Hur stor är Er omsättning?_______________________________________________

Hur många anställda har Ni? _____________________________________________

Hur många projektledare har ni involverade i Ert företag som arbetar med
systemutveckling? _____________________________________________________

Har företaget fortlöpande utbildning för projektledarna?________________________

Vilken utbildning får då projektledarna? ____________________________________

_____________________________________________________________________

Hur sker den? _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Vilka krav ställs det på projektledarna när de börjar hos er?_____________________

_____________________________________________________________________

Hur många projekt bedrivs i Ert företag idag?________________________________

Bedrivs det projekt parallellt med varandra med samma projektledare?____________

_____________________________________________________________________

Lyckade projekt

Det pratas om lyckade projekt hos företag vad har företaget för krav på resultatet för
att det ska anses var ett lyckat projekt? _____________________________________

_____________________________________________________________________

Ordet mål har olika definitioner och det delas allmänt upp i tre dimensioner. Dessa tre
dimensioner är tid, kostnad och funktionalitet. Hur prioriterar Ni dessa tre dimensioner
i Era projekt?
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⇒ Är alla tre alltid lika viktiga eller kan en av dessa aspekter anses viktigare?

 __________________________________________________________________

 

⇒ Om en av dessa aspekter anses viktigare. Gäller då detta för alla projekt eller
kan det växla från projekt till projekt? _________________________

 __________________________________________________________________

⇒ Kan ett projekt anses vara lyckat om det primära har varit att få ett system
som håller de tekniska funktionerna och den kvalitet som företaget vill ha
och t ex tidsaspekterna inte hållits sig inom ramen ____________________

_____________________________________________________________________

Hur många procent av era projekt faller inom Er ram för lyckade projekt?__________

Hur upprättas Er projektorganisation inför varje projekt? _______________________

_____________________________________________________________________

Vilka är de tre största orsakerna till att projekten ej blir lyckade? _________________

_____________________________________________________________________

Hur bedömer ert företag de risker som kan tänkas
uppkomma och var går gränsen för att inte genomföra
projektet?

Finns det olika riskanalyser för olika stadier för projektet?

⇒ Ex ett för innan projektet börjar och ett för under projektets gång

_____________________________________________________________________

I vilken utsträckning används riskanalyserna av projektledarna? _________________
_____________________________________________________________________

Hur ser den ut? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Använder projektledarna olika riskanalysmetoder eller finns det en enhetlig
riskanalysmetod som används av alla i företaget?______________________________

_____________________________________________________________________
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Vem utför riskanalyserna?

⇒ projektledaren

⇒ hela projektgruppen som hjälper till

⇒ ngn annan

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Har företaget några normer för hur stora riskerna får vara för att projekt ska kunna gå
att genomföras innan projektet startas? _____________________________________

_____________________________________________________________________

Får de någon förberedande utbildning i Er riskanalysmetod om det finns någon enhetlig
sådan i företaget? _______________________________________________

Hur ser den ut?________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Vad anser Ni vara de största fördelarna med att utföra en riskanalys? _____________

_____________________________________________________________________

Risker som kommer upp i riskanalysen, hur behandlas dessa sedan under projektet?

_____________________________________________________________________

Ingår en konsekvensanalys i Er riskanalysmetod eller utförs den för sig själv?_______

_____________________________________________________________________

Om en konsekvensanalys genomförs hur ser den ut?___________________________

_____________________________________________________________________

Om inte en konsekvensanalys genomförs vad är anledningen till detta?____________

_____________________________________________________________________

Om inte någon riskanalys genomförs

Om inte någon riskanalys utförs inom företaget vad görs istället för att inte projektet
ska gå i stöpen? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Vet Ni som inte genomför någon riskanalys att det finns och vilka fördelar som
uppkommer med detta?__________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tror Ni som inte utför någon riskanalys att de skulle vinna något på att utföra en
riskanalys och vad tror de kan vinna?_______________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hur hanterar företaget risken för att olika problem kan
uppkomma?

Har Ert företag några förebyggande åtgärder som ska förhindra att riskerna
uppkommer, och har Ni det vilka är dessa åtgärder i så fall?

∗ Exempel på åtgärder kan vara t ex:

⇒ riskanalys

⇒ användning av dataprogram

⇒ en väl uppbygd projektplan

⇒ att dela upp projektet så att det blir mindre och därmed mer
lätthanterliga projekt

⇒ frekventa avrapporteringstillfällen

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Om nu det uppstår problem, hur hanterar Ni dessa så att de inte blir allt för betydande
för projektet? De problem som kan uppstå är inom de aspekter som jag tidigare
pratade om, tid, kostnad och funktionalitet. __________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Behandlas dessa problem på ett likartat sätt?

⇒ Tar Ni kontakt med kunden och säger som det är eller försöker Ni att klara
upp dessa problem utan att blanda in Er kund?

⇒ Lägger Ni exempelvis ner mer resurser i form av tid, pengar för att lösa
problemena och i så fall

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Finns det en färdig handlingsplan för oförutsedda problem? _____________________

_____________________________________________________________________

Har företaget någon policy för hur viktigt det är att kunna förutsäga vilka risker som
kan uppstå?___________________________________________________________

Hur lyder den? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Återvinner ett företag sina erfarenheter ifrån tidigare
projekt, så att inte samma misstag sker flera gånger?

När problem inträffar hur används denna erfarenhet så att den inte inträffar igen?____

_____________________________________________________________________

Meddelar projektledare vidare de problem som har uppstått till de andra
projektledarna?
_____________________________________________________________________

Hur meddelas detta? ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Finns det en central avdelning där alla de problem som uppstår behandlas och där
förslag på hur de ska undvikas i fortsättningen framarbetas? ____________________

_____________________________________________________________________


