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Sammanfattning 
Det ställs allt högre krav på IT-projekt idag jämfört med för några år sedan. 
IT-projekt måste hanteras effektivare och resultera i lönsammare investeringar 
för att projekten skall bli genomförda. För att kunna effektivisera hanteringen 
av IT-projekt och skapa lönsamhet måste dagens systemutvecklare ha en bred 
förståelse över IT-projektens karakteristika och vad som kan påverka dess 
resultat. Ofta sker förändringar inom IT-projekt under utvecklingen av ett 
system. Eftersom denna förändring är mer påtaglig vad det gäller IT-projekt är 
det viktigt att hantera risk och förändring vid utförandet av IT-projekt. Detta 
för att kunna förebygga och undvika att okontrollerade förändringar uppstår. 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om förändring ses som ett problem 
inom IT-projekt. Därefter identifierar och undersöker vi vilka arbetssätt som 
finns för att undvika okontrollerade förändringar inom IT-projekt och på så 
sätt förhindrar en oplanerad expansion av projektomfattningen. Uppsatsen 
resulterar även i ett tillvägagångssätt för hur denna förändringshantering kan se 
ut. 

Uppsatsarbetet har genomförts genom en litteraturstudie där teori om IT-
projekt, systemutveckling, riskhantering och förändringshantering har 
behandlats. Uppsatsarbetet har vidare resulterat i en kvalitativ empirisk 
undersökning där tre personer som arbetar i systemutvecklingsföretag har 
intervjuats ingående. Litteraturstudien och den empiriska undersökningen har 
efter analysering resulterat i en egenutvecklad modell. Denna modell beskriver 
förändringshanteringsprocessen och skall fungera som ett underlag till en 
effektiv hantering av förändringar så att okontrollerade förändringar inte 
uppstår. I modellen belyser vi vikten av förståelse, planering och identifiering 
& prioritering som tre grundfaktorer för en effektiv hantering av förändring. Vi 
betonar även vikten av att ha en kontrollstruktur som sträcker sig över samtliga 
steg i modellen. Slutligen poängterar vi hur själva hanteringssteget skall utföras 
genom att presentera de steg som måste tas för att undvika att okontrollerade 
förändringar uppstår. 
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Abstract 
Today there is an even higher demand on IT-projects success rate compared to 
a few years ago. IT-projects must be handled more efficiently and result in a 
more profitable investment. In order to make the handling of IT-projects more 
efficient and create profitability the developers must have a broad 
understanding of the IT-projects characteristics and which factors that affect 
the result of the projects. Changes within IT-projects are often carried out 
through the development of a system. Since this change is more common 
when it comes to IT-projects it is important to handle risk and change within 
these kinds of projects in order to prevent and avoid uncontrolled changes. 

Our purpose with this thesis is to investigate if change is a problem in IT-
projects. Thereafter we identify and examine procedures to avoid uncontrolled 
changes within IT-projects and to prevent an unplanned expansion of the 
project scope. The thesis also results in a method of how this change can be 
controlled. 

The thesis has been conducted by studying theory about IT-projects, system 
development and change management. Further on a qualitative study has been 
conducted where three persons from different system development companies 
has been interviewed.  

After an analysis of the theoretical framework and the empirical research a 
method has been developed. This method describes the change management 
process and should function as a support for a more effective handling of 
changes in order to prevent that uncontrolled changes arises. The method 
illuminates the importance of a common understanding, planning and 
identification & priority as three factors in order to create an effective change 
management. Further on we emphasize the necessity of having a structure of 
control which covers all steps in the method. Finally we describe how the step 
of handling change is conducted by presenting the necessary steps to prevent 
that uncontrolled changes arises. 
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 Inledning 

1 Inledning 
Inledningsvis förklarar vi bakgrunden till uppsatsen och hur intresset för hantering av förändring vuxit 
fram. Vidare sker en problemdiskussion där ämnet för uppsatsen diskuteras och motiveras. Utifrån 
problemdiskussionen formuleras syftet och de avgränsningar som anses nödvändiga. Den kunskap som 
uppsatsen kan bidra med beskrivs och vilka intressenter som uppsatsen vänder sig till. För att tydliggöra 
begrepp som tas upp och för att undvika missförstånd definieras centrala begrepp i ett separat avsnitt. 
Slutligen beskrivs dispositionen kortfattat för att ge läsaren en god överblick över uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Hantering av IT-projekt har diskuterats en hel del i artiklar och tidskrifter som exempelvis 
väletablerade Computer Sweden och International Journal of Risk Assessment and 
Management. Fokus i dessa artiklar och tidskrifter har varit på tid och kostnad eftersom 
dessa faktorer har ansetts vara avgörande för projektutfallet, det vill säga projektets resultat. 
Exempelvis skriver Myrén (2002) i Computer Sweden om varför IT-projekt blir för dyra, ur 
ett tids- och kostnadsperspektiv. 

The Standish Group International, Inc. (2001) har utfört en undersökning baserat på data 
från 30 000 IT-projekt. Undersökningen visar att 23 procent av alla IT-projekt misslyckas, 
det vill säga att de aldrig blir implementerade i kundens verksamhet. Vidare så är det 46 
procent som implementeras med färre funktioner än specificerat, går över tiden eller 
överskrider budget. Endast 26 procent av samtliga IT-projekt implementeras i tid, inom 
budgetens ramar och med specificerade funktioner (The Standish Group International, 
Inc., 2001). En pressrelease från The Standish Group International, Inc. (25 mars, 2003) 
visar att siffrorna har förbättrats något i vissa avseenden för 2003 års undersökning. 
Exempelvis har en minskning till 15 procent av antalet misslyckade IT-projekt ägt rum 
samtidigt som andelen projekt där det har upplevts svårigheter har ökat till 51 procent. 
Enligt pressreleasen har även hälften (52 procent) av alla IT-projekt inte alla fördefinierade 
funktioner inkluderade i slutprodukten (The Standish Group International, Inc., 25 mars, 
2003). Detta tyder på att fler funktioner läggs till eller ändras under projektets gång vilket 
kan vara en bidragande orsak till att okontrollerade förändringar uppstår. Därför anser vi 
att hanteringen av IT-projekt och systemets funktionalitet är något som kan och bör 
förbättras. 

Funktionaliteten som är en viktig aspekt har inte beaktats i lika stor omfattning som tid och 
kostnad. Funktionaliteten bestämmer till stor del projektutfallet och utgör därför en viktig 
faktor under projekthanteringen. Funktionalitetskraven inom IT-projekt är höga och 
svårgripbara vilket medför att en ständig förändring av kraven måste ske för att uppnå 
målet med projektet. En ständig förändring av kraven på slutprodukten, det färdiga 
systemet, medför en komplexitet som speciellt kännetecknas av systemutvecklingsprojekt 
(Murray, 2002a; Remenyi, 1999). 

Komplexiteten medför att hanteringen av många IT-projekt försvåras och leder i många 
fall till förseningar och budgetöverskridningar (Remenyi, 1999; Settle-Murphy & Thornton, 
2002). Murray (2002a) menar att relativt små förändringar i sig är vanligt förekommande 
vid hanteringen av IT-projekt. Det är viktigt att små förändringar i form av nya krav från 
kund hanteras på rätt sätt för att projektet inte skall skena iväg tids- och kostnadsmässigt. 
Hanteringen av denna förändring kan bidra till ett mer lyckat projekt såväl som ökad 
kundtillfredsställelse. 
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Ofta sker en förändring inom IT-projekt från starten av ett projekt fram tills att produkten 
levererats till kund. Eftersom denna förändring är mer påtaglig inom IT-projekt jämfört 
med andra projekt är det viktigt att hantera risk och förändring i IT-projekt. 

1.2 Problemdiskussion 
Hantering av förändring inom IT-projekt verkar saknas eller de metoder som finns är av 
mer tillfällig karaktär och kan ses som nödlösningar. Alltför ofta när projektet expanderar 
och nya förändringar tillkommer tillsätts mer folk eller så ändras tidsramen för projektet 
istället för att hantera förändringen på ett mer proaktivt sätt (Murray, 2002a). Avsaknaden 
av metoder och arbetssätt kan till viss del bero på att IT-projekt är ett relativt nytt 
fenomen, vilket innebär att relativt lite forskning har gjorts jämfört med andra typer av 
projektformer, exempelvis byggnadsprojekt som existerat under betydligt längre tid. Andra 
anledningar kan vara att IT-projekt är mer komplexa vilket bidrar till att det svårare att 
fastställa systemets funktionalitet. Murray (2002a) hävdar att i princip alla IT-projekt ökar i 
komplexitet under projektets genomförande. Komplexiteten medför att hanteringen av 
förändring försvåras. Den högre graden av komplexitet ställer större krav på att förändring 
hanteras på ett standardiserat sätt. 

Idag verkar det som att hanteringen av förändring inte grundar sig på något gemensamgjort 
tillvägagångssätt. Exempel på brister som vi identifierat är avsaknaden av en fastställd plan 
för att hantera förändring och hur kraven från kund hanteras under projektlivscykeln. 

Eftersom det idag finns brister i hanteringen av förändring kan effekter som negativa tids- 
och kostnadsavvikelser uppstå. Förändring kan dock ha en positiv påverkan på 
projektutfallet om den hanteras på rätt sätt (Hayes, 2002). Det finns därför ett behov av att 
få fram mer information kring ämnet för att få en bättre förståelse för hur förändring och 
hanteringen av dessa förändringar påverkar projektutfallet samt vilka arbetssätt som kan 
komma till användning.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och undersöka arbetssätt för att undvika att 
okontrollerade förändringar uppstår och därmed förhindra en oplanerad expansion av 
projektomfattningen. Vidare syftar uppsatsen till att resultera i råd och tillvägagångssätt för 
hur hantering av förändringar kan ske. 

1.3.1 Precisering av syfte 
Utifrån syftet har vi tagit fram ett antal frågeställningar som vi avser behandla i vår uppsats. 
Frågorna kommer att ligga till grund för valet av teori, empiri och struktur på analysdelen. 

Först ämnar vi att identifiera förändringens inflytande inom IT-projekt genom att använda 
följande frågeställningar. 

• Är förändring i projektomfattning något som kännetecknar IT-projekt? 

• Ses förändring i projektomfattning som ett problem? 

• Vilken påverkan har förändringar i projektomfattningen på projektutfallet? 

• Vilka bakomliggande orsaker till förändring finns? 
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Efter identifieringen av vad som ligger till grund för förändring kommer uppsatsen att 
fokusera mot hantering av förändring. 

• Vilka arbetssätt finns för att förebygga och hantera okontrollerade förändringar i 
projektomfattningen? 

• Hur kan riskhantering vara ett arbetssätt för att förebygga och hantera 
okontrollerade förändringar? 

• Finns det några tecken på hur hanteringen av förändring i projektomfattningen kan 
effektiviseras för att undvika att de blir okontrollerade? 

Vidare syftar uppsatsen till att utifrån ovanstående frågeställningar resultera i råd och 
tillvägagångssätt för hur hanteringen av förändring skall ske.  

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats kommer att avgränsas till att belysa vikten av kontroll/åtgärd vid förändring 
inom IT-projekt. Anledningen till detta är att många olika faktorer påverkar projektutfallet 
och därav är en avgränsning nödvändig. Vi har observerat att förändring är ett starkt 
kännetecken hos IT-projekt. Därför anser vi det vara av stor vikt att hantera dessa 
förändringar. Vi har inriktat oss mot riskhantering för att se om riskhanteringen kan vara 
ett arbetssätt för att stödja hanteringen av förändring och minimera riskerna med 
förändringen. 

Projektomfattningen kan ses utifrån olika perspektiv; tid, kostnad, relationer och 
funktionalitet. Uppsatsen är avgränsad till att fokusera på projektets omfattning och 
förändring av omfattningen där en inriktning har gjorts mot funktionalitetsändringar. 
Anledningen till detta är att vi bland annat ser nya krav på funktionalitet från kund som 
förändring. Inriktningen mot hur funktionerna hos systemet ändras och utvecklas under 
projektets gång anser vi vara en kritisk faktor för projektutfallet. En förändring av 
funktionalitetskrav påverkar projektomfattningen vilket leder till att de övriga faktorerna 
som tid, kostnad och relationer påverkas. Inriktningen mot förändring och dess påverkan i 
IT-projekt har ej belysts i så stor utsträckning i tidigare forskning vilket gör det till ett 
intressant och aktuellt ämne. 

1.5 Kunskapskaraktärisering 
Uppsatsen syftar till att resultera i kunskap kring hantering av förändring i 
projektomfattningen med inriktning mot systemutvecklingsprojekt. Kunskapen som ges är 
i form av råd och tillvägagångssätt för att förebygga och hantera förändringar med 
avseende på projektomfattning. Användandet av riskhanteringsprocessen tillsammans med 
andra arbetssätt för att effektivisera hanteringen beskrivs. En modell som beskriver hur 
hanteringen av förändring skall gå till har tagits fram för att underlätta förändringshantering 
i projekt. 

1.6 Intressenter 
Denna uppsats riktar sig i första hand till IT-företag som bedriver systemutvecklingsprojekt 
och andra IT-projekt. Andra intressenter av uppsatsen är personer som kan komma i 
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kontakt med vår uppsats i akademiska sammanhang. Dessa personer kan vara forskare, 
handledare och övriga studenter. 

1.7 Definitioner 
Detta avsnitt kommer att klargöra begrepp som tas upp i uppsatsen för att undvika 
missförstånd. Begreppen kommer att definieras enligt vår uppfattning och utifrån området 
vi avser att studera. Definitionerna av begreppen klargör vad vi menar när vi nämner 
respektive begrepp i uppsatsens analys- och resultatavsnitt. 

Förändring 

Förändring definieras som avvikelser från projektets ursprungliga definition och kan därför 
utgöra en risk. 

Okontrollerade förändringar 

Okontrollerade förändringar benämns som förändringar i form av ändringar och tillägg i 
funktionalitet som uppstår där en utarbetad plan saknas för hantering av dessa 
förändringar. Okontrollerade förändringar påverkar produktens karakteristika vilket kan 
leda till att produkten expanderar utanför den ursprungliga projektomfattningen. Den 
engelska definitionen av okontrollerade förändringar är scope-creep. 

Risk 

All potentiell förändring inom projektet definieras som en risk för projektutfallet. 

Riskhantering 

Med riskhantering avser vi planering och hantering av risker som kan uppstå under 
projektets gång.  

IT-projekt 

Med IT-projekt avser vi främst systemutvecklingsprojekt där projektets syfte är att utveckla 
någon form av system till en extern kund. 

Lyckat projekt 

Är ett projekt som tillgodoser och uppfyller behoven från dess intressenter inom 
överenskomna ramar för tid och kostnad. 

1.8 Disposition 
Kapitel 1 som är det inledande kapitlet innehållande bland annat bakgrund, problem, syfte 
och avgränsning följs i kapitel 2 av en beskrivning av uppsatsens genomförande. 

2. Metodavsnitt 

Detta avsnitt beskriver kortfattat olika angreppssätt som finns inom metodforskning 
kopplat mot vårt problem, för att resultera i valt angreppssätt. En jämförelse görs mellan 
en kvantitativ- och en kvalitativ metodansats. Vald metod presenteras där en motivering 
görs. Tillvägagångssättet för datainsamlingen beskrivs mer ingående där urvalet av 
respondenter diskuteras. Vidare förklaras tillvägagångssättet för att finna relevant 
information.  
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3. Referensram 

Inledningsvis beskrivs projekt i allmänhet för att ge en övergripande förståelse. Därefter 
sker en fokusering mot IT-projekt och vad som speciellt kännetecknar dessa. Vidare 
beskrivs ett av problemen med IT-projekt, okontrollerade förändringar. Vi anser att 
problemet har sin utgångspunkt i hanteringen av kundens krav vilket belyses och ges ett 
eget avsnitt. Olika arbetssätt presenteras för hantering av detta problem där hantering av 
projektomfattningen beskrivs med inriktning mot planering, indelning och kontroll. Vidare 
beskrivs risker med IT-projekt för att därefter gå in mot hur riskerna kan minimeras. 
Riskhantering ges ett eget underavsnitt där riskhanteringsprocessen ges en utförlig 
beskrivning. Fokuseringen genom hela detta avsnitt ligger på hantering av 
projektomfattning och risk för att undvika okontrollerade förändringar. 

4. Empirisk studie 

Här presenteras en sammanställning av de kvalitativa intervjuer som gjorts med företag. 
Sammanställningen presenterar företagens allmänna uppfattning vad det gäller IT-projekt, 
vikten av kundens krav samt involvering. Vidare följer en beskrivning av hanteringen av 
förändring i projektomfattningen samt över risker och riskhantering. Denna struktur följer i 
stort de områden som beskrivits i referensramen för att ge en bättre överblick och få en 
logisk följd genom uppsatsen. För läsare som är intresserade av mer djupgående 
information utifrån respektive intervju hänvisar vi till bilaga 4. 

 

5. Analys 

Analysavsnittet kopplar samman de teorier som beskrivits i referensramen med den 
empiriska studien. Vi har valt att basera strukturen i detta avsnitt på de preciserade 
frågeställningar som utgjort grunden för syftet med uppsatsen. Detta för att på ett tydligt 
sätt knyta samman de olika delarna i uppsatsen. Frågeställningarna har gjorts om till sex 
påståenden utifrån de svar som erhållits utifrån empirin. Påståendena förklaras och styrks 
var för sig.  

6. Resultat 

Ett egenutvecklat arbetssätt presenteras för hur förändringshantering bör gå till. 

7. Slutsatser 

Här ges en kortfattad summering av vad analysen lett fram till i form av ett antal punkter. 
Råd ges för hur förändringshanteringen bör gå till för att minimera uppkomsten av 
okontrollerade förändringar. Slutligen beskrivs sammanfattningsvis innebörden av att ha en 
förändringshantering. 

8. Avslutande diskussion 

En avslutande diskussion ges med metodkritik, för att i efterhand granska den valda 
metoden och reflektera över resultatet. De erfarenheter vi fått utifrån arbetet med denna 
uppsats beskrivs och förslag till vidare studier ges. 
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2 Metod och angreppssätt 
Denna del i uppsatsen behandlar valt angreppssätt för att därefter gå ner på metodnivå, där vald metod 
presenteras och fördelarna med den diskuteras. Vidare beskriver avsnittet hur datainsamlingen är planerad 
och beskriver urvalet av respondenter samt litteraturstudien. 

2.1 Angreppssätt 
I detta avsnitt förs en diskussion kring tänkbara tillvägagångssätt vilket mynnar ut i valt 
angreppssätt för uppsatsen. Vi anser det vara nödvändigt att först beskriva skillnader 
mellan de olika angreppssätten så att en uppfattning om de olika angreppssätten bildas. 
Syftet med att förklara de olika angreppssätten först är för att skapa en förståelse av vårt val 
av angreppssätt. 

2.1.1 Jämförelse av angreppssätt 
Utifrån vår studie har vi valt att fokusera på följande tre angreppssätt: induktiv-, deduktiv- 
och abduktiv ansats. Valet av angreppssätt görs med utgångspunkt från 
problemdefinitionen. Beskrivningen av angreppssätten resulterar i ett motiverat val av 
angreppssätt.  

Induktiv ansats: Utgår från empiriska data för att skapa teorier utifrån detta (Lundahl & 
Skärvad, 1999; Björklund & Paulsson, 2003). Ansatsen bygger på att exempelvis analysera 
företagens sätt att arbeta och identifiera de brister som finns med arbetssätten. Utifrån 
bristerna kan antaganden göras för att gå vidare och beskriva hur verkligheten ser ut utifrån 
olika perspektiv. Perspektiven är väsentliga för att skapa en bild av olika intressenters 
uppfattning av tillämpat arbetssätt. Förslagsvis kan det vara nödvändigt att tolka de interna 
processerna utifrån ett kundperspektiv för att inte enbart fokusera på de anställdas 
uppfattning. Anledningen till att utgå ifrån olika perspektiv är främst för att bibehålla 
objektiviteten.  

Deduktiv ansats: Utgår från redan etablerade teorier för att dra logiska slutsatser och 
därefter testa dessa genom empiriska undersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999; Björklund 
& Paulsson, 2003). Genom användning av denna ansats skapas en bild av tillgängliga 
teorier inom valt område. Teorierna ligger sedan till grund för att komma fram till egna 
slutsatser. Slutsatserna ämnas sedan prövas genom empiriska studier.  

Abduktiv ansats: En kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen. Den abduktiva 
ansatsen kan ses som en växelverkan mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen 
(Björklund & Paulsson, 2003). Problemet kan då ses utifrån olika perspektiv för att angripa 
det på ett mångfasetterat sätt. 

2.1.2 Valt angreppssätt och logisk slutsats 
Vi kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats för att testa de logiska slutsatserna genom en 
empirisk studie. Slutsatserna härleds utifrån etablerade teorier som exempelvis beskrivs i 
tidskrifter och böcker. De logiska slutsatser vi kommit fram till efter förstudier av teori och 
spontan diskussion med företag är att förändring i form av ändringar och tillägg av 
funktionalitet lätt kan bli okontrollerbart samt att det upplevs som ett problem inom just 
IT-projekt. Beroende på utfallet i den empiriska undersökningen kan det finnas ett behov 
av att även tillämpa den induktiva ansatsen genom att utgå ifrån den empiriska studien. 
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Skälet till detta är att försöka arbeta fram ett arbetssätt för att hantera de observerade 
problemen. Angreppssättet ses då som en abduktiv ansats vilket är en kombination av 
ansatserna. Motiveringen bakom detta val av ansats kan förklaras genom ett behov av att 
först analysera om vår problemdefinition är befogad. Därefter avser vi finna 
bakomliggande orsaker för att hantera existerande problem genom utveckling av råd eller 
tillvägagångssätt. Det är därför nödvändigt att växla ansats under forskningsprocessen. Det 
framtagna arbetssättet avses dock ej testas med tanke på uppsatsens omfattning utan kan 
ligga till grund för vidare studier. 

2.2 Metod 
Här presenteras och diskuteras olika metoder och när dessa är tillämpbara. Därefter 
presenteras vald metod och vad som lett fram till valet. 

2.2.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod utgör en djupstudie av ett begränsat antal utvalda studieobjekt, där 
möjlighet till tolkning av särdrag och egenskaper finns. Syftet är att beskriva, analysera och 
förstå de fenomen som avses att studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). En kvalitativ metod 
kännetecknas av att frågeställningarna är av lite mer flexibel karaktär och kan förändras vid 
genomförandet av undersökningen. Genom att undersöka hur en eller flera organisationer 
fungerar är det möjligt att få en djupare förståelse av vad som påverkar vad i en viss miljö 
(Repstad, 1999). Önskas en mer djupgående eller nyanserad beskrivning av ett fenomen är 
den kvalitativa metoden lämplig (Jensen, 1995). Begränsningar finns dock i den mängd data 
som samlas in eftersom det oftast är svårt att samla in data i så stor mängd vilket försvårar 
generaliserbarheten vid tillämpning av en kvalitativ metod. Det är därför även svårt att 
jämföra information som samlats in eftersom löpande ändringar i frågorna kan förekomma 
(Holme & Solvang, 1991). 

2.2.2 Kvantitativ metod 
När en kvantitativ forskningsmetod används innebär det att mätningar görs för att erhålla 
kvantifierbar data (Lundahl & Skärvad, 1999). Standardiserade tillvägagångssätt används för 
att samla in data från en mängd respondenter. Fördelen är att en stor mängd data kan 
samlas in för analys vilket medför en hög grad av generaliserbarhet. Metoden medför dock 
relativt ytlig analys med avsaknad av djupare analys av problemen. Målet med en kvantitativ 
metod är att testa hypoteser. Metoden används ofta när man vill ta reda på hur ofta 
någonting förekommer eller hur vanligt förekommande det är (Repstad, 1999).  

2.2.3 Vald metod 
Utifrån det problemområde som avses studeras är en kvalitativ metod för datainsamling att 
föredra. Anledningen till valet är att det krävs en tolkning av data samtidigt som det är 
viktigt att gå in på djupet för att få en bättre förståelse hur företagen upplever själva 
problemet. Med tanke på att IT-projekt är så pass komplexa är det svårt att enbart utgå 
ifrån förutbestämda frågor. En kvalitativ metod är mer flexibel och tillåter att frågor ändras 
och anpassas beroende på situation. Därav anser vi att den kvalitativa metoden är mer 
lämplig för att få bra och uttömmande svar gällande vårt problem. Vi avser därför att 
utföra en eller flera djupintervjuer med representanter från företag som hanterar IT-
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projekt. Syftet med intervjuerna är att försöka uppnå en förståelse för hur förändring inom 
IT-projekt hanteras i praktiken och om förändringen ses som ett problem. 

2.2.4 Koppling mellan valt angreppssätt och vald metod 
En koppling kan ses mellan den kvalitativa metoden och den deduktiva ansatsen där vi vill 
se om den logiska slutsatsen från teorin överensstämmer med praktiken. Den logiska 
slutsatsen testas under djupintervjuerna som är grunden för den kvalitativa metoden. 
Vidare vill vi ta reda på bakomliggande orsaker till vad som åstadkommer förändring, vilket 
är uppsatsens fokus. Det är därför nödvändigt att växla till en induktiv ansats då en mer 
ingående analys av företaget krävs, denna växling görs under intervjun. Vi avser sedan 
koppla empirin mot de teorier om riskhantering och hantering av förändring som finns att 
tillgå idag och utifrån detta göra en analys. Vår förhoppning är att utifrån insamlad data 
kunna dra nya slutsatser och komma fram till arbetssätt eller råd för hur hantering och 
kontrollering av förändring inom IT-projekt kan göras. 

Vi är medvetna om att den allmänna uppfattningen skiljer sig något från vår tillämpning 
gällande kopplingen mellan valt angreppssätt och vald metod. Den allmänna uppfattningen 
är att en kvantitativ metod används när det gäller deduktion och inte en kvalitativ metod 
som vi använt oss utav. 

2.3 Datainsamling 
Vid alla empiriska undersökningar sker någon form av datainsamling. Det finns flera 
tillvägagångssätt inom en viss metod för hur data samlas in. Data kan antingen vara hämtad 
från dokument, människor eller Internet (Lundahl & Skärvad, 1999). Vidare delas data in i 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådant material som utredaren själv samlat in 
medan sekundärdata är insamlat av andra (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Beroende på hur data bearbetas kan en indelning mellan kvalitativt respektive kvantitativt 
undersökningssätt göras. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är kvantitativa undersökningar 
byggda på data som kan kvantifieras till skillnad från kvalitativ data där data inte är 
kvantifierbar. Kvalitativ data kan vara i form av värderingar och attityder, så kallad 
mjukdata medan kvantitativ data grundar sig på data som kan mätas (Lundahl & Skärvad, 
1999).  

Det finns olika metoder att hantera datainsamlingen på, exempelvis; intervjuer, 
observationer och insamling utav sekundär data. Vi har valt att utföra intervjuer där 
resultatet utifrån intervjuerna kommer att utgöra empirin i uppsatsen. Intervjuer kan ses 
som en metod för datainsamling där frågor ställs till utvalda intervjupersoner som i 
vetenskapliga sammanhang benämns respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). En intervju 
kan delas in i två kategorier; standardiserad respektive ostandardiserad. Vi har valt en 
blandning av dessa intervjutekniker som Lundahl & Skärvad (1999) definierar som 
semistandardiserade intervjuer. Detta innebär att en viss mängd förutbestämda frågor 
upprättas och ligger till grund för intervjun. Under själva intervjun kan de fördefinierade 
frågorna komma att kompletteras med uppföljningsfrågor. Vi har valt denna intervjuteknik 
för att få mer uttömmande svar samtidigt som en struktur upprätthålls för de frågor som 
ställs. Strukturen på frågorna utgår ifrån frågeställningarna som gjorts i preciseringen av 
syftet för att underlätta analys av teori och empiri. 
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Vid utförandet av intervjuerna används bandspelare för att lättare kunna sammanställa 
informationen efteråt samt undvika misstolkningar. Bandspelaren som används är väldigt 
liten och diskret vilket gör att respondenten förmodligen inte kommer att påverkas av den i 
någon större utsträckning utan kan ge öppna och fria svar. Egna anteckningar förs även då 
det kan förekomma att respondenten väljer att rita upp något för att förklara saker. Det kan 
även vara så att det är svårt att få med alla intryck med endast en bandspelare. Vidare 
ämnar vi ha olika arbetsuppgifter under själva intervjun där en ställer samtliga 
fördefinierade frågor, en annan ser till att vi behandlar alla frågor samt antecknar och en 
tredje endast för anteckningar. Dock kommer samtliga att ställa följdfrågor för att få 
uttömmande svar. 

Insamlad data, som är av kvalitativ karaktär samlas in från respondenterna för att sedan 
sammanställas och tolkas. Tillsammans med referensramen kommer detta resultat ligga till 
grund för analysdelen samt för våra slutsatser. 

2.3.1 Urval av respondenter 
Vi har valt respondenter med inriktning mot företag som arbetar med IT-projekt. Då vi 
inte anser att det finns någon större skillnad mellan projekt gällande förändring anser vi det 
inte vara nödvändigt att särskilja projekten. Vi finner därför ingen anledning att ha någon 
geografisk spridning på undersökningen. Däremot ser vi att storleken på projekten har en 
betydande roll när det gäller komplexiteten och därav graden av förändring. Vi har valt 
företag utifrån den region vi befinner oss i och tagit kontakt med lokala företag som finns i 
området. Med tanke på uppsatsens omfattning så har vi valt att intervjua tre företag, WM-
data, ABB Business Systems och Företag X. Vi anser att detta är tillräckligt för att bilda en 
uppfattning om problemets omfattning och erhålla tillräckligt material för att identifiera 
bakomliggande orsaker till förändring. 

Urvalet av personer som vi avser intervjua har gjorts baserat på deras roll inom företagen 
och projekten. Vi har önskat intervjua personer som innehar en bra överblick över hur 
projekten genomförs. Personen skall ha en ledande roll inom projektet samt en god 
uppfattning om hur projektet påverkas under tidens gång. Befattningar vi identifierat är i 
huvudsak projektledare, kvalitets- och IT-ansvariga samt projektutvecklare. De befattningar 
som våra intervjupersoner hade var IT-ansvarig, Leveransansvarig för projekt och 
projektansvarig. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Vi har använt oss utav sekundärdata i form av böcker, databaser och tidskrifter. Sökord 
som vi har använt oss utav för att finna relevant litteratur och fakta är exempelvis: projekt, 
systemutvecklingsprojekt, scope-creep, förändringshantering, riskhantering och project 
management. Tidskrifter som använts är i huvudsak International Journal of Risk 
Assessment and Management och Computer Sweden. De databaser som främst har 
använts är Emerald, ABI Inform Global och Ebrary. Internet har fungerat som en 
informationskälla för att få en bredare förståelse för problemområdets storlek. Det har 
dock varit dåligt med litteratur angående hantering av förändring, vilket har varit en nackdel 
då vår uppsats ingående belyser förändringshantering. 

 9



 Referensram 

3 Referensram 
Inledningsvis i detta avsnitt beskrivs projekt i allmänhet för att skapa en bild av uppbyggnaden och vilka 
arbetssteg som projekt innefattar. Utifrån denna beskrivning går vi djupare in mot IT-projekt och vad som 
speciellt kännetecknar dessa. Därefter beskrivs ett av problemen inom IT-projekt, okontrollerade 
förändringar. Vidare presenteras olika arbetssätt för hantering av problemet med fokus på hantering av 
projektomfattning och risk för att undvika okontrollerade förändringar. 

3.1 Allmänt om projekt 
Vi inleder med att beskriva projekt och vad projekt egentligen innebär. Definitionen av ett 
projekt är enligt Field & Keller (2001) ett temporärt organiserat arbete gentemot ett 
fördefinierat mål där det krävs resurser och någon form av unik prestation inom en viss 
budget och tidsram. Alltså, så fort ett projekt är klart upphör det och alla projekt har därför 
en bestämd början och ett bestämt slut. Definieringen stämmer bra överens med JIBS 
(Jönköping International Business School) definition av projekt. Ett projekt består av 
följande egenskaper enligt JIBS definition av projekt (Müllern, 2004a): 

• Är organiserat för att nå ett gemensamt mål (i relation till produktspecifikationen). 

• Har ett givet start- och avslutningsdatum.  

• Har begränsat med resurser. 

• Kräver resurser. 

• Är ansett som en unik prestation för organisationen.  

Ett projekt kan delas in i olika faser där projektets livscykel presenteras. Vi har utgått ifrån 
JIBS modell för projekthantering som är indelad i fem faser, definiering, organisering, 
planering, implementering och avslut (se bilaga 1). JIBS modell tar även upp kritiska 
variabler som påverkar ett projekt och har utefter det skapat en modell. 

  
Time 

 
Cost 

 
 

Stakeholder
Relations 

 
Scope 

 

Figur 3.1 Kritiska variabler som påverkar ett projekt. (Müllern, 2004b) 

Fokus i uppsatsen ligger på faktorn Scope (se figur 3.1) vilket betyder projektomfattning. 
Som figuren visar påverkar alla faktorer varandra på något vis. Intressant är att ta reda på 
exakt hur dessa faktorer påverkar varandra och i vilken utsträckning, särskilt inom IT-
projekt. Uppsatsens fokus ligger på hur faktorn scope påverkar de andra faktorerna och 
hur den faktorn (scope) kan hanteras och effektiviseras. 
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3.2 IT-projekt gällande systemutveckling 
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Figur 3.2 Livscykelmodell. (Andersen, 1994) 

Då uppsatsens fokus främst ligger på systemutvecklingsprojekt kan det vara nödvändigt att 
först kort förklara hur ett system utvecklas. Uppsatsen kommer emellertid inte behandla de 
olika delarna i ett systemutvecklingsprojekt utan endast nämna dem kort för att skapa en 
förståelse för systemets utveckling. 

Vid framtagande av ett system måste ett antal olika faser gås igenom. Detta brukar 
benämnas systemets livscykel. En modell har tagits fram för att ge stöd vid utveckling av 
system som benämns livscykelmodellen (se figur 3.2). 

Livscykelmodellen representerar ett visst sätt att se på systemutveckling (Andersen, 1994). 
Livscykelmodellen är uppdelad i sju faser som beskriver tillvägagångssättet vid utveckling 
av ett system. En viktig aspekt enligt Andersen (1994) är att användarna ska analysera sig 
fram till sina önskemål med det tänkta systemet innan någon utveckling sker. 
Livscykelmodellen som beskrivs här är under många utvecklingsuppgifter det mest 
framgångsrika tillvägagångssättet (Andersen, 1994).  

Tanken med livscykelmodellen är att hantera faserna i den ordning de finns beskrivna i 
modellen (se figur 3.2) men det kan även finnas ett behov av att gå tillbaka för att arbeta 
om tidigare steg som utförts. Det finns även andra synsätt på hur systemutveckling bör 
bedrivas men denna livscykelmodell representerar ett allmänt synsätt som tillämpar sig väl i 
de flesta situationer. 

 

3.3 Problem med IT-projekt 
IT-projekt kännetecknas utav en hög komplexitet där många olika parametrar och aktörer 
måste samverka för att nå önskat resultat (Murray, 2002a). Detta kan ses som ganska 
vanligt i de flesta projekt. Det som utmärker IT-projekt är dess höga förändringstakt 
tillsammans med denna komplexitet (Murray, 2002a).   

Komplexiteten kan förklaras utifrån de faktorer som speciellt kännetecknas av 
informationssystem där utveckling sker. Remenyi (1999) nämner att informationssystem 
oftast kräver ny teknologi vilket leder till ett ökat behov av kapital. Vidare är det oftast 
avancerade system som skall programmeras, där tidsfaktorn är kritisk. För att klara av att 
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bygga avancerade system krävs det att det finns skickliga människor med tillräckligt hög 
kompetens inom dessa områden. Med tanke på att utvecklingen går så snabbt vad det gäller 
teknologi är det även vanligt förekommande att utvecklarna aldrig blir riktigt nöjda utan 
ständigt finjusterar systemet (Remenyi, 1999). När detta görs skenar både tid och kostnad 
iväg även om systemet ligger kvar på samma funktionalitetsnivå (Remenyi, 1999). 
Problemet med hanteringen av IT-projekt beskrivs även av Byttner (2002) där en av 
förklaringarna är att möjligheterna att utveckla ett system är obegränsade, där det bara är 
kreativiteten som kan begränsa utvecklingen. En annan förklaring som tas upp är att det 
finns en begränsad kunskap om hur IT-projekt skall hanteras. Detta tillsammans skapar ett 
problemområde som måste beaktas och hanteras för att uppnå önskat resultat. 
Problemområden som kan förekomma kan delas in i tre olika typer; tid, resurser och 
funktionalitet. När någon av faktorerna förändras påverkar det de övriga faktorerna (The 
Standish Group International, Inc., 2001). 

Vanligtvis brukar IT-projekt skena iväg tidsmässigt enligt Standish Group International, 
Inc. (2001). Andelen IT-projekt som har överskridit tiden har ökat från 63 procent år 2000 
till 82 procent år 2003 (The Standish Group International, Inc., 25 mars, 2003). Att IT-
projekt skenar iväg tidsmässigt beror på följande problem (Settle-Murphy & Thornton, 
2002): 

1. Oklar eller motsägelsefull projektdefinition eller omfattning (scope) 
2. Brist på tydligt artikulerade förväntningar 
3. Konkurrerande eller växlande prioriteringar 
4. Ingen etablerad process för problemlösning och feedback 

 
Med tanke på att IT-projekten är avancerade och komplexa medför det svårigheter vid 
uppskattning av tid, resurser och i viss mån även funktionalitet. Detta är en av 
anledningarna till att avvikelser eller förändring som vi benämner det uppstår. Förändring 
inom IT-projekt kan ändå ses som både positiv och negativ beroende på hur den hanteras 
(Murray, 2002b). En positiv förändring skapar en dynamisk projekthantering som lättare 
kan tillgodose nya krav från kund. Den höga förändringstakten bidrar dock ofta till en 
mängd problem. Murray (2002b) framhäver även att IT-projekt misslyckas eftersom det 
ofta finns brister gällande ledningsfokus och struktur. Svaga kommunikationsvägar för 
rapportering genom auktoritet och ansvarsroller samt splittrat ansvar & lojalitet, press som 
leder till att okontrollerade förändringar uppstår är alla orsaker till att IT-projekt misslyckas 
(Murray, 2002b). 

3.4 Okontrollerade förändringar 
Okontrollerade förändringar1 i form av löpande ändringar och tillägg i funktionalitet kan 
leda till en oönskad expansion av projektomfattningen (Hayes, 2002). Det är därför av stor 
vikt att på ett tidigt stadium planera för att undvika okontrollerade förändringar. Ett vanligt 
exempel på en förändring inom IT-projekt kan vara att kunden ständigt vill lägga till nya 
funktioner utan att en medvetenhet finns hos vare sig kund eller utvecklare om vilka 
konsekvenser detta medför (Hayes, 2002). Konsekvenserna kan bidra till en negativ 
påverkan på projektets resultat istället för positiv, som var avsikten från början.  

                                                 
1 Okontrollerade förändringar är en översatt benämning av scope-creep.  
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Även då det förekommer många förändringar behöver det inte betyda att det automatiskt 
kommer leda till att de blir okontrollerade. Förändringar som hanteras och kontrolleras på 
rätt sätt är bara positiva inslag för att uppnå ett lyckat projekt (Murray 2002b). 

Murray (2002b) påpekar även att det kan vara projektledaren som har svårt att identifiera 
och fokusera på grundkraven samt inkluderar ”bra att ha krav” vilket kan leda till att 
okontrollerade förändringar uppstår. 

Det finns flera förändringsalternativ som kan tillämpas då ett projekt genomförs. Därför är 
det viktigt att vara medveten om alternativen och inneha en förståelse samt en plan för hur 
realiseringen skall gå till för att möta förändringarna (Kuver, 2002). 

3.5 Vikten av kundens krav 
För att ett projekt skall klassificeras som lyckat måste kundens förväntningar bli uppfyllda 
(Taylor, 2003). Uppfylls förväntningarna har projektet lyckats utifrån kundens perspektiv.  

IT-projekt har en väldigt dynamisk struktur med en hög grad av komplexitet (Murray, 
2002a). Det unika med IT-projekt är att kundens behov och krav ofta ändras under 
projektets gång (Taylor, 2003). Därför måste IT-projekt kontinuerligt identifiera nya krav 
och kundbehov under projektets gång. Taylor (2003) hävdar att mer än hälften av alla 
felaktigheter i ett IT-projekt uppstår på grund av brister i krav och analysaktiviteter som 
utförts innan designfasen. Taylor (2003) menar på att detta ignoreras i de flesta 
organisationer, speciellt där det finns en tendens att få ut produkten på marknaden så 
snabbt som möjligt. I dessa situationer finns det en drivkraft att börja programmera eller 
bygga produkten så snabbt som möjligt vilket ställer höga krav på definition eller 
omdefiniering av kraven allteftersom projektet fortskrider (Taylor, 2003). Samtidigt ställer 
situationerna höga krav på IT-projektets utvecklare som då har till uppgift att löpande 
anpassa sig till nya krav och utveckla dem. Att kontinuerligt utveckla kundens krav kan ses 
som en arbetsprocess som karakteriserar IT-projekt (Taylor, 2003).  

Oftast sker en kontinuerlig förändring under utvecklingen av IT-projekt. Projektets 
slutresultat kan skilja sig från den identifikation av behov som gjordes vid projektstart. Ett 
vanligt problem enligt Taylor (2003) är att kunden har svårt att beskriva exakt vad som 
efterfrågas eller att produkten är så pass högteknologisk att kunden inte har full förståelse 
för funktionaliteten. Även om kunden är medveten om vad som efterfrågas kan det även 
vara ett problem att kunden ej kan kommunicera ut kraven på ett tydligt sätt (Taylor, 2003). 
Detta ställer krav på att det finns en etablerad process för att identifiera och analysera krav 
under uppstarten av projektet såväl som löpande under projektets gång. Även om de 
inledande faserna hanteras på ett bra sätt kommer det alltid uppstå en viss förändring i 
form av nya funktionalitetskrav och anpassning av systemet (Field & Keller, 2001).  

Taylor (2003) beskriver vikten av att förstå innebörden i de olika krav som finns med 
systemet. En huvudsaklig indelning bör göras i funktionella och ickefunktionella krav. 
Funktionella krav är ofta enklare att identifiera och utgör ofta grunden till att utvecklingen 
efterfrågas från första början. De funktionella kraven beskriver aktiviteter i form av 
funktioner som systemet skall utföra. För varje funktionellt krav kan det även finnas 
ickefunktionella krav som beskriver kvalitén eller egenskapen hos produkten. De 
ickefunktionella kraven är av stor vikt för kunden och kan i vissa fall även vara av större 
vikt än ett funktionellt krav. Taylor (2003) menar att de ickefunktionella kraven ofta blir 
förbisedda under identifieringen av kundkraven. I de fall då en identifiering av 
ickefunktionella krav sker så läggs inte tillräckligt mycket fokus på formuleringen av kraven. 

 13



 Referensram 

Att identifiera vad kunden egentligen vill ha är inte alltid så lätt och allt annat än självklart 
(Taylor, 2003). Det krävs en noggrann identifiering och utvärdering av samtliga krav från 
kund. En tydlig och gemensamgjord kravspecifikation där kunden och utvecklaren är 
överens om vad som kommer att levereras (Greene, 2002). Hur eventuella tillägg skall 
hanteras är något som kan förebygga att så omfattande förändringar uppstår i senare 
skeden (Greene, 2002). Vissa krav speglar restriktioner med projektet som exempelvis 
tidsplan och miljöaspekter som även måste övervägas. Vissa krav är viktigare än andra men 
att inte ta krav som även utgör restriktioner under beaktande leder normalt till betydande 
tids- och kostnadsöverskridningar (Taylor, 2003). Enligt Taylor (2003) bör tre steg tas i 
beaktande för att minimera problemen med att hantera krav från kund. Dessa är: 

• Tydligt formulerade krav 

• Ett utarbetat sätt för att föra över kundens krav till leverantör 

• Ha en etablerad process för att säkerställa att kund och leverantör är eniga om 
projektets syfte samt önskat resultat. 

Alla projekt oavsett om de är interna eller externa bör ha tydligt formulerade krav, vilket 
kan skrivas i ett dokument kallat Statement Of Work (SOW) (Taylor, 2003). SOW-
dokumentet bör beskriva arbetet som skall utföras, ej hur detta skall gå till. Viktigt är att 
särskilja kraven, bryta ner kraven till att endast motsvara ett specifikt krav (Taylor, 2003). 
Taylor (2003) anser att samtliga krav skall tas upp i SOW-dokumentet även om vissa krav 
redan finns inkluderade i andra dokument för tydlighetens skull. Det är oerhört viktigt att 
SOW kommuniceras ut och att alla parter innehar en gemensamgjord syn för vad som 
ingår i dokumentet (Taylor, 2003). 

Viktigt är att SOW-dokumentet ligger över alla andra dokument, det vill säga om avvikelser 
uppstår i uppfattningen av ett krav baserat på två olika dokument är det SOW-dokumentet 
som gäller (Taylor, 2003). SOW-dokumentet innehåller mycket information men kan 
anpassas utefter situation. En enklare form skulle kunna användas för mindre projekt med 
lägre kostnad och komplexitet.  

SOW-dokumentet beskriver huvudsakligen omfattningen och de krav som ställts på 
projektet. I nästkommande avsnitt presenteras ett arbetssätt för att hantera 
funktionalitetsförändringar med påverkan på projektomfattningen.  

3.6 Hantering av förändring i projektomfattningen 
För att undvika okontrollerade förändringar samt beakta kundens krav kan olika arbetssätt 
användas varav ett utav dem är hantering av projektets omfattning (Project Management 
Institute, 2000). Arbetssättet för hantering av projektomfattningen grundar sig på att 
utförligt skapa en förståelse över projektets mål och omfattning. Detta för att försäkra sig 
om att projektets resultat stämmer överens med uppsatta mål.  

Huvudsyftet med hanteringen av projektomfattningen är att definiera projektets 
huvudsakliga mål och krav. Det som tas fram här är projektets scope (omfattning), syftet 
med projektet, en strategi och en aktivitetsplan (Project Management Institute, 2000; 
Turner & Simister, 2000). Murray (2002b) inkluderar även identifiering av affärsenheter 
som påverkas av projektet samt avgöra nyttan med projektet i projektplaneringen. Själva 
planeringen skall ge en översiktsbild över projektets huvudaktiviteter, tidsåtgång och vilka 
resurser som krävs (Turner & Simister, 2000). Beskrivningen av projektet skall påvisa vad 
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som krävs respektive vad som inte krävs för att uppnå det definierade syftet med projektet 
(Project Management Institute, 2000; Murray, 2002b). 

Hantering av projektomfattningen kan delas in i fem faser. De olika faserna är initiering, 
planering, indelning, verifiering och kontroll (Project Management Institute, 2000). Fokus 
under denna uppsats har lagts på följande tre faser; planering, indelning av 
projektomfattning och kontroll av förändring i projektomfattningen. De tre utvalda faserna 
är de som kan påverka hur förändring hanteras. De utvalda faserna interagerar med 
varandra och även med andra tänkbara aktiviteter som rör projektet. Det gäller alltså att få 
en helhetsbild och inte utesluta någon av dessa tre faser vid hantering av förändring. De 
andra faserna är inte tillräckligt intressanta att beskrivas i detalj när det gäller vårt ämne 
men de skall givetvis alltid finnas i åtanke vid genomförandet av projekt. Planering och 
indelning av projektomfattningen ligger till grund för en god förändringshantering samt 
bidrar till att okontrollerade förändringar undviks (Project Management Institute, 2000).  

3.6.1 Planering av projektomfattningen 
Planeringsfasen är en fortlöpande process av utvecklandet och dokumenterandet av 
projektets omfattning (Project Management Institute, 2000). Planeringen utgår ifrån de 
initiala fastställande som gjorts i initieringsfasen av projektets intressenter. I initieringsfasen 
har diskussioner ägt rum angående produktens egenskaper och funktionalitet samt 
restriktioner och antaganden gällande projektet (Project Management Institute, 2000). 
Planeringsfasen är en viktig fas för projektets fortsatta framgång och hur förändring skall 
hanteras. Det är oftast här under de tidiga faserna i projektet som det inte tillsätts tillräckligt 
med resurser (Turner & Simister, 2000). Planeringen bidrar till att det är lättare att hålla sig 
inom projektets ramar och hantera förändringar utifrån dessa. Förändringar kan då bättre 
tillämpas mot de definierade kraven och på så sätt uppnå en kontroll under hela projektets 
livscykel (Kuver, 2002). Att ha en plan för projektet reducerar risken till att okontrollerade 
förändringar uppstår (Kuver, 2002). 

En utgångspunkt för planeringsfasen är de krav som arbetats fram från kund som nämnts 
tidigare (se avsnitt 3.5). Utifrån den information som finns görs sedan två analyser, 
produktanalys samt nytto- och kostnadsanalys. I produktanalysen eftersträvas en ökad 
förståelse för produkten (Project Management Institute, 2000). Nytto- och 
kostnadsanalysen görs för att se vad produkten kommer att tillföra och vad kostnaden blir. 
Förutom dessa analyser kan även en identifikation av alternativ ses som nödvändig. Project 
Management Institute (2000) menar att det kan bidra till en förståelse för vilka olika 
tillvägagångssätt som finns för att lösa projektet eller delar utav det. Alternativen som 
identifieras kan komma till hands när en tänkt lösning förhindras på något sätt. 
Alternativen kan alltså ses som en hjälp och kanske som en lösning på en eventuell risk 
eller förändring inom ett projekt. Ett problem som kan uppstå när planeringen av 
projektomfattningen genomförs är att de involverade kan bli ”blinda”, vilket innebär att de 
ser allt på ett visst sätt. En annan orsak kan vara att de involverade är partiska när det gäller 
vissa beslut eller att de omedvetet gör vad som är bäst just för dem. Expertbedömning kan 
vara en lösning på detta problem då en extern aktör går in och hjälper till vid planering och 
bedömning av projektet (Field & Keller, 2001; Project Management Institute, 2000). 

Under planeringsfasen är det viktigt att ha en bra relation med projektets intressenter. 
Samtidigt gäller det att relationen är ömsesidig och att alla inser vikten av att utföra en bra 
planering av projektets omfattning för att underlätta arbetet framöver (Field & Keller, 
2001). Engagemang och motivation är något som måste skapas redan i de inledande faserna 
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annars blir det lätt att de inblandade tappar fokus och resultatet kanske inte blir vad som 
avsetts från början.  

Efter att alla analyser är gjorda bör alla reflektioner och framtagna siffror dokumenteras. 
Ett av dokumenten beskriver projektets omfattning. Dokumenten är däremot inte låsta 
utan är öppna för förändringar ända tills att det når verifikationsfasen. Project Management 
Institute (2000) föreslår även att en plan utarbetas för hur hanteringen av 
projektomfattningen skall gå till. Planen tar upp företeelser som förändring och den 
förväntade stabiliteten av projektomfattningen. Stabiliteten ger indikation på hur stor 
sannolikhet det är att projektomfattningen förändras och i så fall hur ofta och hur mycket. 
Planen används senare vid fasen kontroll av förändring i projektomfattningen. Dokumentet 
som beskriver projektets omfattning däremot ligger till grund för nästa fas, nämligen 
indelning av projektomfattningen.  

3.6.2 Indelning av projektomfattningen 
I indelningen av projektomfattningen görs en indelning av samtliga betydande delar som 
projektet skall leverera utifrån dokumenten som skapats under planeringsfasen. Orsaken till 
att en indelning måste göras är att få mindre och mer hanterbara komponenter vilket leder 
till att förändringar bli mer lätthanterliga. Indelningen leder till förbättrad noggrannhet av 
kostnad, varaktighet och för att underlätta estimeringen av resurser (Project Management 
Institute, 2000). Dessutom kan det bli enklare att fördela arbetsuppgifterna och delegera 
ansvar för respektive uppgift.  

Enligt Project Management Institute (2000) är indelning av projektomfattningen kritisk för 
att lyckas med ett projekt. Skulle inte en indelning göras kan det tänkas att de slutliga 
projektkostnaderna kommer att vara högre eftersom det kommer att uppstå oundvikliga 
förändringar som stör projektets rytm (Project Management Institute, 2000). När projektets 
rytm störs kan det förorsaka omarbete vilket leder till att tiden ökar, produktiviteten sänks 
och moralen bland de anställda försämras. För att förhindra att detta inträffar bör alltså en 
indelning av de olika delarna i projektet göras (McLeod & Smith, 1996). Denna planering är 
till för att få en så bra kontroll över projektet som möjligt innan projektet startar. 
Planeringen måste vara så verklighetsförankrad som möjligt och försöka återge hur 
arbetsprocesserna inom projektet kommer att se ut. För att tillgodose detta måste 
aktiviteterna identifieras och delas upp. En vanlig metod för att göra detta är WBS (Work 
Breakdown Structure) där projektets helhet är utgångspunkten för att sedan bryta ner den i 
olika delprocesser (Field & Keller, 2001). Detta är en mycket vanlig och effektiv metod att 
använda vid projekthantering och kommer således väl till pass även inom IT-projekt. 
Denna uppdelning av projekt kan ytterligare förfinas genom att dela in projektets processer 
i olika aktiviteter. Denna metod kallas MUW (Manageable Unit of Work) och är mer på en 
operationell nivå än WBS-metoden (McLeod & Smith, 1996). Genom användning av 
MUW görs ett försök att få klarhet i vilka aktiviteter som skall utföras och vilka resurser 
som krävs, för att skapa en så bra planering som möjligt (McLeod & Smith, 1996). Denna 
indelning i aktiviteter kan se olika ut beroende på projektets karaktär. Det viktiga är att 
storleken på indelningen skall spegla projektet och underlätta projektplaneringen. MUW 
kan minska eller öka i omfattning beroende på vilket projekt den skall stödja (McLeod & 
Smith, 1996). Om ett projekt är komplext, exempelvis ett IT-projekt, är det oftast till fördel 
att öka uppdelningen av arbetet. Denna ökade uppdelning skapar en struktur där varje 
arbetsprocess minskar i omfattning och därav erhålls större kontroll över de aktiviteter som 
ingår i projektet (McLeod & Smith, 1996). MUW bryts alltså ned i fler delaktiviteter för att 
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erhålla ökad kontroll. Arbetsstrukturen ökar däremot då arbetet delas in i flera MUW för 
att klargöra projektets mål. 

3.6.3 Kontroll av förändring i projektomfattningen 
Oavsett hur bra planering som gjorts är det högst osannolikt att produkten som levereras 
kommer stämma överens med den produktspecificering som utförts i början av projektet 
(Field & Keller, 2001). Det är därför nödvändigt att ha någon form av övervakning när det 
gäller förändringar i projektet. Kontroll av förändring i projektomfattningen innefattar 
identifiering av förändring samt hantering av själva förändringen. Vidare måste 
kontrolleringen av förändring vara integrerad med samtliga aktiviteter i projektet som 
agerar som kontrollprocesser exempelvis kontroll av kostnad och kvalitetskontroll (Project 
Management Institute, 2000).  

Det som ligger till grund för kontrolleringen av förändring är en WBS, planen för 
hanteringen av projektomfattningen, prestationsrapporter och önskemål om förändringar. 
Önskemålen kan komma från både internt och externt håll. Dessa önskemål kan leda till en 
expansion av projektomfattningen men kan även innebära en minskning. En dialog är 
därför betydelsefull då det gäller att snabbt identifiera önskemål gällande förändringar. 
Identifieringen utförs inte bara för att klargöra osäkerheten bland ursprungskraven utan 
också för att tillgodose kundens krav (Field & Keller, 2001). För att hantera allt detta måste 
procedurer för hur projektomfattningen får ändras dokumenteras (Project Management 
Institute, 2000). Det kan förslagsvis vara att bestämma olika nivåer av förändring och 
fastställa vilka nivåer som tillåter att förändringen genomförs.  

I avsnittet gällande indelning av projektomfattningen nämndes vikten av att upprätthålla 
kontroll över projektet genom att inneha en god planering över aktiviteterna som projektet 
innefattar. MUW som arbetssätt togs då upp där en nedbrytning i flera delaktiviteter skapar 
bättre kontroll över projektet vilket är det som eftersträvas. McLeod & Smith (1996) tar 
upp flera faktorer som bidrar till denna ökade kontroll genom att MUW bryts ner till fler 
delaktiviteter. Några av faktorerna är: 

• Ny teknologi 
 

• Projektet är under tidspress 
 

• Stor komplexitet 
 

• Hög interaktion med andra system 
 
Dessa ovannämnda punkter är vanliga egenskaper hos IT-projekt och det är därför viktigt 
att skapa mindre och mer hanterbara aktiviteter. Välanpassade MUW skapar kontroll över 
projektet och en bättre struktur över hur arbetet skall fortlöpa erhålls. Strukturen medför 
att hanteringen av förändringar kan effektiviseras. Kuver (2002) beskriver 
handlingsalternativ som är aktuella vid hantering och kontrollering av förändring under 
projektets gång.  

• Förändringen skall behandlas inom projektets ursprungliga ramar 

• Projektet skall utvidgas tids- och resursmässigt 
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• Förändringen hanteras i ett separat projekt 

• Förändringen avvisas 

Hantering och kontrollering av förändringen måste ses som en aktivitet i 
förändringsprocessen där projektets intressenter skall vara involverade i beslutet (Kuver, 
2002). Parametrar som tid, kostnad och funktion kan behöva ändras utifrån de förändringar 
som skall göras. Skiljer sig dessa parametrar mycket ifrån de ursprungliga måste de beaktas 
mer och bli behandlade utanför projektets ursprungliga grundramar och kanske hanteras i 
ett separat projekt (Kuver, 2002). 

Projekt som är drabbade av förändringar kan effektivt hanteras genom riskhantering under 
hela projektets livscykel (Dey & Ogunlana, 2001). Då dessa förändringar blir okontrollerade 
måste en hantering ske. Kuver (2002) anger tre viktiga aspekter att ta hänsyn till för att 
hantera okontrollerade förändringar. 

• Identifiera uppsatta baskrav för projektet 

• Ha metoder och arbetssätt avsedda för att kontrollera förändring 

• Involvera projektets intressenter och skapa en förståelse för hur förändring 
påverkar projektet 

Finns det inte tydliga baskrav kan projektet lätt skifta karaktär och okontrollerade 
förändringar kan uppstå. 

Murray (2002b) anser att det är viktigt att upprätta en ”problemlista” som kan ge stöd åt 
hanteringen av identifiering, kontroll och problemlösning gällande efterfrågade 
förändringar från kund. Listan används för att prioritera rätt problem, det vill säga de 
problem med störst effekt på projektet ligger överst på listan. Dokumentering i denna form 
möjliggör också uppföljning och transformering av kunskap mellan projekt (Murray, 
2002b).  

Som nämnts tidigare (avsnitt 3.3) är det i huvudsak fyra faktorer som leder till att IT-
projekt överskrider uppsatta tidsramar, nämligen: oklar eller motsägelsefull 
projektdefinition eller omfattning (scope), brist på tydligt artikulerade förväntningar, 
konkurrerande eller växlande prioriteringar samt ingen etablerad process för 
problemlösning och feedback (Settle-Murphy & Thornton, 2002). 

Genom en noggrann planering och en tydlig samt fortlöpande kommunikation kan dessa 
punkter normalt sätt undvikas (Settle-Murphy & Thornton, 2002). Settle-Murphy & 
Thornton (2002) menar även på att användandet av workshops där gruppmedlemmar och 
andra intressenter kan mötas är ett effektiv sätt att öka kommunikationen och förståelsen 
mellan parterna. Enligt Settle-Murphy & Thornton (2002) så bör en initieringsworkshop 
användas vid projektstart och återkomma regelbundet under projektets gång. En 
initieringsworkshop kan bidra till en gemensam förståelse mellan gruppmedlemmarna av 
kritiska projektelement som projektomfattning, ansvar & roller, problemlösningsprocessen, 
beroenden & risker samt för processen för att hantera förändring. En öppen 
kommunikation bör eftersträvas för att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka 
avvikelser från plan och vidta åtgärder utifrån en förutbestämd handlingsplan. Brist på 
överenskommelse av projektets mål och krav samt innehållet i handlingsplanen kommer att 
leda till en ständigt expanderande projektomfattning, där projektplanen med stor 
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sannolikhet kommer att brista, där gruppmedlemmarna anklagas för ej uppnådda milstolpar 
och ej uppfyllda förväntningar från kund (Settle-Murphy & Thornton, 2002). 

Greene (2002) beskriver ett arbetssätt där utvecklarna utefter vissa mätetal räknar fram hur 
en förändring kan påverka ett projekt. Målet med användandet av dessa mätetal är att 
leveransen av samtliga funktioner i projektspecifikationen skall ske i tid och inom 
budgetens ramar samt att mjukvaran levereras med hög reliabilitet. Metoden underlättar 
kontrollen av förändring eftersom den jämför varianser av olika värden baserat på 
planerade värden och faktiskt resultat. Exempelvis när en förändring av kraven på 
mjukvaran uppstår genom efterfrågan av ny funktionalitet från kund kan förändringen 
hanteras genom användningen av mätetalen (Greene, 2002). Det som beräknas då är den 
nya storleken vilken används senare för uppskattning av det eventuella nya leveransdatumet 
tillsammans med nya krav på personella resurser. Om resultatet visar att en oacceptabel 
försening av projektet uppstår kan hanteringen göras i en nästkommande version (Greene, 
2002). Användandet av dessa mätetal främjar ett lyckat IT-projekt enligt Greene (2002). 

3.7 Risker med IT-projekt 
Risk och osäkerhet är två faktorer som förekommer i de flesta projekt (Field & Keller, 
2001). Men risken är större och mer frekvent förekommande vid komplexa och 
högteknologiska projekt. Eftersom den teknologiska förändringstakten är så pass hög inom 
IT-projekt så krävs det att utvecklarna designar dagens system med morgondagens 
teknologi vilket innebär en stor risk för projektet (Field & Keller, 2001).  

Riskerna kan ses utifrån två perspektiv: (1) Risk innebär något negativt där den potentiella 
risken kan leda till stora förluster för projektet. (2) Risk kan vara något positivt och 
generera vinst om den hanteras på rätt sätt (Taylor, 2003). Riskerna i IT-projekt kan i 
allmänhet sägas vara extremer av båda perspektiven (Taylor, 2003). Förlusterna blir höga 
om metoder för att minimera riskerna saknas, men vinsterna kan bli enorma om riskerna 
planeras för och elimineras eller åtminstone förminskas vilket gör de mer lätthanterliga 
(Taylor, 2003). 

En affärsrisk är en risk som möjliggör vinst samtidigt som den utgör en risk för förlust 
(Taylor, 2003). Exempel på dessa affärsrisker är:   

• Förändringar från kund vilket kan påverka projektomfattningen (Taylor, 2003) 

• Den nya funktionaliteten ligger utanför utvecklarnas kunskap (Taylor, 2003) 

• Projektet möter inte specifikationskraven och uppnår därmed inte den önskade 
kvalitén (McLeod & Smith, 1996)   

 
Nyckeln för att hantera dessa risker är enligt Taylor (2003) en väl fungerande planering för 
dessa situationer genom användandet av en riskhanteringsprocess. 

Murch (2002) har identifierat fem huvudkategorier som beskriver uppkomsten av risk som 
en projektledare måste beakta för att genomföra ett lyckat projekt. Två utav dessa risker är 
teknologiska risker och kostnadsrisker. Med teknologiska risker menas risker som har med 
den tekniska funktionaliteten att göra. Teknologiska riskerna uppstår då inte systemet 
uppfyller de funktionella krav som var uppsatta från början (Murch, 2002). Kostnadsrisker 
är risker som projektledaren har kontroll över och som kan påverka projektet både direkt 
och indirekt. Kostnadsriskerna kan uppstå då arbetet överskrider de tidigare uppsatta 
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resursramar för projektet. Detta kan bero på dålig projektuppskattning, en expansion av 
projektet eller okontrollerade förändringar (Murch, 2002). McLeod & Smith (1996) har en 
annan indelning när det gäller bidragande orsaker till att risk uppstår, schemaläggning av 
aktiviteter, övergångstid mellan faser och aktiviteternas omfattning. 
  
Schemaläggning av aktiviteter 
Den första faktorn är att för många aktiviteter är schemalagda samtidigt. Detta skapar 
sämre kontroll över de enskilda aktiviteterna vilket medför att det blir svårare att 
administrera arbetsuppgifterna inom projektet. En projektledare skall ansvara för maximalt 
fem stycken huvudaktiviteter för att styrning och kontroll av aktiviteterna skall bli så 
effektiv som möjlig (McLeod & Smith, 1996). 

Övergångstid mellan faser 
För lite mellantid (float time) mellan projektets olika faser är den andra faktorn som 
McLeod & Smith (1996) tar upp. Det finns ett beroende mellan de olika faserna i projektet, 
där faserna påverkar varandra på ett eller annat sätt. Detta kan bli ett problem då någon av 
faserna fallerar. En dominoeffekt kan då uppstå vilket kan komma att påverka hela 
projektet och dess utfall. Det är därför viktigt att skapa utrymme mellan faserna genom att 
utöka tiden mellan dem. Detta för att minimera risken och motverka denna dominoeffekt 
genom att hantera den fallerade fasen utan att de övriga faserna drabbas. McLeod & Smith 
(1996) rekommenderar att tidigarelägga viktiga aktiviteter i projektet för att lättare reglera 
tiden och skapa utrymme för eventuella förändringar. 
 
Aktiviteternas omfattning 
Den sista faktorn är att aktiviteterna inom projektet är för omfattande och därav inte 
specificerade på en grundläggande nivå. Projektets aktiviteter skall vara uppdelade på ett 
sådant sätt att en effektiv kontroll kan uppnås. Uppdelningen kan göras genom MUW som 
bör vara väl anpassade till projektet och dess komplexitet. Indelningen i MUW skapar 
överblickbara och väldefinierade aktiviteter med enskilda slutresultat. Aktiviteterna kan 
sedan kopplas ihop till ett gemensamt slutresultat. 
 
Murray (2002a) anser att strukturen av projektet kan vara komplex och därmed öka den 
potentiella risken med projektet. Anledningarna till att strukturen blir komplex kan vara att 
graden av förändring inom projektet är hög. Projektet kan även inneha ett stort antal 
intressenter som skall samverka inom projektets struktur. Detta skapar en komplex 
projektmiljö som kan bidra till ökad risk för att projektet påverkas på ett eller annat sätt. 
Kompabiliteten med andra system kan även utgöra en faktor för potentiella risker, genom 
att komplexiteten ökar då slutprodukten av projektet skall anpassas och integreras med 
andra system.  Teknologin är en annan faktor McLeod & Smith (1996) tar upp. Ny eller 
oprövad teknik innebär stor risk för projektet. Oftast innehåller IT-projekt flera nya och 
okända tekniker som skall fungera tillsammans (McLeod & Smith, 1996).  

3.7.1 Minimering av risker gällande förändring 
Kontinuerlig kontroll av hur kraven på systemet utvecklas kan minska risken med 
okontrollerade förändringar i projektet (Kuver, 2002). Detta innebär inte att det inte får ske 
några förändringar i projektet. Förändringar får ske, men det skall då ske under kontroll av 
samtliga intressenter. 

Det finns en mängd tillvägagångssätt för att minska och undvika risker gällande förändring 
inom projekthantering. McLeod & Smith (1996) tar upp olika sätt för att hantera och 
minimera riskerna med projektarbetet.  
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Ett effektivt sätt att minimera risken på är att bryta ner större projekt i mindre delprojekt 
(McLeod & Smith, 1996). Detta för att få en tydlig översiktsbild över projektet och dess 
delar. En väl indelad och definierad projektstruktur skapar en ökad kontroll samt en 
minimering av potentiella risker (McLeod & Smith, 1996).  

Eftersom affärsklimatet är förändligt måste företag inneha en kortare tidshorisont i sina 
projekt (Wallström, 2001). Wallström (2001) anser vidare att varje projekt som startas skall 
vara avklarat inom sex månader. Projekten måste därför kunna brytas ner i moduler för att 
snabbt kunna leverera värde (Wallström, 2001). Med moduler avses en grupp funktioner av 
ett system som kan hanteras separat från övriga delar av systemet. 

Ett annat effektivt sätt att minska risken på är att försöka minimera samverkan, 
beroendeförhållanden och relationer mellan projekt (McLeod & Smith, 1996). Starka 
samband mellan dessa skapar en mer komplex struktur som lättare kan drabbas utav 
potentiella risker. Enskilda projekt kan inneha en komplexare struktur av samverkan mellan 
olika aktörer än vad som är nödvändigt (McLeod & Smith, 1996). Det är viktigt att 
identifiera aktörer som verkligen har med projektet att göra och minimera andra 
beroendeförhållanden som inte tillför något till projektet. Även en hög kunskapsnivå och 
färre projektmedlemmar kan skapa en stabilare grund för projektet samt göra det mindre 
sårbart. För att uppnå denna höga kunskapsnivå kan det vara nödvändigt att projektet 
använder sig utav externa expertkonsulter som kan förbättra projektutfallet (McLeod & 
Smith, 1996). Expertkonsulterna kan lättare sätta sig in i området och se problemen och 
riskfaktorer utifrån en annan synvinkel. Användandet av expertkonsulter kan vara ett bra 
sätt att öka den interna kunskapsnivån på, för att sedan längre fram utföra arbetet på egen 
hand.  

McLeod & Smith (1996) tar även upp förtroende och engagemang till projektet som en 
faktor för att minimera risken. Då projektmedlemmarna känner ansvar inför 
arbetsuppgifterna skapas en bättre kontroll över arbetet och risken för att potentiella risker 
uppstår minskar (McLeod & Smith, 1996). McLeod & Smith (1996) framhäver betydelsen 
av risk i systemutvecklingsprojekt och vikten av att ha en riskhantering.  

3.8 Riskhantering  
Den förändring som sker under projektets gång kan ses som en risk för projektets 
slutresultat. Risken måste hanteras för att förändringen inte skall bli okontrollerbar och 
påverka projektutfallet negativt. Både Field & Keller (2001) och Taylor (2003) lyfter fram 
riskhantering som ett viktigt arbetssätt för att uppnå ett lyckat projekt. “It has sometimes 
been claimed that all project management is risk management” (Field & Keller, 2001, s. 
109). “Managing risks is the key to projects success” (Taylor, 2003, s. 182). Trots att 
systemutveckling innebär stor risk så saknas en formell riskhantering i många 
organisationer för att se om risken kan kontrolleras, minskas, eller hanteras (McLeod & 
Smith, 1996). Enligt McLeod & Smith (1996) så är det projektledarens ansvar att se till att 
projektet och dess intressenter påverkas av så lite risk som möjligt. 

För att uppnå en effektiv riskhantering krävs en identifiering av de risker som kan tänkas 
uppkomma under projektet. Det är även viktigt att förutse riskerna och skapa en 
grundförståelse för hur de kan uppkomma i olika projekt. Riskhantering är en viktig del i 
den övergripande projektstrategin för att identifiera och kontrollera projektrelaterade risker 
(Kirytopoulos, Panayiotou, Tatsiopoulos, Tsitsiriggos, 2003).  
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Ledare på olika nivåer och befattningar inom företaget måste löpande arbeta med 
riskhantering som en integrerad del i det operationella arbetet (Murch, 2002). Ledarna har 
ett ansvar att delegera och strukturera hur företaget eller det enskilda projektet skall hantera 
risk. Murch (2002) menar att det skall finnas tydliga direktiv för hur riskhanteringen skall 
utföras och hur riskerna skall kunna förutses.  

Murch (2002) ser tre huvudmål med att arbeta med riskhantering. Dessa är:  

• Att identifiera risken, förutse möjliga faktorer som kan vara ett hot för projektet. 

• Att minska risken, se och uppmärksamma vad som kan göras för att minimera 
risken. 

• Skapa en formell riskhanteringsstruktur, denna struktur skall innefatta hur risken 
skall hanteras och ses som en vägledning för framtida riskhantering. 

En central del med riskhanteringen är att utföra en riskuppskattning. Riskuppskattningen 
bör göras vid uppstarten av projektet för att sedan följas upp under samtliga faser inom 
projektet. Om risken är speciellt hög i någon av projektets delar bör en mer noggrann 
värdering av detta ske för att avgöra orsaken till detta. Åtgärder skall sedan vidtas, till 
exempel genom att minska komplexiteten, storleken på projektet eller antalet intressenter. 
Risk skall ha en neråtgående trend från början till slut. Om detta inte är fallet i någon utav 
faserna, det vill säga att riskkurvan börjar gå upp, måste detta beaktas och åtgärdas 
(McLeod & Smith, 1996). 

Field & Keller (2001) menar att det finns två huvudgrenar riskhantering består utav. Den 
första är att identifiera och analysera risken medan den andra är att åtgärda de risker som 
har identifierats. Då en identifiering och analysering utav riskerna görs är målet att 
identifiera risker som troligen kan drabba ett särskilt projekt samt se hur stor inverkan 
risken har på projektet. Nästa steg blir sedan att hitta åtgärder för att förebygga att de 
potentiella riskerna uppstår.   

Det svåra med att identifiera risker är att komma tillräckligt nära och specificera vad som 
utgör en särskild risk för det enskilda projektet. Målet är att kunna se vad som bidrar till att 
risk uppstår för varje aktivitet inom projektet (Field & Keller, 2001). Riskvärderingen skall 
inte enbart identifiera risken utan också analysera effekten utav risken. Samtidigt ska 
riskvärderingen ange hur stor chans det är att risken inträffar och prioritera vilka risker som 
skall tilldelas mest resurser (Field & Keller, 2001). Här kan WBS komma till användning 
och fungera som en hjälp till att identifiera potentiella risker (Taylor, 2003). Riskerna bör 
sedan bedömas utifrån projektets karaktär för att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas. WBS 
fungerar då som en utgångspunkt till riskhanteringen där det skall finnas en stark 
integration mellan WBS och den riskvärdering som görs utifrån de potentiella risker som 
identifierats (Taylor, 2003). 

3.8.1 Riskhanteringsprocessen 
Arbetet med riskhanteringen kan ses som en process under projektets gång. Processen 
bidrar till en ökad kontroll över projektet (Turner & Simister, 2000). Vi anser att många 
delar av processen är tillämpbara för att hantera förändring och undvika att de blir 
okontrollerade. Samtliga förändringar innebär en risk för projektet och därför är det viktig 
att minimera dessa risker samt hantera förändring med riskhanteringsprocessen som stöd. 
Riskhanteringsprocessen kan därför ses som en central del i förändringshanteringen.  
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Riskhanteringsprocessen skall integrera samtliga intressenter med projektet, där en hög 
samverkan eftersträvas (Turner & Simister, 2000). Taylor (2003) beskriver riskhanteringen 
som en fortlöpande process som sträcker sig över hela projektlivscykeln. 
Riskhanteringsprocessen kan även ses som en separat del till det huvudsakliga projektet och 
fungera som ett stöd under hela projektlivscykeln (Turner & Simister, 2000). 

Nedanstående modell beskriver stegen i riskhanteringsprocessen. Modellen är en 
omarbetning gjord av Taylor (2003) av The Project Management Institute’s Guide to the 
Project Management Body of Knowledge. Modellen innehåller samtliga steg från The 
Project Management Institute men har kompletterats för att ge en mer detaljerad bild. 

Modellen kan liknas vid en stegvis process som är indelad i åtta steg vilka är numrerade i 
modellen för att förtydliga ordningsföljden. En av huvudfaktorerna med The Project 
Management Institute’s modell som inte är uttryckligen beskriven är behovet av en ständig 
utvärdering. Utvärderingen ses som en integrerad del genom hela riskhanteringsprocessen 
och kan liknas vid en kontrollstruktur. Varje steg i processen testas och utvärderas för att 
skapa kontroll över att varje fas genomförts på ett bra sätt. Utvärdering och testning ses 
även som viktigt eftersom en kontinuerlig hantering av risken leder till en förbättrad 
riskhantering där en möjlighet ges att identifiera framtida potentiella risker enligt Murch 
(2002). 
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1 
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Figur 3.3 Riskhanteringsmodell. (Taylor, 2003) 

 
1. Planera för riskhantering 

Planeringen för riskhantering bör starta redan under valet av projekt och ligga till grund för 
om företaget skall ta sig an projektet eller inte (Taylor, 2003). Kriterier att ha i beaktande 
gällande risk är faktorer som tid, kostnad, resurser, expertkunskap och hur väl projektet 
passar in i organisationens strategiska plan (Taylor, 2003).  

Riskhanteringsplanen ger en vägledning i hur riskerna inom projektet skall hanteras. Enligt 
Taylor (2003) & Murch (2002) är det viktigt att en riskhanteringsplan utarbetas för varje 
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enskilt projekt och att planen verkligen beskriver hur identifieringen av risker skall gå till, 
vilken åtgärd som skall tas när risk uppstår och hur riskerna skall följas upp och 
kontrolleras. Potentiella riskområden kan identifieras utifrån SOW och WBS, där WBS ses 
som det viktigaste verktyget för planering av risker (Taylor, 2003). Anledningen till detta är 
att WBS specificerar alla projektets aktiviteter och därav potentiella riskområden. Taylor 
(2003) anser vidare att nätverksanalys är en viktig del i riskhanteringsplanen då 
nätverksanalysen ger en bra inblick i relationerna mellan potentiella riskfaktorer och 
aktiviteter. 

Enligt Turner & Simister (2000) är det viktigt att klargöra strukturen av 
riskhanteringsprocessen. Målet är att få en överblick och simplifiera strukturen med 
arbetsprocessen av potentiella risker som kan påverka projektet. Detta för att lättare kunna 
hantera och tillämpa riskhanteringsprocessen på ett effektivt sätt. Taylor (2003) belyser 
vikten av att projektets omfattning beskrivs, att ansvar för riskåtgärder delegeras ut och att 
det sker en ständig kommunikation av risk. Detta för att snabbt kunna vidta åtgärder då 
risk uppstår. 

En riskhanteringsplan bör göras för alla projekt. Denna plan kan vara integrerad i den 
överliggande projektplanen för att sedan bli mer specificerad för det särskilda projektet. 
Planen måste innehålla alla steg som riskhanteringsprocessen skall hantera (Murch, 2002). 

2. Identifiera & utvärdera riskerna 

Under detta steg poängterar Murch (2002) att det är viktigt att ställa frågor som hur stor 
chans det är att risken skall uppkomma, hur detta kommer att påverka projektet samt hur 
kontrollerbar risken är. Taylor (2003) menar dock att en bedömning av sannolikheten 
kommer i ett senare skede nämligen i nästkommande steg som innebär en kvalificering av 
riskerna. 

Identifiering av risker är en aktivitet som många projektteam eller organisationer hanterat 
dåligt (Taylor, 2003). Till och med idag är identifiering och utvärdering av risker, eller 
avsaknaden av dessa en av huvudorsakerna till att projekt misslyckas (Taylor, 2003). Ofta 
hanteras identifieringen och utvärderingen dåligt på grund av svårigheter med att identifiera 
risker. Taylor (2003) menar på att risk är något osäkert som ibland uppkommer omedvetet. 
Riskhantering upplevs som svårbegriplig vilket medför att riskerna överlåts till erfarna 
riskanalytiker (Taylor, 2003). På grund av detta är många team samt organisationer inte så 
bekväma med att hantera risker. Risker kan enligt Turner & Simister (2000) inte hanteras 
förrän riskerna har identifierats och en förståelse för dessa risker har utvecklats. Taylor 
(2003) menar att när en riskhanteringsprocess väl är implementerad kommer hanteringen 
av risker bli mindre skrämmande och avsevärt lättare att hantera.  

Identifiering av risker åstadkommes bäst genom en teamstruktur med hjälp av någon form 
av teknik för brainstorming (Taylor, 2003). En teknik som Taylor (2003) argumenterar för 
är orsak-verkans diagram. Denna teknik har fördelen att vara en brainstormingteknik 
samtidigt som den lämpar sig utmärkt för teamutveckling.  

Checklistor bör användas baserat på historisk data och kunskap från tidigare projekt. 
Checklistorna bör ses som ett stöd och som en utgångspunkt för vidare riskanalys. Ett av 
problemen med checklistorna enligt Taylor (2003) är antaganden om att all risk redan har 
tagits i beaktande. Checklistorna bör således ses som en guide innehållande de vanligaste 
riskerna och ingenting annat.  
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Det är viktigt på det här stadiet att ingen filtrering eller prioritering av risker har gjorts 
(Taylor, 2003). Målet har hittills varit att identifiera alla tänkbara risker. Filtrering och 
prioritering av risker är tekniker som beskrivs i nästa steg (Taylor, 2003). 

 

 

3. Kvalificera riskerna 

Kvalificering av riskerna består av tre steg: (1) Filtrering av risker för att se om risken 
verkligen kan klassificeras som en risk för projektet och när under projektlivscykeln de 
förmodligen kommer att dyka upp, (2) fastställa sannolikheten att risken uppstår och (3) 
prioritering av riskerna. Dessa steg stöds även av Turner & Simister (2000) men beskrivs 
som estimering och uppskattning av identifierade risker.  

När en lista över tänkbara risker har upprättats skall varje risk filtreras för att avgöra om 
risken ligger inom projektomfattningen. Vidare ska en bedömning göras över 
sannolikheten att risken inträffar. En bedömning skall även utföras för att se om risken är 
signifikant samt var under projektlivscykeln den förmodligen kommer att inträffa. Ställning 
bör även tas till om risken verkligen utgör en potentiell risk tillämpat på det enskilda 
projektet. Den bästa metoden för utvärdering av risker är enligt Taylor (2003) att användas 
sig utav en filtreringsprocess vilken beskrivs i figur 3.5. 
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Figur 3.4 Riskfiltreringsprocessen. (Taylor, 2003) 

 

 
Det är viktigt att inte prioritera riskerna under filtreringssteget. Taylor (2003) och Turner & 
Simister (2000) menar att en identifierad risk inte alltid behöver klassificeras som en risk 
när den jämförs mot projektomfattningen, risken kan då ignoreras. Filtreringsprocessen 
resulterar i en omarbetad risklista (se figur 3.5).  

Nästa steg innebär en uppskattning av riskernas sannolikhet för inträffande. Det bästa är 
att tilldela riskerna procentsatser utefter sannolikheten eller utefter någon annan typ av 
numerisk skala. Detta beroende på att följande steg inom riskhanteringsprocessen är 
kvantifiering av risk. Det är dock inte alltid möjligt att tilldela procentsatser utan en 
indelning kan då göras i form av kategorier som låg, medium och hög.  

Det slutliga steget inom kvalificeringssteget är att prioritera riskerna. Enligt Taylor (2003) 
gör projektledare ofta misstaget att försöka hantera samtliga risker som har tagits upp på 
listan över potentiell risk. Enligt Taylor (2003) är det är inte möjligt att hantera fler än tio 
risker åt gången. Det är därför nödvändigt att dela in risklistan i en huvudlista innehållande 
de tio högst prioriterade riskerna samt en lista för resterande under övervakning. Ett av de 
enklaste och bästa sätten att prioritera risker på är genom användandet av någon form av 
komparativ rankningsmetod (Taylor, 2003).  
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4. Kvantifiera riskerna 

Den svåraste uppgiften under riskhanteringssprocessen är att uppskatta sannolikheten att 
en risk inträffar med någon grad av tillförlitlighet (Taylor, 2003). Risker behöver dock inte 
mätas i absoluta termer för att vara av värde utan kan jämföras mot varandra. Enligt Taylor 
(2003) är den mest använda tekniken för detta Expected Value (EV), en teknik som är 
användbar vid utvärdering av olika tekniska tillvägagångssätt eller vid trade-off analyser. 
Konceptet bygger på sannolikheten att en händelse inträffar och värdet av detta (storleken 
av risk). Genom denna teknik kan det mest sannolika värdet (EV) beräknas. Det är sedan 
möjligt att gå vidare i denna analys genom att beräkna Net Present Values (NPV) vilket tar 
hänsyn till tidsaspekten vid värdering av pengar (Taylor, 2003). NPV jämför förtjänsten 
beräknat i nuvärde med kostnaden av investeringen i nuvärde. Detta för att avgöra 
lönsamheten på rätt grunder det vill säga hur värdet av förtjänsten idag står sig i förhållande 
till investeringen. För en grafisk beskrivning av NPV kan decision trees användas för att 
jämföra riskerna (Taylor, 2003).  

5. Utveckla & implementera riskhanteringsstrategier 

I detta steg produceras en strategi för att underlätta riskhanteringen gällande de utvalda 
risker som prioriterats. Strategin enligt Turner & Simister (2000) utgörs av en aktivitetsplan 
som ligger som underlag för de aktiviteter som skall komma till användning vid själva 
hanteringen av risk. Generellt finns det fyra tekniker för att hantera risker: undvika risk, 
risköverföring, reducering av risk och acceptans (Taylor, 2003). Field & Keller (2001) 
räknar upp fem liknande sätt att hantera risk på där Field & Keller inkluderar ett 
förberedande steg.   

Ibland kan det vara bäst att undvika en risk helt och hållet då sannolikheten är stor att 
risken inträffar och effekten på projektet är hög. Enligt Taylor (2003) är det vanligt vid IT-
projekt att nya versioner utvecklas och inkluderas i det pågående projektet. Om dessa nya 
versioner med stor sannolikhet kommer att innehålla defekter bör den tidigare versionen 
implementeras vid utsatt tid för att i efterhand ta sig an den senare versionen (Taylor, 
2003). Om en förändring i form av en ändring eller ett tillägg blir för komplex och hanteras 
inom projektets ramar ökar risken och kontrollen över projektet minskar. Att undvika risk 
innebär att upprätta alternativa handlingsvägar som innebär mindre eller ingen risk alls.  

Då risken ligger utanför projektet och dess organisationsramar krävs det en överföring av 
risken till en annan organisation (Taylor, 2003). Vanligt i praktiken är att hantera detta 
genom team bestående av utomstående parter eller genom att hyra in en extern leverantör 
(Taylor, 2003).  

Att förflytta risken till någon annan aktör som en försäkring kan i vissa fall vara omöjligt 
eller innebära en alltför hög kostnad enligt Field & Keller (2001). Däremot kan en 
kombination av att reducera risken samt förflytta en del utav den vara aktuellt (Field & 
Keller, 2001). Exempelvis kan en viss typ av funktioner läggas ut och utvecklas hos en 
underleverantör medan övriga funktioner utvecklas inom företaget. Att förflytta risken är 
oftast inte ett långvarigt sätt att hantera risken på utan kan endast fungera som ett alternativ 
vid enstaka tillfällen eller då risken är för komplex att hantera inom organisationens egna 
ramar (Field & Keller, 2001). 

En reducering av risk innebär en kontroll av risken för att minska antingen effekten av eller 
sannolikheten att risken inträffar. En reducering av risken är en form av riskacceptans, det 
vill säga risken förväntas uppstå men är värd att ta. Dock försöks en minskning av riskens 
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effekt göras. En reducering av risk kan ske på två olika sätt; reducera den potentiella 
uppkomsten eller reducera riskens inverkan på projektet (Field & Keller, 2001). 

Riskacceptans innebär kort att risken är förväntad och effekten på projektet är inom 
ramarna för vad som tolereras inom projektteamet eller organisationen (Taylor, 2003). I 
dessa fall så identifieras och accepteras riskerna samt hanteras allteftersom de uppstår. 
Detta steg beskrivs enligt Field & Keller (2001) som ett sätt att acceptera risken som den är. 
Det är därför viktigt att värdera risken noggrant och se till vilka metoder som skall 
användas för att hantera den potentiella risken. 

Enligt Field & Keller (2001) och Murch (2002) så är en fortsättningsplan ett bra sätt att 
förbereda och planera för att risk kan uppstå samt hur denna risk skall hanteras. En bra 
fortsättningsplan innehåller riktlinjer, arbetsuppgifter och metoder för hur risken skall 
hanteras (Field & Keller, 2001; Murch 2002). En fortsättningsplan har till uppgift att 
identifiera en rad olika möjligheter och strategier för hur risken skall hanteras speciellt för 
de risker som har hög potential att inträffa (Murch, 2002). Planen kan se olika ut beroende 
på vilken typ av risk den skall hantera samt hur stor risken är. Fortsättningsplanen skall 
fungera som ett underlag för riskhanteringen inom företaget. Med planen blir 
riskhanteringen mer strukturerad och effektiv och på så sätt skapas större möjligheter att 
avhjälpa potentiell risk för projektet (Field & Keller, 2001; Murch 2002). Framtagandet av 
en fortsättningsplan kan ses som resurskrävande men kan vara väl investerade pengar då en 
potentiell risk uppkommer under projektet (Murch, 2002). 

En god strategi inkluderar indikatorer på att potentiell risk uppstår. Det kan vara 
nödvändigt för projektledaren att delegera ansvar för uppföljning till gruppmedlemmar 
med större inblick i sitt tekniska område (Taylor, 2003).  

6. Följ upp riskhanteringen 

Delegeringen av ansvar som beskrivits ovan involverar utvärdering av förutbestämda 
strategiers hållbarhet eller om andra åtgärder krävs vilket stöds av Turner & Simister 
(2000). Uppföljningen innebär också identifiering av nya risker i samband med 
implementeringen av åtgärdsstrategier och huruvida antagandena fortfarande är korrekta. 
Detta kan leda till att projektet måste planeras om vilket medför att riskhanteringsplanen 
behöver omarbetas (Turner & Simister, 2000).  

7. Kontrollera risk 

Risk kan kontrolleras med hjälp av fortsättningsplanen eller genom en alternativ lösning, 
vilket oftast innebär att problemet kringgås. De flesta risker kan hanteras utifrån 
fortsättningsplanen och kan således kontrolleras (Taylor, 2003). När risker inte kan förutses 
eller planeras så används en alternativ lösning för att arbeta runt problemet. Planering av 
tänkbara risker innebär ofta att pengar sätts undan som reserv ifall att dessa risker inträffar 
så att projektet håller tidsplanen (Taylor, 2003). 

Det kan även förekomma risker som inte kunnat förutses och därav heller inte planerats 
för. Riskerna kräver ofta ytterligare finansiering, utöver budget. Pengar måste då tas från 
ledningsreserver för att hantera sådana typer av oförutsedda händelser.  

8. Dokumentera & arkivera riskhistorik 

Varken projektledare eller organisationer är tillräckligt noggranna med att dokumentera 
kunskapen från projekthanteringen så att samma misstag kan undvikas i efterföljande 
projekt (Taylor, 2003). Taylor (2003) vill därför betona vikten av att dokumentera fakta om 
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projektet och förutsedda samt oförutsedda risker med projektet men även hur dessa har 
hanterats. Det bör dokumenteras vilka effekter riskerna haft på projektet och hur 
strategierna har fungerat för att hantera dessa risker (Taylor, 2003). Taylor (2003) anser 
vidare att vad som gick fel med projektet men även vad som gjorts bra bör tas med i 
dokumentationen. En väl genomförd dokumentation kan spara mycket tid och pengar 
genom att undvika tidigare fallgropar under kommande projekt (Taylor, 2003). 

För att företag skall fortsätta ha en välfungerande riskhantering i framtiden kan en 
riskprofilbedömning behöva göras (Murch, 2002). Bedömningen skall visa hur pass väl 
förberedd företaget är för att hantera framtida potentiella risker. Det går exempelvis att se 
vilka risker företaget har svårare att hantera än andra och se om det är en viss typ av risk 
som är överhängande. Denna information kan sedan ligga som underlag för vidare 
riskhanteringsåtgärder och skapandet av särskilda riskhanteringsmetoder för att på ett 
förebyggande sätt försvara projekt mot potentiella risker. IT-projekt har oftast inte denna 
framförhållning och det finns en stor avsaknad av dessa förebyggande åtgärder (Murch, 
2002). ”Analyzing failures is not a task that is done much in IT but, by doing so, many 
improvements can be made” (Murch, 2002, s. 172). 
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4 Empirisk studie 
Här presenteras en sammanställning av datainsamlingen som baseras på intervjuer med företag. Kvalitativa 
semistandardiserade intervjuer har utförts och finns sammanställda i bilaga 4 för att få mer djupgående 
information om respektive intervju. Ingen värdering eller tolkning sker i den empiriska undersökningen. 
Detta avsnitt sammanställer endast de intervjuer som har utförts. 

4.1 Allmän uppfattning om IT-projekt 
De tre företag vi har valt att intervjua utför IT-projekt som har med systemutveckling och 
verksamhetsutveckling att göra. Oftast grundar sig arbetet i att identifiera kundens 
affärsprocesser samt förbättra och utveckla dessa processer. Projekten hanterar oftast 
integrationslösningar snarare än egenutveckling av externa system. 

Systemutvecklingen bygger oftast på en teknisk plattform i grunden. De tillfrågade 
företagen utgår oftast ifrån informationssystemslösningar i grunden som sedan anpassas 
utefter kundens önskemål och krav. Projekten kan variera i storlek och klassificeras oftast 
utifrån projektets kostnad. Exempelvis, projekt under en miljon kronor klassificeras som 
ett litet projekt. De flesta projekt ligger dock på runt en miljon kronor medan större projekt 
vanligen överskrider fem miljoner kronor enligt ett utav de intervjuade företagen. De andra 
två företagen klassificerade även de sina projekt på likartat sätt. Ett utav dem klassificerade 
dock projekt utefter tid och antal konsulter, vilket lätt kan räknas om i kronor.    

Samtliga företag definierar ett lyckat projekt som ett projekt som uppfyller kundens 
förväntningar i form av kvalité och funktion till rätt pris samt inom avtalad tid. Ett lyckat 
projekt grundar sig i att kunden är nöjd och att det då finns en bra förståelse över kundens 
önskemål för att skapa kundtillfredsställelse. Därför menar samtliga företag att det är viktigt 
att involvera kunden tidigt i projektet och skapa en stark integration. Detta samarbete skall 
sedan upprätthållas genom hela projektets livscykel. Samtliga företag menar att ansvaret för 
denna interaktion skall ligga på systemutvecklarnas sida som måste motivera kunden att 
vara aktiv under hela projektet. Andra faktorer som måste beaktas vid hanteringen av ett 
lyckat projekt är att bryta ner projektet i mindre delar och försöka driva projektet under en 
kortare tidsperiod kontra att dra ut på projekttiden med färre resurser.  

De intervjuade respondenterna betonade även att kravspecifikationen skall tas fram 
tillsammans med kund. Kunden skall vara en aktiv aktör som skall godkänna varje steg i 
projekthanteringen. Empirin har visat att ett lyckat projekt skall vara situationsanpassat och 
inneha en god struktur. Här menar två av de intervjuade företagen att projektet skall 
hanteras på ett proaktivt sätt då en planering över potentiella svårigheter skall utföras för 
att kunna styra projektet mot de uppsatta målen. Det tredje företaget såg denna planering 
som viktig men tillämpade inte något standardiserat arbetssätt för att proaktivt hantera 
projekt.  

Tid, kostnad och funktionalitet är tre aspekter som samtliga respondenter alltid gör en 
avvägning emellan. Empirin har visat att dessa parametrar utgör grunden för planering och 
de tillvägagångssätt som skall användas inom projektets ramar. En beställning initierar 
projektet som leder till någon typ av projektplan där dessa parametrar skall beaktas och 
fungera som huvudfaktorer för projektet. Empirin har visat att det är viktigt att reflektera 
och ha en tillbakablick över dessa parametrar för att kunna driva projektet inom uppsatta 
resursramar. Om något går fel skall en reflektion göras på ett tidigt stadium för att kunna 
föra in projektet på den fördefinierade banan enligt samtliga utav företagen. Företagen 
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menar också att ju tidigare detta görs, ju mer kostnadseffektivt blir projektet då ändringen 
inte får så stor effekt på projektet.  

Ett bra sätt att hantera projektarbete på är enligt samtliga företag, att dela in projektet i 
olika faser där varje fas innehar ett tidsintervall och någon typ av kontrollpunkt. Faser med 
dess kontrollpunkter skall fungera som en sluss för de framtida aktiviteterna och skall 
avgöra om projektet kan gå vidare till nästa fas. Företagen menar på att detta skapar 
kontroll över projekthanteringen då planeringen blir mer strukturerad samt att en reflektion 
över arbetet görs kontinuerligt för att hitta potentiella ändringar på ett tidigt stadium innan 
nästa fas bearbetas. Samtliga företag hävdar vidare att planeringen bör ses över inför varje 
fas i projektet där planeringen för aktiviteterna i nästkommande fas skall ifrågasättas. 
Företagen menar att en fasindelning ger mindre och mer lätthanterbara delar där det är 
lättare att se vad som behöver göras och när detta skall utföras.  

Empirin har visat att systemutvecklarna oftast innehar en övergripande projektplan för hur 
projekten skall drivas generellt. Denna projektplan anpassas sedan till det aktuella projektet 
och ligger som underlag till en mer specificerad aktivitetsplan.  

Ett utav företagen betonar även att det är viktigt att tillsätta en styrgrupp, där projektets 
olika intressenter finns representerade. 

Den empiriska studien har visat på följande problem inom IT-projekt 

• Kunden och systemutvecklaren har inte samma syn på projektet 
o Kunden har svårt att identifiera vad de egentligen vill ha och se 

slutresultatet 
o Systemutvecklaren förstår inte kundens egentliga behov och önskemål 

 
Den empiriska studien har visat att det är av stor vikt att systemutvecklarna och kunden 
har en gemensam förståelse vad målet med projektet är och hur arbetsprocessen skall 
fortskrida. Ett utav de intervjuade företagen betonade vikten av att systemutvecklarna 
och kunden innehar en gemensam syn på projektet och ansåg det vara en stor 
anledning till att projektet blir lyckat.  

 
Enligt samtliga företag har kunden svårt att identifiera det verkliga företagsbehovet 
samtidigt som systemutvecklarna har svårt att specificera kundens egentliga behov på 
ett tidigt stadium. Detta kan leda till att projektet inte levererar de egentliga önskemålen 
från kund.  

• Kontinuerliga ändringar av produktens funktionalitet 
 
Samtliga företag anser att en avsaknad av en gemensam syn leder fram till att 
utvecklingen av produkten blir ineffektiv och kostsam. Detta eftersom ändringar och 
tillägg kan behöva göras samt att kundens förväntningar inte uppfylls. Orsakerna till 
dessa ändringar och tillägg kan vara att systemutvecklarna kommer med bättre 
anpassade lösningar för kundens affärsprocesser i ett senare skede samt att kunden 
kommer med nya önskemål och krav gällande systemet. 

• Dålig integrering av kund i projektet 
 
Empirin visar även att problem kan uppstå då kunden saknar intresse att engagera sig i 
systemutvecklingsprocessen. Detta bidrar till svårigheter för systemutvecklarna då det 
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blir svårt att uppfylla kundens förväntningar av projektet. Därför anser samtliga företag 
att det behövs en stark integrering med kunden för att kunna se och förstå vilka behov 
som skall uppfyllas med projektet. 
 
• Ny teknik, buggar i tredjeparts produkter 
 
Den empiriska studien har visat att ny teknik är en vanlig orsak till att problem 
uppkommer vid IT-projekt. Ett av företagen betonar att ny teknik ofta är nödvändigt 
för att vara uppdaterad på marknaden och erbjuda kunden de senaste lösningarna. 
Samtliga företag menar också att det finns problem med buggar i tredjeparts produkter 
(exempelvis plattformar från Microsoft) som systemutvecklarna måste ta hänsyn till 
och lösa åt kunden.  

• Dålig uppdelning av projektet i faser 
 
Samtliga företag ansåg att en uppdelning av projektet i faser var nödvändig för att 
uppnå en god kontroll över projektets delar. Detta var speciellt viktigt vid mer 
omfattande projekt vad det gäller komplexitet och tid.  

 
• Svårt att upprätthålla totalekonomin 
 
Då förändringar inte hanteras på ett kontrollerat sätt kan projektet bli misslyckat. 
Empirin visar att detta skapar problem för att kunna förutse projektets totalkostnad. 
Samtliga företag betonar vikten av detta och anser att kontrollen är nödvändig för att 
kostnaderna inte skall överskrida budget.  

• Bristfällig kommunikation mellan projektets samtliga intressenter 
 
Samtliga företag betonade vikten av att ha en god kommunikation mellan samtliga av 
projektets intressenter för att projektet skall uppfylla önskat resultat. 

 
• Oklar målformulering 

 
För att en god kontroll skall upprätthållas krävs väldefinierade ansvarstaganden inom 
projektet. Empirin visar att projektmedlemmarna måste känna ansvar för projektet och 
hålla sig inom den formella kontrollstruktur som har satts upp för att projektplanen 
skall kunna följas. För att alla intressenter skall kunna driva projektet i samma riktning 
krävs en klar och gemensamgjord målformulering menar företagen. 

 
• Att arbete fortgår parallellt 
 
Projektets intressenter måste även vara kapabla till att se projektets övergripande 
struktur för att öka kontrollen över projektet. Samtliga av företagen har sett det som ett 
problem då för många aktiviteter hanteras parallellt. Två utav företagen betonade 
vikten av att programmerarna innehar en förståelse för den övergripande 
projektstrukturen vilket leder till en effektivare arbetsprocess. 

 
• Dålig involvering av programmerare inom den övergripande projekthanteringen 
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Ett problem som betonats av ett utav företagen är att programmerarna inte har 
tillräckliga affärsmässiga kunskaper för att lättare hålla sig inom projektets ramar och 
därmed undvika en expansion utav projektomfattningen. De andra två företagen såg 
även detta som ett problem men det betonades inte lika starkt. Programmerarna 
behöver involveras i projekthanteringen för att få den affärsmässiga kunskapen där 
planering utgör en viktig del.  

4.2 Vikten av kundens krav och involvering av kund 
Företagen beskriver att ett lyckat projekt skall uppfylla kundens förväntningar. Dessa 
förväntningar kan lätt bli för stora från kundens sida menar ett av de intervjuade företagen. 
Företaget menar vidare att det då är projektledarens ansvar att sänka dessa förväntningar 
till en rimlig nivå. Ett utav de intervjuade företagen har visat att överlämnandet mellan 
säljare och projektledare är väldigt viktigt för att kunna följa upp kundens förväntningar. 
Detta skall minska klyftan mellan säljarens utlovanden till kunden och utvecklarnas 
prestation under begränsade resurser i form av tid och kostnad för projektet. Företagen har 
också betonat att det är av stor vikt att personer som skall vara involverade i projektet 
också skall vara medvetna om den överenskommelse som skett vid förhandlingarna med 
kund.   

Empirin visar att det är viktigt att skapa en gemensamgjord definitionsfas av projektet (se 
bilaga 1) där kontinuerliga utvärderingar genomförs samt att en avstämning mot kund sker. 
Samtliga företag anser att kravspecifikationen skall tas fram tillsammans med de berörda i 
kundens verksamhet där kunden skall godkänna varje steg. Ändringskraven skall diskuteras 
med kunden ifrån början för att gemensamt göra upp hur ändringar skall hanteras under 
projektets gång. De intervjuade företagen har visat på vikten av att kunden integreras med 
alla ändringar som påverkar projektomfattningen. Ändringarna bör sedan efter deadline 
diskuteras med kunden för att vid behov kunna utöka tidsramen för projektet. Två utav de 
intervjuade företagen nämner en etappindelning som kan användas för att hantera 
ändringarna på ett strukturerat sätt. Med hjälp av denna indelning kan stora ändringar som 
tillägg av nya funktioner med påverkan på projektomfattningen göras i en senare etapp. På 
så sätt blir projektets huvudprocesser inte störda av ändringarna och projektet kan 
utvecklas mer i enlighet med den fördefinierade projektplanen. 

Samtliga respondenter betonade vikten av att kunden skall ha ett definierat arbetssätt vid 
projektutvecklingen. Det skall alltid finnas en kundkontakt hos kund som skall 
kommunicera uppkommande problem och önskemål till projektledaren. I de fall då kunden 
saknar erfarenhet av detta arbete kan en representant från systemutvecklarnas sida 
representera kunden för att underlätta projekthanteringen. 

Då projektet är klart skall det ske ett formellt överlämnande där ett antal punkter skall gås 
igenom för att kunna säkerställa kvalitén. Två utav företagen betonade att målen med 
projektet skall följas upp tillsammans med kund. Detta för att se om projektet verkligen har 
levererat önskat resultat och uppfyllt kundens behov. 

4.3 Hantering av förändring i projektomfattningen 
Samtliga respondenter upplever att det sker mycket förändringar under projektets gång. De 
anser därav att det är väldigt viktigt att hantera dessa förändringar för att undvika en 
oönskad expansion av projektomfattningen. Vi identifierade under den empiriska studien 
att de vanligaste aktörerna som initierar förändring var kund och programmerare. 
Anledningen till detta är att kunden kontinuerligt kommer med nya önskemål gällande 
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systemets funktionalitet under projektets gång. Det är även vanligt att programmerarna ser 
möjligheter till förbättringar och finjusteringar samt utför dessa relativt små förändringar i 
funktionalitet utan att konsultera med vare sig projektledare eller kund. Dessa relativt små 
förändringar upplevs av samtliga företag som ett huvudproblem. Små förändringar kan 
sammantaget få stora konsekvenser då en förändring alltid får följdeffekter av något slag 
enligt samtliga av företagen. Samtliga respondenter kan till och med uppleva att 
förändringarna blir okontrollerbara då dessa små förändringar blir för många och inte 
hanteras på ett strukturerat sätt. Varje liten ändring ökar komplexiteten med projektet. 
Samtliga företag ser svårigheter i att hantera detta och har ingen strukturerad 
åtgärdshantering för små förändringar. Hanteringen av dessa små förändringar är mer en 
bedömningsfråga och hanteras informellt av samtliga företag. 

Större projekt innebär högre komplexitet och ställer därför större krav på en formell 
struktur för att hantera dessa ändringar och tillägg. Strukturen för att hantera detta skiljer 
sig mellan företagen, vilket tyder på att det inte finns något standardiserat arbetssätt. I ett av 
företagen förekommer även avsaknad av en formell arbetsstruktur. Företagen skiljer sig åt 
vad det gäller arbetssätt att hantera förändringar på. Exempelvis hade två av företagen ett 
mer strukturerat sätt att hantera förändringar på medan det tredje företaget hade en mer 
informell struktur för förändringshantering. Samtliga företag poängterade dock att det 
fortfarande är viktigt att ha någon form av metod eller arbetssätt att utgå ifrån. 

Samtliga företag anser att projektledaren har det yttersta ansvaret för att hantera 
förändringar internt såväl som externt. Vid större projekt används i ett utav företagen en 
speciell grupp för att hantera förändring. I allmänhet vad det gäller större förändringar kan 
beslut tas i projektets styrgrupp där både företag och kund finns representerade.  

Om förändring i funktionalitet hanteras på ett strukturerat sätt kan detta ha en positiv 
påverkan på projektutfallet. Avsaknaden av en formell struktur eller etablerat arbetssätt kan 
få negativa konsekvenser. Förändring kan därför ses som både ett hot och en möjlighet 
enligt företagen. 

Under vår empiriska studie har ett flertal orsaker identifierats utifrån företagen om vad som 
kan bidra till förändring. 

Identifierade orsaker som bidrar till förändring och hur dessa orsaker ligger till 
grund för de tidigare identifierade problemen inom IT-projekt  

• Orsak till förändring: Kunden har bristande förståelse för hur den färdiga 
produkten kommer att se ut 

Upplevt problem: Kunden och systemutvecklaren har inte samma syn på projektet 
 

• Orsak till förändring: Nya krav och önskemål från kund 

Upplevt problem: Kontinuerliga ändringar av produktens funktionalitet 
 

• Orsak till förändring: Tekniken som används 

Upplevt problem: Ny teknik, buggar i tredjeparts produkter 
 
• Orsak till förändring: Utvecklarnas kreativitet och tillmötesgående gentemot kund 

Upplevt problem: Kontinuerliga ändringar av produktens funktionalitet 
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• Orsak till förändring: Ej låst målen med projektet 

Upplevt problem: Kontinuerliga ändringar av produktens funktionalitet 
 

• Orsak till förändring: Projektets avtal är skrivet på lösa grunder (kravspecifikation ej 
genomarbetad) 

Upplevt problem: Oklar målformulering 
 
Ovanstående punkter visar på en stark relation mellan de intervjuade företagens upplevda 
problem med IT-projekt och de bakomliggande orsakerna till problemen. Många av de 
upplevda problemen med IT-projekt kan leda till att systemets moduler måste testas om 
vilket påverkar uppsatt tid och budgeterad kostnad. Med moduler avses en grupp 
funktioner av ett system som kan hanteras separat från övriga delar av systemet.   

 
Okontrollerade förändringar 

Förändring är nästan alltid ett störningsmoment och medför en osäkerhet för projektet. 
Om förändringen i form av ändringar och tillägg gällande funktionalitet inte hanteras på ett 
strukturerat sätt kan det enligt ett av företagen i värsta fall leda till ett misslyckat projekt. 
Förändringen ses som ett problem av samtliga företag då förändring lätt kan uppstå 
omedvetet och därmed bli okontrollerad.  Om ändringar och tillägg hela tiden tillkommer 
och effekten av dessa inte bedöms kan de lätt bli okontrollerbara vilket skapar problem 
enligt företagen. Enligt samtliga av företagen är det viktigt att vara medveten om 
förändringens påverkan även om det innebär relativt små förändringar. Detta tillsammans 
med brister i avstämningen kan leda till att okontrollerade förändringar uppstår. Även en 
otydlig överenskommelse med kund angående kraven på projektet och otillräcklig 
kommunikation mellan projektledare och intressenter kan bidra till uppkomsten av 
okontrollerade förändringar enligt företagen. En annan orsak till att okontrollerade 
förändringar uppstår är enligt empirin små förändringar som initieras av programmerarna 
för att finjustera och förbättra systemets funktionalitet.  

Ändringshantering 

De intervjuade företagen hanterar förändring på olika sätt. Ett av företagen ser 
ändringshanteringen som en del i företagskulturen och lägger in mer psykologiska aspekter 
som bedömning av aktuell ändring eller tillägg. Denna hantering av förändring utgår ifrån 
ett egenmässigt förfaringssätt där det är upp till den enskilda individen att avgöra hur 
hanteringen av förändringen skall hanteras. De andra två företagen väljer att hantera 
förändringarna i funktionalitet på ett mer strukturerat sätt där dokumentation utgör en 
betydande del.  

Ett utav företagen använder en förändringshantering som belyser följande punkter. 

• Ansvarig för ändring/tillägg? 

• Vilken förändring? 

• Vilken påverkan/konsekvens? 

• Nödvändighet? 
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• Kostnad? 

• Beslut och åtgärd  

• Dokumentation 

• När skall förändringen införas? 

Det andra företaget som innehar en formell struktur för förändringshantering belyser 
följande punkter: 

• Ansvarig för ändring/tillägg? 

• Vilken förändring? 

• Konsekvens? 

• Kostnad? 

• Beslut och åtgärd 

• Alternativ om förändringen ej utförs 

• Dokumentation 

Sammanfattningsvis kan stora likheter ses mellan dessa två företag men även vissa 
skillnader finns. Skillnaderna är; nödvändighet av förändring och när i tiden förändringen 
skall införas. En annan skillnad är alternativen till förändring.     

En aspekt som samtliga företag identifierat är att desto senare förändringen uppkommer 
desto svårare blir hanteringen av förändringen då det ofta innebär större konsekvenser för 
projektet. Enligt två utav företagen är det viktigt att ställa högre krav på formalisering så att 
varje liten förändring dokumenteras speciellt senare i projektet. Det tredje företaget 
betonade inte detta utan såg en stark projektkultur som en lösning för en effektiv hantering 
av mindre förändringar.  

Ett annat sätt att hantera sena förändringar på är enligt ett av företagen att låsa 
kravspecifikationen på ett så tidigt stadium som möjligt vilket medför att inga förändringar 
får ske efter denna tidpunkt.  

Samtliga företag förespråkar ett proaktivt arbetssätt för att hantera förändringar. Det är 
viktigt att inkludera en buffert både vad det gäller tid och kostnad för förändringar som kan 
uppkomma. De intervjuade företagen betonade att en väl fungerande ändringshantering är 
en utav nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt. 

4.4 Risker och riskhantering 
Ett projekt har en mängd risker som är viktiga att identifiera och kontrollera för att få ett så 
bra projektutfall som möjligt. Några specifika risker som framkommit under den empiriska 
studien för respektive företag är: 

Företag 1 
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• Prissättning av projektet stämmer inte överens med den faktiska kostnaden och den 
budgeterade vinsten. Risken är störst när fastpris används. Effekterna av risken är 
en missnöjd kund eller dålig lönsamhet för projektet. 

• Avtal som inte beskriver kraven med projektet på ett mätbart och tydligt sätt. 
Vidare ses det även som en risk att det sker utlovande av funktions- och 
leveranskriterium som inte kan uppnås. Effekten av risken är att viten kan behöva 
betalas ut.  

• Att kompetensen inte uppfyller de utlovade kraven. Effekten av risken är att arbetet 
med projektet inte kan uppnå de förväntade och avtalade kraven.   

• Avsaknad av en gemensam syn på vad projektet skall leverera. Effekten av risken är 
att kundens förväntningar inte blir uppfyllda. 

• Kravbilden är aldrig densamma från start till avslut, då ändringar och tillägg från 
kund i form av funktionalitet förekommer. Effekten av risken är en expansion av 
projektomfattningen.    

• Ny teknik som kan fallera och buggar i tredjepartsprodukter. Effekten av risken är 
att projektets resultat påverkas negativt och måste hanteras.   

• Leverantörer som inte håller utlovade krav. Effekten av risken är att projektet inte 
håller de utlovade kraven gentemot kund.  

• Komplexitet med utvecklingen av systemet. Många ingående delar som måste 
integrera med varandra och att ändring av funktioner är vanligt förekommande. 
Effekten av risken är att komplexiteten blir för hög och alltför stor att hantera på 
ett kontrollerat sätt. 

• Att tidsplanen inte följs. Effekten av risken är att förseningar uppstår. 

Företag 2 

• Dåligt utformad kravspecifikation. Effekten av risken är att systemet inte uppfyller 
kundens förväntningar. 

• Avsaknad av engagemang bland projektmedlemmar. Effekten av risken är 
försening av projektet, sämre slutprodukt och sämre lönsamhet. 

• Förhastad uppstart av projektet. Effekten av risken är att många ändringar och 
tillägg behöver göras. 

• Bristande kontroll av projektet. Effekten av risken är att tid, kostnad och 
funktionalitet påverkas negativt. 

• Avsaknad av en förändringshantering. Effekten av risken är att 
projektomfattningen utökas okontrollerat vilket har en negativ påverkan på 
projektutfallet.   

Företag 3 

• Många ständigt förekommande funktionalitetsförändringar i projektet. Effekten av 
risken är att projektets omfattning utökas.  
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• Bristande kvalité i tredjeparts produkter. Effekten av risken är att projektets resultat 
påverkas negativt och kan vara en källa till förändring.   

• Bristande kompetens. Effekten av risken är att projektets mål inte uppfylls. 

• Snålt tilltagen bemanning i projektet. Effekten av risken är att det uppstår stora 
problem då någon av projektmedlemmarna är frånvarande. 

• Avsaknad av övergångstid mellan aktiviteter. Effekten av risken är att en försening 
av en aktivitet kan skapa förseningar i övriga aktiviteter vilket leder till att en 
dominoeffekt uppstår. 

Samtliga företag menar att ett likhetstecken kan sättas mellan okontrollerade förändringar 
och risk. Samtliga företag ansåg vidare att förändringar i funktionalitet utgör en risk för 
projektet. En stor likhet är att företagen upplever ständiga funktionalitetsförändringar. 
Samtliga av företagen betonar även att kraven på systemet utgör en riskfaktor och är en 
källa till förändring. Två av företagen betonade att bristande kvalité i tredjeparts produkter 
tillsammans med ny teknik kan utgöra en stor risk.  

Det finns inga stora skillnader i företagens uppfattning om vad som utgör risker för 
projektet. Det finns dock vissa olikheter i vilka riskfaktorer som betonades av företagen. 
Skillnader i de riskfaktorer som betonades var prissättning, bristande kontroll och avsaknad 
av engagemang samt övergångstid mellan aktiviteter. 

Risk har ofta en negativ klang men kan samtidigt innebära något positivt om den hanteras 
på rätt sätt vilket är den gemensamma synen hos företagen. Företagen menar att risker 
måste kunna tas för att utnyttja möjligheterna. Viktigt enligt företagen är att riskerna som 
tas är medvetna risker.  

Riskhantering kan ses som ett arbetssätt för att identifiera och hantera okontrollerade 
förändringar på framhäver samtliga företag. Detta tillämpas dock inte i så stor utsträckning 
då endast ett av företagen tillämpade riskhantering i viss mån för att hantera förändring. 
Samtliga företag som intervjuats har någon form av riskhantering att utgå ifrån.  

En riskanalys sker oftast under de inledande faserna för att identifiera de risker som 
eventuellt kan komma att påverka projektet. Sammantaget kan riskanalysen sägas bestå av 
följande gemensamma steg enligt den empiriska studien: 

• Identifiering av eventuella risker 

• Värdering av effekt/påverkan 

• Sannolikhet för inträffande 

• Summering av värdering och sannolikhet för att avgöra vikten av varje enskild risk 

• Riskåtgärd 

Utöver denna riskanalys användes olika grafiska underlag för att bedöma risk med avseende 
på effekt och sannolikhet. Två utav de intervjuade företagen använde mjukvarubaserade 
program för att uppskatta risker med projektet. De mjukvarubaserade programmen 
tillämpas genom en inmatning av ett antal värden som resulterar i en slutlig bedömning av 
riskerna med projektet. Resultatet leder fram till förslag till eventuella åtgärder som ges från 
programmet men kan i många fall upplevas som lite väl generella och ganska självklara 
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enligt de två företagen. De två företagen anser vidare att trovärdigheten av de 
mjukvarubaserade programmens resultat alltid bör ifrågasättas. De ansåg att en individuell 
bedömning alltid bör göras separat även då programmen för riskbedömning trots allt ger 
en bra indikation på hur projektet ligger till.  

4.5 Sammanfattning av empiriska studien 
Samtliga företag definierar ett lyckat projekt som ett projekt som uppfyller kundens 
förväntningar i form av kvalité och funktionalitet till rätt pris samt inom avtalad tid. 

Tre faktorer som ligger till grund för samtliga av företagens projekthantering är tid, kostnad 
och funktionalitet. Det är viktigt att ta dessa faktorer i beaktande vid hantering av 
förändring. Enligt samtliga företag är det viktigt att göra en avvägning mellan faktorerna för 
att avgöra vilken faktor som är kritisk för det enskilda projektet. Empirin har visat att tid, 
kostnad och funktionalitet utgör grunden för hantering av förändring.  

Nya krav och önskemål från kund samt utvecklarnas kreativitet och tillmötesgående är 
enligt samtliga av företagen huvudorsakerna till att förändring uppstår. Samtliga av 
företagen betonar även att kraven på systemet utgör en riskfaktor och är en källa till 
förändring. 

Ett likhetstecken kan sättas mellan okontrollerade förändringar och risk. Samtliga 
respondenter ansåg att förändringar i funktionalitet utgör en risk för projektet och att dessa 
förändringar sker löpande under projektets gång. Orsakerna bakom denna förändring är att 
det ständigt sker ändringar och tillägg gällande funktionaliteten. Förändring ses som ett 
problem av samtliga företag då förändring lätt kan uppstå omedvetet och därmed bli 
okontrollerad. Om denna förändring inte hanteras på ett strukturerat sätt kan det enligt ett 
av företagen i värsta fall leda till ett misslyckat projekt. Ett av företagen saknar en formell 
struktur för att hantera förändring där förändringshanteringen ses som en del av 
företagskulturen. De övriga två innehar en mer formell struktur för att hantera förändring.    

Avslutningsvis har vi utifrån den empiriska studien identifierat en stark koppling mellan 
orsakerna till att förändring uppstår och företagens upplevda huvudproblem med IT-
projekt. 
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5 Analys 
I analysdelen redovisar vi resultatet av jämförelsen mellan teorin och den genomförda empiriska studien. Vi 
har valt att utgå ifrån de frågeställningar som vi preciserat i syftet och omvandlat dem till sex påståenden. 
Detta för att tydliggöra syftet och kopplingen mellan den teori och empiri som har beskrivits i uppsatsen. 
Teorin och empirin ligger sedan till grund för att styrka eller neka respektive påstående tillsammans med 
våra egna observationer och tolkningar. 

5.1 Förändring i projektomfattning är vanligt förekommande 
inom IT-projekt 

IT-projekt kännetecknas av en hög komplexitet (Murray, 2002a) där projektstrukturen 
kontinuerligt behöver anpassas till olika situationer vilket leder till förändringar. En annan 
vanlig förekommande orsak till förändring inom IT-projekt är att utvecklarna oftast inte 
blir nöjda med resultatet utan det är vanligt att finjusteringar görs, vilket förändrar 
projektomfattningen (Remenyi, 1999). Byttner (2002) menar att möjligheterna att utveckla 
systemet är obegränsade och att det endast är kreativiteten som kan sätta stopp för 
projektomfattningens storlek. Resultatet av detta blir att projektet både kan skena iväg tids- 
och kostnadsmässigt ifrån den fördefinierade projektplanen (Remenyi, 1999). Settle-
Murphy & Thornton (2002) framhäver också detta och tar upp bakomliggande orsaker till 
att projekt skenar iväg tidsmässigt. 

Det är vanligt förekommande med funktionsändringar vid systemutvecklingsprojekt enligt 
samtliga av företagen. Studien visade att funktionsändringar förekom frekvent i deras 
arbete med systemutvecklingsprojekt, då projektomfattningen sågs som dynamisk. Vidare 
visade den empiriska studien att de vanligaste aktörerna som initierar förändring är kunden 
och programmerarna vilket styrks av samtliga respondenter. Exempel på detta är när 
kunden kommer med nya önskemål gällande funktionalitet eller när programmerarna 
ändrar något på egen hand.  

Samtliga av de intervjuade företagen betonade också vikten av en god kommunikation 
mellan projektets intressenter. Vi anser att kommunikationen mellan intressenterna kan 
avgöra graden av förändringar i projektomfattningen. Om kommunikationen är bristfällig 
kan detta leda till att onödiga förändringar blir aktuella.    

Vår slutsats är att IT-projekt kan karakteriseras som dynamiska projekt som kontinuerligt, 
under hela livscykeln, blir påverkade av förändringar. Därför krävs en medvetenhet att 
förändringar i IT-projektens omfattning är vanligt förekommande för att dessa 
förändringar skall bli hanterade på ett så effektivt och proaktivt sätt som möjligt.    

5.2 Förändring i projektomfattningen uppstår och ses då 
som ett problem  

Ett av huvudproblemen utifrån den empiriska studien gällande förändringar i 
projektomfattningen, är att den gemensamma synen mellan kunden och systemutvecklarna 
är undermålig. Kunden har svårt att beskriva vad deras egentliga behov är och vad som 
skall ingå i systemet. Samtidigt har systemutvecklarna problem med att tolka kundens krav 
och sätta sig in i kundens affärsprocesser som skall stödjas av systemet. Kundens brister i 
att se hur den färdiga produkten skall se ut, kan bidra till att förändringar under projektets 
gång uppstår. Detta leder till att nya krav och önskemål från kund uppkommer i ett senare 
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skede vilket hade kunnat undvikas om krav och önskemål hade klargjorts tidigare. Vi anser 
att resultatet av detta problem leder till att utvecklandet av produkten kan bli mer kostsam 
då flertalet förändringar i projektomfattningen måste göras.    

En ytterliggare orsak till att förändring sker i projektomfattningen är att programmerarna 
gör ändringar i systemet utan att debitera kostnaderna för förändringarna och informera 
övriga projektmedlemmar om dessa förändringar. Detta kan ses som ett problem då 
projektets tids- och kostnadsramar omedvetet ökar i omfattning. Ett utav de intervjuade 
företagen betonade problemet med att oerfarna programmerare har svårt att hålla sig inom 
projektets ramar eftersom de i många fall saknar en helhetsförståelse över projektets 
affärsmässiga helhet. Resultatet av detta problem anser vi kan leda till att kontrollen över 
projektet blir sämre vilket leder till sämre lönsamhet då kostnaderna för förändringarna inte 
är debiterbara. Relationen mellan projektmedlemmarna kan också påverkas negativt och bli 
ett problem då arbetsstrukturen inte följs vilket medför en oklarhet om vad som har utförts 
samt vad som skall utföras i projektet.   

Samtliga respondenter betonade vikten av en väl genomförd planering av 
projektomfattningen, även då de inte satte upp klara deadlines för utökningar av projektets 
omfattning. Avsaknaden av uppsatta deadlines bidrar till att funktionalitetsändringar inom 
projektet kan komma att utöka projektets omfattning under projektets arbetsgång. Samtliga 
respondenter såg dock inte detta som något problem så länge som ändringarna görs på ett 
kontrollerat och strukturerat sätt.   

Våran studie har visat att ny teknologi, som till exempel buggar i tredjeparts produkter, kan 
ge upphov till okontrollerade förändringar i projektomfattningen och därmed ses som ett 
problem. Systemutvecklarna måste kringgå detta med hjälp utav ändringar i det befintliga 
systemet vilket kan leda till förändringar i projektomfattningen. Enligt den empiriska 
studien betonade samtliga företag vikten av ny teknologi och att hela tiden vara uppdaterad 
på marknaden. Detta för att kunna erbjuda den senaste tekniken och tillfredställa en snabbt 
föränderlig marknad. McLeod & Smith (1996) anser att ny teknologi är en vanlig aspekt 
som systemutvecklarna måste ta hänsyn till. McLeod & Smith (1996) anser vidare att den 
nya teknologin bidrar till att komplexiteten ökar vilket kan medföra förändringar i 
projektomfattningen. Denna förändring kan leda till problem då det inte sker en effektiv 
hantering av projektomfattningen. Exempelvis kan förändringen medföra ett ökat behov av 
kapital till projektet (Remenyi, 1999).     

En bristande fastställning av projektets omfattning kan ge upphov till förändringar av 
projektomfattningen. Detta kan ses som ett problem då utvecklingen utav systemet inte 
sker enligt den fördefinierade projektplanen. De intervjuade företagen betonade därför att 
projektets intressenter måste inneha en gemensam förståelse av projektets slutresultat för 
att uppnå en gemensam utveckling av systemet. En otillräcklig definition av 
projektomfattningen kan skapa oundvikliga förändringar vilket kan störa projektets rytm 
(Project Management Institute, 2000). När projektets rytm störs kan det leda till att 
projektets kostnader ökar vilket ses som ett stort problem. Produktiviteten sänks och 
moralen bland de anställda blir sämre eftersom det sker en kontinuerlig omarbetning av 
projektomfattningen (Project Management Institute, 2000).  

En annan aspekt som måste beaktas vid förändring av projektomfattningen är om 
förändringen skall behandlas inom projektets ursprungliga resursramar eller om dessa 
resursramar ska utvidgas (Kuver, 2002). Vår empiriska studie visade att samtliga företag 
gjorde denna beaktning i någon form. Företagen tog även kontinuerligt ställning till vilken 
aktör som skulle ansvara för kostnaden. Kuver (2002) anser också att förändringen kan 
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avslås av olika anledningar, detta skall dock ses som en aktivitet i sig och beaktas under 
förändringsprocessen. Denna typ av hantering gjordes även i empirin då samtliga företag 
kontinuerligt tog ställning till om förändringen skulle genomföras eller inte.  

Project Management Institute (2000) anser även att en plan skall utarbetas, där hanteringen 
av projektets omfattning skall vara dokumenterad. Denna plan skall vara utarbetad så att 
företeelser av förändring inom projektomfattningen kan förutses. Dokumentet skall 
exempelvis visa sannolikheten att projektomfattningen kommer att ändras och i så fall till 
vilken grad. Dock har vi inte sett denna hantering av projektets omfattning under den 
empiriska studien. 

Project Management Institute (2000) anser också att en definiering av projektomfattningen 
är kritisk för att projektet skall lyckas och på så sätt urskilja förändringar i 
projektomfattningen. Utvecklarnas kreativitet är en starkt bidragande orsak till att 
förändring uppstår då utvecklingsmöjligheterna är mer eller mindre obegränsade (Byttner, 
2002). Denna uppfattning fick vi även under vår empiriska studie då samtliga företag 
betonade vikten av att hantera utvecklingsmöjligheterna så att de inte okontrollerat 
överstiger projektets uppsatta ramar.  

Vår slutsats är att det finns en mängd orsaker till att förändringar uppstår i 
projektomfattningen gällande funktionalitet. Förändringarna måste kontrolleras så att 
projektets resultat inte påverkas negativt. Då förändringarna i projektets omfattning blir ett 
problem anser vi att projektet kan påverkas inom tre parametrar: tid, kostnad och relation. 
Vi anser vidare att det är av stor vikt att systemutvecklarna har en förståelse för de 
potentiella orsakerna till förändring inom projektomfattningen samt vilka problem denna 
förändring kan utgöra. Förändringarna i sig behöver inte leda till något problem. Det är 
endast när förändringarna i projektomfattningen blir okontrollerade som förändringarna 
kan ses som ett problem. Förändring kan även ses som något positivt och gagna projektet 
om förändring hanteras på rätt sätt (Murray, 2002b).   

5.3 Risk i form av förändring kan både ha en positiv och 
negativ påverkan på projektutfallet 

Risk i form av förändring inom IT-projekt kan både ses som positiv och negativ beroende 
på hur förändringen hanteras (Hayes, 2002; Remenyi, 1999; Taylor 2003). Vi anser att 
förändringar utgör risker för projektet, som både kan skapa möjligheter eller hämma 
projektets utveckling. Ett utav de intervjuade företagen betonade att en positiv förändring 
kan skapa en mer dynamisk hantering utav projektet som lättare kan tillgodose nya krav 
från kund. Företaget anser vidare att det krävs en struktur och ett etablerat arbetssätt för att 
den dynamiska förändringshanteringen skall lyckas. Samma företag använde ibland till och 
med riskhantering för att utvärdera effekterna av en förändring.  

Många förändringar kan dock leda till något negativt för projektutfallet, vilket oftast sker då 
hanteringen av förändringen inte hanteras på ett strukturerat sätt. Projektet kan då skena 
iväg ifrån den fördefinierade banan och bli okontrollerbart. Då dessa okontrollerade 
förändringar uppstår kan projektet lätt ändra karaktär vilket kan leda till att det blir 
misslyckat. Enligt samtliga företag kan förändring därför ses som en risk som både kan 
utgöra ett hot eller en möjlighet. 

Vår slutsats är därför att risk i form av förändringar inom projekt både kan ha en positiv 
eller negativ påverkan på projektutfallet. För att förändringen skall bli positiv krävs en väl 
genomförd förändringshantering för att kunna omvandla förändringsrisken till något 

 42



 Analys 

positivt för projektet. Om inte denna förändringshantering sker kan risk i form av 
förändringar påverka projektutfallet negativt. Vi anser att ett strukturerat arbetssätt utgör 
grunden för en väl genomförd förändringshantering. 

5.4 Eftersom förändringar påverkar projektutfallet innebär 
det att förändringshantering måste göras 

Field & Keller (2001) anser att det är högst osannolikt att den levererade produkten 
stämmer överens med vad som har definierats ifrån början eftersom det sker förändringar 
under tidens gång. Detta belyser vikten av att inneha en förändringshantering.  

Vår empiriska studie visade att en viss förändringshantering utfördes av samtliga företag 
även om hanteringen skiljde sig mellan företagen och att förändringshanteringen i ett utav 
företagen inte var formellt strukturerad. Ett annat företag betonade vikten av 
ändringshantering där de såg förändringshantering som något vidare begrepp för alla 
förändringar inom ett projekt. Deras ändringshantering belyste endast den funktionella 
ändringen i projektet.  

För att lättare hantera förändring kan ett tillvägagångssätt enligt Greene (2002) användas, 
där en jämförelse görs mellan beräknad och faktisk storlek på moduler. Med moduler avses 
en grupp funktioner av ett system som kan hanteras separat från övriga delar av systemet. 
Tillvägagångssättet medför att avvikelser ifrån den fördefinierade projektomfattningen 
lättare kan identifieras och hanteras (Greene, 2002). Någon sådan hantering kunde dock 
inte ses under vår empiriska studie. 

Då det sker många förändringar i ett projekt är det viktigt att en ansvarig utses för att 
hantera förändringen. Samtliga av de intervjuade företagen anser att det är projektledaren 
som har det yttersta ansvaret för att hantera förändring. Projektledarens ansvar är att se till 
att projektet med dess intressenter utsätts för så lite risk som möjligt (McLeod & Smith 
1996). Ett utav företagen som har tillfrågats uppger att en speciell grupp kan tillsättas vid 
större projekt men även vid större förändringar, som har till uppgift att ta hand om ärenden 
gällande ändringar och risk.     

Projekt med större komplexitet behöver en mer formell struktur för att hantera ändringar 
och tillägg. Ett sätt att hantera stora projektförändringar på är att dela upp projektet i två 
olika projekt för att särskilja det ursprungliga projektet och dess förändringar (Kuver, 
2002). Enligt Kuver (2002) skapar detta en stabilare grund för det ursprungliga projektet 
vilket då lättare kan hålla sig inom projektets fördefinierade ramar. En uppdelning kunde 
även ses i vår empiriska studie då ett utav företagen hanterade större förändringar med 
hjälp utav en etappindelning. Vid stora förändringar kan även en uppdelning i ett 
ytterliggare projekt vara nödvändigt. Varje projekt skall vara avklarat inom sex månader och 
måste därför brytas ner i moduler så att varje modul snabbt skall kunna leverera värde 
(Wallström, 2001). Hayes (2002) betonar detta och menar att IT-projekt hela tiden måste 
leverera värde under projektets gång för att löpande resultat skall kunna redovisas för kund.  

Sammanfattningsvis poängterar samtliga företag att en väl fungerande förändringshantering 
är en utav nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt eftersom det påverkar projektutfallet i så 
stor utsträckning.  

Vår slutsats är att förändringshantering måste integreras med projekthanteringen för att 
säkerställa ett lyckat resultat. IT-projekt utsätts hela tiden för förändringsfaktorer som 
påverkar projektets resultat. Vi anser därför att en förändringshantering är nödvändig för 
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att projektet skall bli lyckat. Förändringshanteringen kan se olika ut beroende på storlek 
och projektets karakteristika och måste därför anpassas utefter varje enskilt projekt, dock är 
det viktigt att ha en generell modell att utgå ifrån.  

5.5 Det finns inget standardiserat arbetssätt att hantera 
okontrollerade förändringar på 

Den empiriska studien har visat att det inte finns något standardiserat arbetssätt för att 
hantera förändringar. Den empiriska undersökningen visar att strukturen för hanteringen 
av förändring skiljer sig mellan samtliga företag. Ett utav de intervjuade företagen saknade 
till och med någon formell struktur för hur förändringar skall hanteras. Vi anser att det är 
stor risk att okontrollerade förändringar uppstår, då inte denna struktur existerar. 

Vidare visar studien att det inte är arbetssättet i sig som är avgörande utan istället hur 
arbetet tillämpas. Vi anser därför att det är viktigt att kommunicera ut arbetssättet till alla 
berörda parter för att få en så effektiv och bra tillämpning som möjligt.   

Det finns dock arbetssätt som kan tillämpas för att kunna hantera okontrollerade 
förändringar. Kuver (2002) tar upp tre aspekter där hänsyn måste tas för att eliminera 
okontrollerade förändringar. Dessa tre är att det finns uppsatta baskrav, metoder & 
arbetssätt samt en involvering av projektets intressenter för att minimera okontrollerade 
förändringar.   

En bra hantering av projektomfattningen kan undvika att okontrollerade förändringar 
uppstår (Project Management Institute, 2002). En god hantering grundar sig på att skapa en 
förståelse över projektets mål och omfattning som i sin tur leder till att projektets resultat 
stämmer överens med de uppsatta målen. 

En ytterliggare aspekt för hur okontrollerade förändringar kan hanteras är att i ett tidigt 
skede använda sig av en formell och gemensamgjord struktur för hur förändringar skall 
hanteras. Exempel på en gemensamgjord struktur kan vara att en viss del av utförandet av 
förändringshanteringen klargörs redan i offerten för att skapa en medvetenhet hos kund 
gällande förändring och dess betydelse.   

Samtliga företag belyste vikten av att potentiell förändring måste identifieras på ett tidigt 
stadium. Desto senare förändringen uppkommer desto svårare blir hanteringen av 
förändringen enligt samtliga av de intervjuade företagen. För att kunna undvika 
förändringen är det viktigt att inneha en hög grad av formalisering vid varje 
förändringshantering. Ett annat sätt att hantera förändringen på är att låsa 
kravspecifikationen på ett så tidigt stadium som möjligt. Våran tolkning utifrån den 
empiriska undersökningen är att formalisering och låsning av kravspecifikationen inte görs i 
den utsträckning som skulle behövas.  

Ett ytterliggare sätt att undvika okontrollerade förändringar på är att hantera 
förändringarna på ett proaktivt sätt genom att skapa resursutrymmen i form av tid och 
kostnad för kommande förändringar.    

Ett utav företagen såg förändring som ett potentiellt störningsmoment vilket medför en 
osäkerhet för projektet. Det är därför viktigt att effekten av förändringen bedöms och 
hanteras för att inte förändringen skall bli okontrollerbar. Bedömningen gäller även små 
förändringarna som är lätta att förbise då effekten av dem inte inses. Vår empiriska 
underökning har visat att svårigheten ligger i hantering av mindre förändringar. 
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Vi anser att det är viktigt med en medvetenhet och en förståelse över förändringens 
påverkan och vilka konsekvenser okontrollerade förändringar kan få för projektet. Varje 
arbetssätt som används måste vara väl anpassat till det enskilda projektet vilket ger ökad 
kontroll över de potentiella förändringarna. Vi anser att vid en väl anpassad hantering kan 
förändringarna bli möjligheter för projektet istället för okontrollerade risker som kan 
resultera i ett misslyckat projekt.  

Vår slutsats är att det finns arbetssätt för att planera och hantera okontrollerade 
förändringar på men att dessa arbetssätt inte är standardiserade. Dessa arbetssätt kan se 
olika ut och angripa förändringar på olika sätt. Vi anser dock att en standardisering av 
arbetssätt är nödvändig. Denna standardisering skall väga in de olika arbetssätten och skapa 
en gemensam syn på hur förändring skall hanteras. 

5.6 Riskhantering är ett arbetssätt för att förebygga 
okontrollerade förändringar 

Ett annat arbetssätt att hantera okontrollerade förändringar på är riskhantering. Projekt 
som är drabbade av förändringar kan effektivt hanteras genom just riskhantering (Dey & 
Ogunlana, 2001). Riskhantering utförs av samtliga företag men har då inte som huvudsyfte 
att hantera okontrollerade förändringar utan analysera risker i allmänhet.  

Vi anser att riskhantering kan vara ett bra komplement till förändringshantering, då 
okontrollerade förändringar skall hanteras. Vi anser vidare att riskhantering gör det möjligt 
att identifiera och hantera förändringar för att undvika att de blir okontrollerade. Vår 
empiriska undersökning visade att endast ett utav företagen använder riskhantering som ett 
komplement till förändringshantering. Detta gjordes dock inte i så stor utsträckning utan 
användes endast vid enstaka tillfällen. 

Murch (2002) anser att ledare på olika nivåer och befattningar skall arbeta med 
riskhantering som en kontinuerlig arbetsuppgift. Det skall finnas tydliga direktiv för hur 
potentiella risker skall kunna identifieras och hur riskhanteringen skall utföras (Murch, 
2002).   

Samtliga företag har ett standardiserat sätt att bedriva riskhantering på där de oftast arbetar 
med särskilda riskhanteringsdokument. Dessa dokument påvisar graden av sannolikhet att 
risken uppstår samt hur risken kan komma att påverka projektet. Empirin visade dock att 
den riskhantering som utförs inte är kopplad till hanteringen av okontrollerade 
förändringar i någon större omfattning.  

Vår tolkning är även att riskhantering bör ses som en iterativ process både vad det gäller 
själva stegen för att hantera risk men även under hela projektlivscykeln. Det kan exempelvis 
vara nödvändigt att gå tillbaka och se över kravspecifikationen eller SOW-dokumentet vid 
en omarbetning av projektomfattningen. 

Riskhanteringen kan ses som en arbetsprocess för att stödja projektet under dess 
arbetsgång (Turner & Simister, 2000). Turner & Simister (2000) betonar vikten av en 
samverkan mellan alla projektets intressenter för att kunna skapa en medvetenhet av 
förändringarnas påverkan. Denna samverkan sågs även som en viktig aspekt i våran 
empiriska studie då samtliga av de intervjuade företagen ansåg att en samverkan kunde 
bidra till en förbättring av förutseendet av potentiella risker.  

 45



 Analys 

Vi anser att riskhantering är en väldigt viktig aspekt att beakta då förändringar skall 
hanteras inom IT-projekt. Denna åsikt stöds även av Taylor (2003) som menar att 
riskhantering är nyckeln till ett lyckat projekt.  

Vår slutsats är att riskhantering kan användas för att hantera potentiella förändringar. 
Tillsammans med förändringshantering kan riskhantering fungera som ett bra komplement 
till att hantera okontrollerade förändringar. Vi ser därför ett behov av att utveckla ett 
standardiserat arbetssätt som kombinerar förändringshantering och riskhantering. 
Kombinationen kan skapa en effektiv hantering av förändring och därigenom undvika att 
okontrollerade förändringar uppstår. 
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6 Resultat – En modell för förändringshantering 
I detta avsnitt presenteras det resultat som analysen lett fram till. Vi har tagit fram en modell som bör 
följas för att undvika att okontrollerade förändringar uppstår under IT-projekt. Förändringar i form av 
ändringar och tillägg i funktionalitet kan på ett strukturerat sätt hanteras genom att följa det arbetssätt 
som modellen representerar. En grafisk presentation ges av modellen där de olika stegen finns 
representerade. Vidare beskrivs modellen och de olika stegen mer ingående för att ge en djupare insikt av 
tillvägagångssättet under respektive steg.  

 

Figur 6.1 Förändringshanteringsprocessen. (Abdiu, Strandberg & Stridsberg, 2004) 

6.1 Förändringshanteringsprocessen 
Med förändringshantering avser vi hanteringen av ändringar och tillägg i funktionalitet. Vi 
benämner den framtagna modellen som en process då den kan liknas vid ett flöde från steg 
1-4 där varje tidigare steg utgör en förutsättning för nästkommande steg. Steg 1-3 ingår i 
planeringsfasen. Dessa steg måste ha passerats och ligger sedan till grund för 
genomförandefasen samt för själva hanteringen av förändringen i steg 4. Modellen 
kombinerar vissa utvalda steg från riskhantering och förändringshantering.  

Kontrollstruktur 

Vi vill betona vikten av att ha en kontrollstruktur som sträcker sig över samtliga steg i 
modellen. Kontrollstrukturen fungerar som en kontroll av att respektive steg har 
genomförts och att stegets aktiviteter tillämpas under hela processen. Om så inte är fallet är 
det viktigt att gå tillbaka till det föregående steget under arbetsprocessen. Processen är 
således iterativ. Kontrollstrukturen skall även fungera som en uppföljning och identifiering 
av nya förändringar i samband med implementering av hanteringsåtgärder. 
Ställningstagande bör tas till huruvida antagandena gällande förändring fortfarande är 
korrekta. Då antagandena inte är korrekta kan en omplanering av projektet behöva göras. 
Kontrollstrukturen bör även belysa vikten av dokumentation under samtliga steg under 
förändringsprocessen. Denna dokumentation skall beskriva vilka förändringar som 
planerats för, vilka förändringar som påträffats och hur dessa har hanterats samt vilka 
konsekvenser detta har medfört. Vi anser att det är oerhört viktigt att samtliga förändringar 
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finns dokumenterade och tillgängliga. Dokumentationen bör sedan ligga till grund för 
planering och hantering av framtida projekt. 

6.1.1 Planeringsfas 
Planeringsfasen utgör grunden för att kunna hantera förändring. Genom en god planering 
kan en effektiv hantering av potentiella förändringar uppnås.  

1. Förståelse 

Under detta inledande steg gäller det att skapa en gemensamgjord förståelse för 
projektets mål och omfattning. Det inledande steget ska också skapa en förståelse för 
vad som utgör en förändring och hur denna förändring skall definieras. Definieringen 
är oerhört viktig för att samtliga berörda intressenter skall förstå hur förändring uppstår 
och vilken påverkan förändringen har på projektomfattningen. Vidare skapar denna 
förståelse en medvetenhet av vilka konsekvenser förändringarna kan få för 
projektutfallet då de ej hanteras på ett gemensamgjort och strukturerat sätt. Det är 
viktigt att det finns en gemensamgjord förståelse för vad som verkligen krävs för att 
uppnå önskat resultat med projektet. Vi anser att det krävs en medvetenhet över 
projektets baskrav för att uppnå önskat resultat. Baskraven skall i första hand vara 
uppfyllda för att projektet skall leverera kundnytta. Det är först efter att samtliga 
baskrav har uppfyllts som eventuella tilläggskrav blir aktuella att hantera. Är 
tilläggskravet så pass viktigt bör det omdefinieras till ett baskrav. Det är viktigt att det 
finns en involvering av samtliga intressenter redan under analyseringen av kundens 
affärsprocesser. Involveringen bidrar till en ökad förståelse och ett effektivt 
framtagande av kraven för systemet. En effektiv involvering gör det även lättare att 
identifiera avvikelser ifrån de definierade kraven, det vill säga förändringar i form av 
ändringar och tillägg i funktionalitet.  

Vi vill betona vikten av kommunikation under detta steg för att öka förståelsen hos 
samtliga berörda intressenter.  

Det bör först dokumenteras hur förändring definierats, därefter bör en kontinuerlig 
dokumentation ske löpande under hela processen över de önskemål om förändringar 
som uppstår. En väl genomförd dokumentation bidrar till en gemensamgjord syn av 
vad som utgör en förändring och hur dessa förändringar skall hanteras.  

2. Planering för förändringshantering 

I steg 2 skall en planering för förändringshantering ske där ansvar för hanteringen 
delegeras ut. Här bör det framgå vilken klassificering av förändring som används, det 
vill säga vad som utgör en stor respektive liten förändring och vilka grupperingar som 
används. Grupperingar kan exempelvis göras utefter förändringstyp, påverkan eller 
prioritet. Det viktiga är att ha en gemensamgjord syn för hur hanteringen skall gå till.  
Resultatet av detta steg leder fram till en struktur över vem som ansvarar för vad, det 
vill säga för vilken typ av förändring. Vidare resulterar steget i att fastställa kundens 
involvering i förändringsprocessen. Diskussion måste föras med kund hur 
förändringsarbetet skall gå till. Vid större förändringar är det viktigt att det klargörs 
vem som skall stå för den eventuella kostnaden som förändringen innebär. Det är även 
viktigt under detta steg att se över indelningen av projektet. Denna indelning bör återge 
arbetsprocesserna där WBS och MUW bör användas för att uppnå ökad kontroll. 

3. Identifiering & prioritering 
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I detta steg identifieras alla potentiella förändringar som kan tänkas uppstå. Detta 
arbetssteg kan med fördel baseras på tidigare liknande projekt då mycket information 
och kunskap om potentiella förändringar kan hämtas utifrån dessa. Förändringarna kan 
ses som en risk för projektet och därför vill vi betona vikten av att utvärdera effekterna 
av dessa förändringar. Utvärderingen av förändringarna innebär att ställning till följande 
frågor tas:  

Hur påverkas systemets övriga delar av förändringen?  

Vilka konsekvenser medför förändringen för projektet? 

En annan viktig aspekt att ta ställning till är sannolikheten för att förändringen uppstår. 
Det är viktigt att en utarbetad handlingsplan finns då ställning måste tas till hur 
förändringar som uppstått skall hanteras. Andra frågor som måste beaktas är vilka 
alternativa tillvägagångssätt som finns. Det kan även förekomma förändringar som ej 
kunnat förutses och därav inte planerats för. Dessa förändringar kräver ofta ytterligare 
finansiering vilket innebär att en diskussion med kund bör tas. 

6.1.2 Genomförandefas 
När en förändring väl uppstår är det viktigt att förändringen hanteras utifrån en utarbetad 
och gemensamgjord handlingsplan. Handlingsplanen bör beskriva hur förändringen skall 
hanteras och vilka steg som skall tas efter att en förändring har efterfrågats eller behovet 
identifierats av programmerare. Handlingsplanen beskrivs i steg 4. 

4. Hantering 

Det är viktigt att steg ett till och med tre är noggrant genomarbetade eftersom det ligger 
till grund för hanteringen (se figur 6.1). Förändringen kommer att innebära en påverkan 
på funktion, tid och kostnad. Dessa parametrar måste tas i beaktande när en 
bedömning av förändringens påverkan görs. Vid stor påverkan bör samtliga 
intressenter involveras i beslutet och förändringen hanteras i en ny release beroende på 
vilken påverkan förändringen har. Vid val av ny release kan den hanteras som en 
efterföljande fas inom det pågående projektet eller alternativt som ett separat 
förändringsprojekt vid en mycket stor och omfattande förändring. 

Vi vill betona vikten av att förändringshanteringen sker på ett strukturerat och 
gemensamgjort sätt. För att uppnå en effektiv förändringshantering skall nedanstående 
punkter följas: 

1) Dokumentera ändringsförslag/tillägg i ett ändringsdokument 

2) Identifiera vilken förändring som avses 

3) Utvärdera nödvändigheten av förändringen 

4) Utvärdera storleken av förändringen 

5) Utvärdera effekt/påverkan av förändringen 

6) Utvärdera konsekvensen av förändringen på projektet 

7) Utvärdera kostnaden av förändringen 

8) Kommunicera ut förändringsbehovet till projektledare 
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9) Avgör om förändringen skall hanteras inom projektets ursprungliga 
resursramar eller i ny release 

10) Utse ansvarig för förändringen (beroende på utfallet av ovanstående 
punkter) 

11) Utvärdera vem som ska ansvara för kostnaden 

12) Ta beslut om förändringen skall genomföras eller avslås i samråd med 
samtliga berörda intressenter 

Vid beslut om genomförande. 

13) Avgör när förändringen skall införas 

14) Kommunicera ut förändringen som skall genomföras till berörda parter 

Vid beslut om att avslå förändringsförslaget. 

15) Utvärdera alternativ och konsekvenser då beslut tagits om att ej utföra 
förändringen 

Oavsett vilket beslut som tas är det viktigt att kontrollera förändringsåtgärderna för 
att se om de förväntade konsekvenserna av förändringarna har uppfyllts. Vid en 
kontroll av förändringsåtgärderna kan identifiering av en eventuell felbedömning 
ses för att sedan kunna omarbeta åtgärderna.  
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7 Slutsatser 
Nedan presenteras våra slutsatser i punktform utifrån uppsatsens syfte.  

Hantering av förändringar i form av ändringar och tillägg av funktionalitet utgör grunden 
för projektutfallet. Eftersom en förändring i funktionalitet påverkar projektets övriga 
kritiska variabler såsom tid, kostnad och relationer är förändringshantering en avgörande 
faktor för ett lyckat projekt. 

För att uppnå en effektiv förändringshantering krävs en förståelse över 
nedanstående punkter. 

• Förändring i projektomfattningen är något som kännetecknar IT-projekt och ses 
som ett problem. 

• De bakomliggande orsakerna till att förändring uppstår är: 

o Avsaknad av en gemensam syn mellan kund och utvecklare 

o Nya uppkommande krav från kund 

o Ständiga finjusteringar och tillägg av nya ospecificerade funktioner i 
systemet av programmerarna  

o Buggar i tredjeparts produkter existerar 

o Förståelse för förändringens påverkan saknas bland projektets intressenter 

• Ett standardiserat arbetssätt för att hantera dessa förändringar saknas 

• Råd och tillvägagångssätt för hur hanteringen av förändring skall ske 

o Stor vikt vid definiering av projektet och dess omfattning 

o Framtagande av SOW-dokument tillsammans med kund 

o Skapa en gemensam förståelse för förändring 

o Ha en utarbetad plan för att hantera förändring 

• Riskhantering kan vara ett arbetssätt för att hantera förändring och på så sätt 
undvika att okontrollerade förändringar uppstår 

Vår framtagna modell beskriver hur förändringshanteringsprocessen skall användas för att 
undvika att okontrollerade förändringar uppstår (se avsnitt 6). Modellen kombinerar 
ändringshantering med riskhantering då förändring utgör en risk för projektets slutresultat. 
Det bör dock understrykas att modellen är generell och måste situationsanpassas för varje 
företag.  
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8 Avslutande diskussion 
Här redovisas de reflektioner som gjorts över uppsatsarbetet. Först kritiseras metodvalet och därefter sker 
en reflektion över hur det hade sett ut om vi gjort om studien. De erfarenheter vi fått utifrån arbetet med 
uppsatsen beskrivs. Avslutningsvis så ges förslag till vidare studier. 

8.1 Metodkritik 
Vi önskade en mer djupgående beskrivning av hur företagen uppfattar förändring för att se 
hur hantering av förändring kan göras. Vi ansåg därför att en kvalitativ metod var lämplig 
att använda med tanke på uppsatsens omfattning. Valet av den kvalitativa metoden bidrar 
endast till en fingervisning om hur det verkligen är och gör det alltså svårt att uppnå ett 
generaliserbart resultat (Jensen, 1995). Däremot är en kvalitativ metod bra för att försöka 
skapa teorier genom att utnyttja tidigare teorier och det empiriska resultatet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vår framtagna modell som är ett resultat av just tidigare teorier och den 
empiriska studien kan ligga till grund för att se hur hanteringen av förändring kan 
underlättas och effektiviseras i projekt. Vidare studier kan sedan testa modellens betydelse 
för hantering av förändring eftersom vårt syfte endast var att ta fram råd och 
tillvägagångssätt och inte att testa hållbarheten av dessa. 

Den kvalitativa metoden anses vara mest sårbar när det gäller tillförlitlighetsproblem 
(Jensen, 1995). Valet att använda oss utav mer öppna (semistandardiserade) intervjuer gör 
att det blir svårare att bedöma den totala intervjumängdens tillförlitlighet eftersom de inte 
är genomförda på likartat sätt. Däremot så ökar tillförlitligheten då möjlighet ges att ställa 
många frågor om samma ämne så att svar ges på det som avses. 

Generaliseringen av vår uppsats är svår att bedöma eftersom vi endast intervjuat tre 
företag. Den bedömning vi kan göra utifrån det empiriska resultatet är att företagen i stort 
sett har samma syn på förändring vilket kan tolkas som att även andra företag delar denna 
syn även om det inte går att bevisa med vår uppsats. Vi anser att reliabiliteten är uppnådd 
eftersom någon annan skulle komma fram till samma slutsats om samma metod användes. 
Vidare anser vi även ha använt oss utav ett strukturerat arbetssätt från början till slut i 
uppsatsen. Validiteten kan dock ifrågasättas eftersom vi inte använde oss utav den 
kvantitativa metoden inledningsvis som vi ansåg skulle vara optimalt för att ta reda på om 
förändring ses som ett problem. Samtidigt tycker vi oss se tydliga resultat på det vi mätte 
och ser inga stora brister i den kvalitativa metoden som användes. 

8.2 Erfarenheter 
Nu i efterhand kan vi fundera över hur uppsatsen skulle ha utförts om vi hade gjort den 
idag utefter de erfarenheter vi fått. Om studien hade gjorts om och mer tid hade funnits 
hade tillvägagångssättet sett annorlunda ut. Eftersom uppsatsen var begränsad i omfattning 
hade vi inte möjligheten att först testa om förändring var ett tydligt problem i IT-projekt 
genom exempelvis en kvantitativ undersökning. Önskan därefter hade i så fall varit att gå 
över till en mer kvalitativ metod för att ta reda på vad det är som orsakar att förändring 
uppstår och hur hantering av förändring kan göras. Vårt val med tanke på uppsatsens 
omfattning var att slå ihop allt och även de första frågorna i den kvalitativa undersökningen 
då vi ansåg att det skulle vara tillräckligt för att få svar på hur företagen såg på förändring. 
Nu i efterhand ser vi inga större brister i det även om det helt klart hade varit bättre att 
utföra en kvantitativ undersökning först för att därigenom erhålla en högre validitet. 
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Vi har lärt oss att när en kvalitativ metod med intervjuer skall genomföras krävs det bra 
planering och att vara ute i god tid. Respondenterna som skall intervjuas måste ha god tid 
på sig att planera in intervjun samtidigt som författarna för uppsatsen måste se till att det 
finns tillräckligt med tid att analysera all insamlad data. Vi lyckades med detta tack vare att 
respondenterna var intresserade av ämnet och verkligen tog sig tid för att bli intervjuade. I 
alla uppsatser är det viktigt att sökandet av information sker direkt för att kunna sätta sig in 
i ämnet och veta vilken kunskap som redan finns. Här är det bra att ha god tid på sig anser 
vi och vår erfarenhet är att arbetet är en mognadsprocess där ämnet hela tiden kan 
utvecklas och preciseras. Det är dock viktigt att ämnet fastställs till slut och att detta inte 
sker alltför sent. Det som vi anser vara det svåra med uppsatsen var att veta vad som var 
relevant respektive orelevant information. Detta är särskilt problematiskt när det berör ett 
sådant nytt ämne som det inte finns så mycket forskning om. Det var även svårt att 
identifiera vilka författare som var erkända inom vårt område. Avslutningsvis kan vi nämna 
att vi har lärt oss mycket vad det gäller att skriva en uppsats där vi ser att planering, 
engagemang samt innehavandet av ett intressant ämne är viktiga beståndsdelar för en 
lyckad uppsats. 

8.3 Förslag till vidare studier 
Här har vi tagit fram områden som vi anser vara kopplade till vårt ämne och kan ligga till 
grund för vidare studier. 

• Utföra en omfattande kvantitativ undersökning där fokus ligger på att försöka ta 
reda på om förändring ses som en huvudfaktor till att projekt misslyckas. 

• Utföra fler intervjuer där fokus kan ligga på projektmedlemmar och kunden för att 
se hur de uppfattar förändring, hanteringen av den samt vilken effekt en 
strukturerad förändringshantering skulle få. 

• Testa och eventuellt förbättra förändringshanteringsprocessen utefter användandet 
i olika systemutvecklingsprojekt och ett starkt ifrågasättande av processens 
nödvändighet. 
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 Slutord 

9 Slutord 

TACK 
Björn! 

För ett gott samarbete under uppsatsarbetet 

Vi vill tacka följande: 

Björn Johansson, som varit vår handledare under uppsatsarbetet. Tack för all feedback! 

Jörgen Lindh som givit oss värdefull feedback under seminarietillfällena. 

Vi vill även tacka Marius Mihailescu och Tomas Müllern för att de ställt upp. 

 

Vi vill tacka samtliga företag som ställt upp för intervju: 

Katarina Thörnqvist, WM-data Göteborg 

Christer Nordberg, ABB AB/Business Systems Jönköping 

Företag X Jönköping 

 

Vi vill även tacka opponentgrupperna för deras granskning och feedback: 

Opponenterna Salsa, Brost och Teddan för all värdefull feedback under seminarierna. 

Opponenterna Johanna och Marie för deras hårda feedback. 

 

”Humor” är en förutsättning för att orka med uppsatsarbetet 

Tack Bob Marley för att du givit oss hopp och fått oss på benen igen efter många timmars 
arbetande eller när frustration utbrutit. 

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för att ha pressat oss så hårt och för att vi orkat 
stå ut med varandra. Vi är nöjda med resultatet och det pressade tidsschemat hölls tack 

vare bra planering och stort engagemang. 
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Bilaga 1 JIBS projektmodell 
För att få en övergripande förståelse över projekt i allmänhet kan JIBS projektmodell komma till 
användning. Vi har använt oss av denna modell för att lättare kunna åskådliggöra för läsaren hur ett 
projekts struktur kan se ut. Modellen ligger till grund för vår uppfattning om hur projekt kan hanteras och 
tillämpas därmed kort i vår uppsats. Eftersom uppsatsens fokus inte ligger på vilka faser som skall ingå i 
ett projekt så ansåg vi att vi inte behövde jämföra olika projektmodeller eller motivera valet av vald modell. 
Den modell som presenteras anser vi ge en tydlig översikt av de ingående stegen vid hantering av projekt i 
allmänhet. 

 

 ) 
JIBS projektmodell (Müllern, 2004b
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Bilaga 2 Ämnen och urval av frågor till företagen 
Dessa frågor har vi sänt till berörda företag innan intervjuerna för att de skall kunna bilda sig en uppfatt-
ning och sätta sig in i vad som kommer att tas upp under intervjun. Vi valde att skilja på dessa frågor och 
de som vi utgick ifrån för att respondenterna inte skulle förbereda svar och därigenom få en mer rättvisande 
bild av företaget. 

ALLMÄNT 

Vad är det för typer av IT-projekt som ni utför? 

Hur stora projekt brukar dessa vara? 

Vilka faser kan era projekt delas in i? 

Vilka problem upplever ni med IT-projekt? 

Vad ser ni som ett lyckat/misslyckat IT-projekt? 

Vilka är de största skillnaderna mellan lyckade och misslyckade projekt? 

Vad är det för faktorer som gör att ett projekt blir misslyckat? 

FÖRÄNDRING 

Syn på förändring inom IT-projekt 

Uppkomsten av förändring inom IT-projekt 

Faktorer som påverkar förändring 

Effekterna av förändring 

Företagets hantering av förändring 

RISKER 

Vad ser ni för huvudsakliga risker med projekten? 

Upplevs risker som ett problem i IT-projekt? 

Använder ni någon form av riskhantering? 

Vad lägger ni i begreppet riskhantering? 

Hur ser denna hantering i så fall ut? 

Diskussion kring risk och förändring 

KUNDEN 

Vilka faktorer är viktigast för att tillfredställa kunden? 

I vilken omfattning involveras kunden? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
Dessa frågor har använts som utgångspunkt för intervjun. Följdfrågor utöver dessa har ställts för att gå in 
djupare och därav få uttömmande och tydliga svar. 

ALLMÄNT 

Vad är det för typer av IT-projekt som ni utför? 

Hur stora projekt brukar dessa vara? 

Vilka faser kan era projekt delas in i? 

Vilka problem upplever ni med IT-projekt? 

Vad ser ni som ett lyckat/misslyckat IT-projekt? 

Vilka är de största skillnaderna mellan lyckade och misslyckade projekt? 

Vad är det för faktorer som gör att ett projekt blir misslyckat? 

FÖRÄNDRING 

Upplever ni det som att det sker mycket förändringar i projekt? 

Hur ser ni på förändringar under projektets gång? 

Vilken aktör initierar förändring? 

Vem är ansvarig för att hantera denna förändring? 

Hur påverkar förändringen projektutfallet? 

Vilka bakomliggande orsaker till förändringen finns? 

Kan förändring vara en faktor till att projektet blir misslyckat? 

Om ja, varför? 

När blir förändring ett problem? 

Är problemet med dessa förändringar svårt att kontrollera? 

Kan förändringarna upplevas som okontrollerbara? 

Om ja, under vilka omständigheter? 

Kan förändring påverka projektutfallet positivt? 

Har ni något arbetssätt att kontrollera förändring? 

Finns det någon plan, metod eller utarbetad arbetsstruktur för att hantera förändring? 

Hur ser i så fall dessa ut? 

Finns det någon deadline för när ändringar ej får ske i ett projekt? 

Hur är dessa metoder eller arbetssätt framtagna?  
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Finns det några fördelar respektive nackdelar med dessa metoder? 

RISKER 

Vad ser ni för huvudsakliga risker med projekten? 

Kan förändring ses som risker inom ett projekt? 

Använder ni någon form av riskhantering? 

Vad lägger ni i begreppet riskhantering? 

Hur ser denna hantering i så fall ut? 

Utnyttjas denna hantering för att förebygga och hantera okontrollerade förändringar? 

KUNDEN 

Vilka faktorer är viktigast för att tillfredställa kunden? 

I vilken omfattning involverar ni kunden vid definiering av projektomfattningen? 

Hur involveras kunden i resterande projektfaser som vid genomförande och avslut? 
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Bilaga 4 Sammanfattning av intervjuer 
Här ges en sammanfattning över respektive intervju med vart och ett av företagen.  

Intervju 

Ons 28 april 2004 

14:00-16:00 

ABB AB/Business Systems - Jönköping 

Kontaktperson: Christer Nordberg 

ABB AB/Business Systems 

Arbetar med implementationsprojekt, förändringsprojekt. Har oftast en teknisk plattform i 
grunden. Har informationssystemslösningar (paketlösningar) i grunden som sedan skall 
anpassas till kundens önskemål och krav. 

Beställningen initierar projektet vilket leder till en utarbetad projektplan som skall visa hur 
projektet skall hanteras. Planen skall svara på frågan om det är möjligt att uppnå målet med 
projektet till uppsatt tid och kostnad. Det är en avvägning mellan: Tid – Kostnad – 
Funktionalitet (kvalité). 

Tid, Kostnad och Funktion är tre aspekter som alltid skall beaktas vid planering och 
hantering utav projekt. Viktigt att reflektera och ha en tillbakablick över arbetet och de tre 
parametrarna. Om något går fel skall man på ett tidigt stadium ha reflekterat över detta, gå 
tillbaka och gå igenom det igen för att på så sätt föra in projektet på den fördefinierade 
banan. Detta kan göras genom att man delar in projektet i etapper som har tidsintervall. 

Projektbeställaren integreras för bedömning och beslut. 

Aspekter att beakta vid hantering utav ett lyckat projekt: 

• Bryt ner projektet i delar; det blir då större chans att lyckas med projektet. 
• Projekt som sträcker sig över längre tidsperiod än ett år tenderar att misslyckas. 
• Projekt på full fart under kortare tidsperiod är absolut att föredra. 
• Sätt upp milstolpar för projektet. Varje milstolpe skall avgöra om projektet skall gå 

vidare eller inte. Frågor som om planeringen är klar för samtliga steg i 
nästkommande fas? 

 
Kravspecifikationen skall tas fram tillsammans med kund. Kunden skall godkänna varje 
steg i projekthanteringen. Det kan vara svårt att estimera kostnaden för att utveckla 
kravspecifikationen, därför används ett fast pris plus/minus uppskattad procent för 
avvikelse. (exempelvis 30 procent). 
Problem med IT-projekt uppkommer genom:  

• Svårt att upprätthålla totalekonomin.  
• Svårt att upprätthålla ansvarstagande.  
• Bristfällig kommunikation.  
• Oklar målformulering.  
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• Dålig indelning av projektet.  
• Att arbete fortgår parallellt.  
• Brister i involvering av projektmedlemmar, exempelvis programmerare.  

 

Vanligt vid misslyckade IT-projekt 

• Projektstart utan klar och tydlig målformulering 
• Bristande uppföljning. 
• Avsaknad av uppdelning av projektet i mindre delar – tidsbestämda etapper. 
• Ingen spridning av moduler och test av dessa. 
• Metod för förändringshantering tillämpas inte på grund av avsaknad av förståelse 

för vikten av en sådan process. 
• Underskattning av förändring. 
 

Viktigt att involvera projektmedlemmarna för att få fullt stöd för projektet och hålla nere 
kostnaderna. 

Gemensam styrgrupp med kund för avrapportering och uppföljning av eventuella 
avvikelser från plan. 

Definition av lyckat IT-projekt: Uppnår målen och skapar kundnytta inom förväntade 
tids- och kostnadsramar. 

Ett lyckat projekt är situationsanpassat och innehar en god basordning. Då har projektet en 
potentiellt större chans att lyckas. Man måste hantera projekten på ett proaktivt sätt för att 
driva ett lyckat projekt. Med proaktivitet menas att man skall planera för svårigheter för att 
kunna styra projektet så att det ligger i fas. 

FÖRÄNDRING 

Förändring kan både vara positivt och något negativt för projektutfallet. 

CHANGE MANAGEMENT – Metod som används för att hantera förändring eller 
avvikelser från projektomfattningen (scopet). Kan sägas vara en strukturerad 
förändringshantering. 

Inkluderar följande steg: 

• Vilken förändring? 
• Vilken påverkan?    Beslut & Åtgärd 
• Nödvändighet?  
• Kostnad? 

 

Övriga aspekter som togs upp var: 

• Viktigt att identifiera ”bra att ha” förändringar och exkludera dessa. Förändringar 
skall endast göras då de utgör ett måste för det framtida resultatet. 

• Försök hålla scopet så mycket som möjligt – få upp en första version. Förändringar 
och tillägg kan sedan hanteras i en ny version. 
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• Ansvaret för Change Management bör ges på ett tidigt stadium under 
projektplanen.  

• ABB Business System utgår från en basplan som täcker in 95 procent av alla 
företagsbehov.  

• Viktigt att anpassa verksamheten (de operationer som utförs) efter systemet och 
inte tvärtom. Detta avgör det tänkta systemets funktionalitet och själva 
interaktionen mellan människa och maskin.  

 

Definiera vad det är för förändring samt påverkan på projektet; tid, kvalité och kostnad 
samt försök att hålla sig till de ursprungliga systemkraven. 

Ofta initieras förändring genom en ofullständig kravspecifikation men förändringen kan 
även initieras av utvecklaren. Detta beror på att programutvecklarna ej har definierat och 
sett kundens behov tillräckligt bra. Oftast kommer då kunden upp med nya önskemål om 
tillägg och funktioner. Oftast är det projektbeställaren som initierar förändring. Det är även 
vanligt att kunden aldrig vågar låsa kravspecen och projektet är därmed mottagligt för 
förändring under hela projektlivscykeln. Någon gång måste man dock låsa 
kravspecifikationen (etapp 1) så att förändringar efter denna tidpunkt inte får ske utan kan i 
så fall hanteras i en ny version. 

Vad som ursprungligen lovats att levererats bör vara i närheten av vad som verkligen 
levereras. Det som leder till mindre förändring är en väl genomförd analys av kundens 
behov. 

Förändringen kan komma in på ett tidigt stadium.  

Anpassningar till paketlösningar. Skapa en basmodell som man använder sig utav och 
klarar 90% av alla normala företagsbehov. Anpassa verksamheten efter systemet. 

Omvärldsfaktorer som exempelvis en uppdelning av kundens verksamhet i flera bolag bör 
utvärderas. 

Projektledaren har ansvar för att hantera förändringen och har ansvar för 
kommunikationen externt såväl som internt.  

Arbetssätt för att kontrollera förändring; ändringsjournal- beskriver konsekvenserna utav 
förändringen samt vem som betalar.  

En arbetsmetod för hantering av projekt är en projekthandbok. Förändringsaspekten finns 
som en fast punkt vid genomgångar med styrgrupp.  

Målkontroll; tid, funktion, ekonomi - styrs av projektledare. 

Dock är funktionen en triggare. 

Svagheter kan vara att man inte följer de uppsatta metoder och direktiv för att hantera 
projektet. Detta kan bero på att man ej förstår vikten av dem, att man underskattar 
förändring och dess påverkan. 

Man skall skapa utrymme för förändring och lägga in marginal för potentiella förändringar. 
Skapa en buffert som både kan innehålla tid och kostnad. Man skall arbeta proaktivt. 

Risker med projektet kan vara och uppkomma då man inte har en tillräckligt väldefinierad 
kravspec att arbete utifrån. Att projektmedlemmarna inte är involverade och comittade, 
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förtroende till projektet. Projektet skall planeras och tas fram med en stark integration och 
kommunikation med projektets medlemmar. 

Risk att projektet startar på lösa grunder. 

Förändring kan ses som en risk då förändringen inte är strukturerad. 

Riskhantering, löpande kontrollfrågor används. Kolla så att projektet är på banan.  

Man har då fått sjukdomsbilden dock inte vilka metoder som skall användas för att kunna 
åtgärda detta. Excel dokument- Pejl. 

Lyckad hantering av förändring 

• Struktur är nyckeln tillsammans med en god kommunikation såväl internt inom 
organisationen som gentemot kund. 

• Projektledaren är ansvarig för förändring 
• Regler och rutiner för att hantera förändring 
• Förändring som måste ske – Skall vara klart definierat vem som står för kostnaden. 
• När skall ändringen ske. 

 

Förändring leder ofta till att IT-projekt misslyckas 

På grund av att man ej låst målen med projektet. 

Förändring är nästan alltid ett störningsmoment och medför en osäkerhet för projektet. 

 4-6 veckor mellan styrgruppsmöten med beställaren. Integrering av kunden sker löpande 
under hela projektets gång. Projektmöten en gång i veckan är vanligt (varannan, var tredje 
vecka förekommer). Formaliserad avrapportering – Ligger till grund för den fortsatta 
planeringen. 

Brist på medvetenhet om små förändringar (ofta från utvecklaren) tillsammans med brister 
i avstämningen kan leda till att förändringarna blir okontrollerbara.  

 

Ändringsjournal 

Här dokumenteras de önskemål som framkommit. 

Ändringar & Tillägg. 

Påverkan. 

Vem ansvarar för kostnaden.  

När skall dessa förändringar införas. 

(Ovanstående diskuteras med kunden och gemensamt beslut tas) 

Projekthandboken styr förändringsarbetet. En projektmodell/metod krävs men minst lika 
viktigt och avgörande är förståelsen av modellen/metodens betydelse (Mindset). Krävs en 
medvetenhet av behovet av de olika stegen som förespråkas i denna metod/modell. 

Styrgruppsrapport – Avvikelser mot plan 
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Fast punkt, nr. 5  - Tillkommande ändringar. 

Målkontroll 

Prioritera vad som är viktigast med 
projektet. 

Funktion 

Aktuell projektstatus. 

Prognos för hela projektet. 

Ofta hamnar ändå krysset i mitten av 
triangeln men variationer förekommer 

beroende på projekttyp. 

EkonomiTid 

Ändringshantering = Funktionsändringshantering 

Avsätt en buffert för tid & kostnad i projektplanen för förändring – Proaktivitet. 

RISKER 

• Dålig kravspecifikation 
• Ej commitment till projektet. 
• Projektstart på för lösa grunder – lätt att starta upp ett projekt men svårt att avsluta. 
• Ej tillräcklig kontroll. 
• Avsaknad av förändringshantering 

 
Förändring kan ses som en risk – Bortglömda krav är vanligt. 

Farligt att sätta ett likhetstecken mellan risk och förändring då förändringen kan vara både 
positiv och negativ medans risk ofta har en negativ klang.  

Däremot kan Risk = Okontrollerade förändringar. 

PEJL-metoden för riskhantering tillämpas. 

Excelmatris för att mata in data för att få en indikation på statusen för projektet. Gäller 
sedan att åtgärda dessa risker vilket inte är definierat i denna metod. 

• Riskdel 
• Kvalitetsdel 

 
RISK Sannolikhet Effekt Summa 

1 3 2 6 

2 osv… 1 3 3 

Risk Mitigation: Vad kan göras? 

Ex. 1, 2, 3 = Låg, Medium, Hög. 

Stegen i Riskhanteringsprocessen: 

1. Identifiera 
2. Värdera 
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3. Åtgärd 
 

KUNDEN 

Göra kunden medveten om att förändringar förekommer (Tid & Kostnad). Kunden bör 
löpande involveras i processen. Delaktighet är nyckeln (prioriteringar, ta beslut). 

Förutse avvikelser – Proaktivitet. 

Kravspec – Tas fram tillsammans med anställda i kundens verksamhet. Analyseras. Kunden 
godkänner samtliga steg (Blueprint). 

Okontrollerade förändringar utgör en enorm risk för projektet. 

• Brister i förarbetet 
• Bristande projektledningskompetens 

 
Anpassning av standardpaket är riskfyllt och bör undvikas. Typen av projekt verkar inte 
påverka graden/mängden av okontrollerade förändringar. Det är mer projektledningen och 
själva hanteringen av förändring som har en påverkan på detta. 
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Intervju 

Tors 29 april 2004 

13:00-15:00 

Företag X - Jönköping 

Företag X 

Kundens verksamhet är en viktig komponent i Företag X affärsidé där 80 procent är 
befintliga kunder. Paketlösningar förekommer oftast men även utveckling av 
tilläggsmoduler. Företag X arbetar med affärsutveckling med organisationskonsulter för att 
identifiera kundens affärsprocesser samt förbättra och utveckla dessa. En viktig del är 
management consulting (ledningskonsultation). De tre huvudområdena som Företag X är 
verksamt inom är: egenutveckling av applikationer (kundspecifika lösningar), 
affärssystemlösningar och tjänstepaket. Ungefär en fjärdedel består av egenutveckling. 
Även utveckling av standardprodukter som kunden sedan utvecklar vidare (tilläggsmoduler) 
förekommer. Det rör sig ofta om integrationslösningar snarare än enskild 
produktutveckling. 

De flesta projekt involverar 3-5 personer och omfattar 3-5 månader. Ett litet projekt 
klassificeras som involverande 2 personer med en tidshorisont på 1 månad. Storlek över 
detta klassificeras som större projekt och ligger ofta på runt 5000 timmar. De större 
projekten ställer högre krav på planering, dokumentation och koordination. Har ej några 
100 personers projekt. 

Styrgruppen har det högsta ansvaret för projektet och skall godkänna projektets tids- och 
kostnadsramar. 

Projektbeställaren (kunden) initierar projektet och ingår i styrgruppen som tar hand om 
avvikelser från plan. En aktivitetsplan finns för vad som skall utföras och i vilken ordning 
detta görs. En generell projektplan tillämpas som sedan anpassas för det aktuella projektet. 
De faser som ingår i den projektmodell som används är: Definitionsfas, utveckling, 
godkännande, test, acceptans och driftfas. Oftast används någon form av prototyping 
under utvecklingen vilket ger en god inblick från kund och där kunden kan ge sitt 
godkännande. Beroende på storlek och projekttyp så kan prototypen antingen utvecklas 
vidare eller förkastas för att bygga systemet från grunden. Under acceptansfasen sker ett 
leveransgodkännande vilket kan ske snabbare med hjälp av prototyping. Under denna fas 
dokumenteras de kompletteringar och åtgärder som behövs. 

Företag X anser sig ha blivit bättre på att arbeta i projektorienterad miljö samt att använda 
och vidareutveckla mer komplexa program (3:e parts produkter). 

 

 

 

Huvudproblem inom IT-projekt 

• Missuppfattning mellan utvecklare och kund. 
 Krävs en tidig beskrivning av vad som är tänkt att levereras. 
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• Ny teknik (kompetens, tidigare erfarenheter). Innebär stor RISK. 
 Bäst vid ett andra genomförande, projekt nr. 2. Dra lärdom.  

• Bristande definiering av projektet och kundens förväntningar. 
 Krävs en förankring hos kund. Gör rätt från början. Viktigt att även kunden 

lägger ner mycket tid och kraft i projektet. 

Lyckat projekt: Uppfyller kundens förväntningar i form av kvalité och funktioner till rätt 
tid och pris. 

Misslyckat IT-projekt: Innebär ofta en förändring i funktionaliteten där brister kan ses i 
specificeringen av denna funktionalitet och att man ej når upp till förväntat resultat. Dålig 
definiering av projektet är ofta en huvudorsak till misslyckade projekt. När 
projektomfattningen ökar under projektets gång bidrar detta till att projekt överskrider tid 
och kostnad och påverkar till hög grad projektutfallet med ofta en negativ påverkan.  

Det sker en mängd förändringar under projektets gång. Oftast beror denna förändring på 
att kunden önskar tillägg av nya funktioner i systemet. 

IT-projekt innebär hög komplexitet – Komplexa lösningar. 

Viktigt att identifiera kundens mognad av att köpa in sådana komplexa lösningar. 

För många förändringar bidrar ofta till att IT-projekt misslyckas. 

FÖRÄNDRING 

• Krav från kund – Lätt att varje liten förändring i funktionalitet leder sammantaget 
till att projektet skenar iväg. 

• Tekniken som används – Bristande kvalité i 3:e parts produkter, innehåller alltid 
buggar som måste rättas till. 

 
Ett av de största problemen med just IT-projekt är att det sker mycket förändringar och att 
projektomfattningen ständigt utökas. Kunden vill hela tiden få in ändringar och tillägg. 
Varje liten ändring ökar komplexiteten. Detta är väldigt viktigt för projektledaren att 
hantera. 

Bristande kvalité i tredjepartens produkter kan också vara en källa till förändring. 

Andra källor till förändring kan vara att man har skrivit projektets avtal på lös grund. Då en 
kund inte blir nöjd med systemet måste det finnas ett bra avtal som kan fungera som en 
styr instrument för vilken som bär ansvar och vilken som skall betala förändringarna. 

Det är oftast kunden som initierar förändring i funktionalitet men det förekommer även att 
utvecklarna genom sin kreativitet hittar möjligheter till förbättringar och utför dessa på 
egen hand. Detta innebär en risk för projektet. Det är viktigt att ha en stark projektkultur 
som fokuserar på att leverera i tid.  

För att kunna kontrollera dessa förändringar krävs en stark projektkultur som fungerar 
som en kontrollstruktur för mindre förändringar.  

Psykologin mellan systemutvecklaren och kunden kan påverka projektets karaktär samt de 
förändringar som uppkommer. 

Förändring är problematiskt inom hanteringen av IT-projekt.  
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Dessa förändringar kan både vara ett hot dvs. en risk för projektet men även vara en 
möjlighet. Det krävs en fokusering på dessa förändringar som kan uppkomma. Det är 
projektledaren som ansvarar för att dessa förändringar identifieras och hanteras på rätt sätt.  

Ett sätt att hantera dessa förändringar på kan vara att först slutföra utvecklingen för att 
hantera förändring i en review runda (möjligen en efter release) där förändringarna 
inkluderas.  

Det är projektledarens ansvar att värdera storleken och effekten av förändringen och 
antalet förändringar. Vid förekommande av många förändringar bör detta föras vidare till 
Styrgruppen där kunden är inkluderad. Tidsplaneringen kan ligga som grund och användas 
till att identifiera avvikelser beroende på funktionsförändringar. 

Eftersom systemutvecklingsprojekt involverar människor så finns det alltid en psykologisk 
aspekt som måste beaktas. Detta ligger på projektledaren. Relationen utvecklare – kund 
försvåras genom användandet av en mellanhand, bör undvikas eftersom missuppfattningar 
i form av kraven på det tänkta systemet ofta uppstår.  

Projektkulturen bidrar till att ett givet arbetssätt följs där en aktivitetsplan upprättas, 
tidsplaneringen hålls under ständig övervakning och att man ej kastar sig in i utvecklingen 
direkt. Kulturen byggs upp av att ett och samma arbetssätt alltid följs. 

Okontrollerade förändringar 

Uppstår på grund av: 

• Bristande styrning. 
• Ingen uppföljning. 
• Otydlig överenskommelse med kund angående kraven på projektet. 

 
Bör finnas en god överensstämmelse mellan ursprungliga krav och det som verkligen 
levereras vid ett ”Bra” projekt.  

Okontrollerade förändringar kan även uppstå på grund av bristande kommunikation mellan 
projektledare och involverade intressenter (exempelvis projektmedlemmar, kund). 
Fokusering på planering och hantering av förändring vilket annars är något som lätt 
uppstår.  

Normalt sätt kan man ej se någon skillnad mellan egenutvecklingsprojekt och andra former 
av IT-projekt avseende förändring. 

 

Ändringshantering 

• Dokumentera förändring - vilket bereds inför Styrgruppen. 
• Kvalitetssäkring – Granskning av vad som levereras vid olika tidpunkter i projektet 

även granskning av arbetssätt. En kvalitetsansvarig för varje projekt finns. 
 
Projektmöten hålls vanligen en gång i veckan där förändring som uppkommit diskuteras. 
Aktiviteter tas upp för hur denna förändring skall hanteras. Har ej identifierat förändring 
som ett så stort problem för att skapa ett strukturerat arbetssätt eller någon standardiserad 
metod för att hantera förändring. Kan dock ses som en fördel att ha någon standardiserad 
metod eller tillvägagångssätt att följa vilket då sätter fokus på ett område. Förändringslogg 
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används men annars projektledarens ansvar att identifiera förändring och bedöma vikten av 
denna och vidta lämpliga åtgärder. Ligger mer i projektkulturen hur man hanterar 
förändring (måste även ta hänsyn till storleken på projekten vilket vanligtvis omfattar 3-5 
personer under 3-5 månader).   

 

RISKER 

Riskanalys genomförs vid uppstart av projekt.  

Avvägning måste göras mellan Kvalité – Tid – Pengar. 

Viktigt att identifiera de faktorer som påverkar tiden: 

• Funktionalitet 
• Kvalité i 3:e parts produkter (tekniken) 
• Bristande kompetens 
• Tajt bemanning 
• Ej någon slacktid mellan aktiviteter 

 

Slacktid mellan aktiviteter kan vara ett medel för att hantera risk. 

Alltid en kvalitetsaspekt att ta hänsyn till – Feldesign (extra viktigt vid ny teknik). 

 

 

 

 

Förändring kan ses som en risk inom projekt. 

Riskanalys utförs löpande under styrgruppsmöten där potentiell risk: 

• Identifieras 
• Effekten utvärderas 
• Sannolikhet för inträffande 
• Summera för att avgöra vikten av varje enskild risk 
• Aktivitet/Åtgärd 

 
Projektledarens ansvar att sedan identifiera inträffade risker. 

Risk = Förändring 

Risk kan ses som både positivt och negativt. 

Riskhantering kan användas för att identifiera och hantera okontrollerade förändringar. 

KUNDEN 
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Kunden involveras under hela projektlivscykeln. De faktorer som är viktigast för att skapa 
kundnytta är: 

• Gemensam syn på problemet 
• Arbetar på ett ordnat sätt (strukturerat) 
• Löser rätt problem 

 
En punkt (deadline) i projektet då förändring efter denna punkt ej får förekomma. En 
låsning av projektomfattningen sker. Förändringar påverkar tidsplanen och om ingen 
låsning finns vid utsatt tid så kan det leda till en försening av projektet. Måste sätta ett 
stopp för förändring någon gång under projektet. Förändringarna bör efter deadline 
diskuteras med kund för att i så fall kunna utöka tidsramen för projektet. En 
etappindelning kan användas för att hantera förändring och identifierade problem i 
nästkommande etapp. Krävs ett definierat projektavslut, därför bättre att hantera tillägg 
och förändring i etapp 2.  

Hur förändringskrav skall hanteras diskuteras med kunden från början för att göra klart för 
hur hanteringen av förändring under projektets gång skall skötas. 

Viktigt att även kunden har definierat arbetssätt som bedrivs på ett ordnat sätt under 
utvecklingen. Finns alltid en kundkontakt hos kund som kommunicerar uppkommande 
problem och önskemål till projektledaren. I de fall där kunden inte har den mognadsgrad 
som krävs avseende arbetssätt och struktur för att arbeta mot en projektorganisation så 
tillsätter Företag X personal som får representera kunden och utgöra kundkontakten. 
Customer satisfaction (kundtillfredsställelse) mäts per kund och projektavslut följs alltid 
upp genom nyttouppföljning för att garantera kundnytta. Målet med projektet följs upp 
tillsammans med kund för att se om projektet verkligen levererat önskat resultat. 
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Intervju 

Tis 4 maj 2004 

10:00-12:00 

WM-data - Göteborg 

Kontaktperson: Katarina Thörnqvist 

WM-data 

WM-data har ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster vilka de för närvarande 
levererar från verksamheter indelade i tre områden: bransch-, specialist- och 
infrastrukturverksamhet. Inom specialistlösningar finns bland annat affärssystem, 
affärsintegration samt systemutveckling och integration. 

WM-data använder delar utav ramverket RUP (Rational Unified Process) vid arbete med 
systemutveckling. De plockar ut relevanta delar för deras projekt och jobbar med dessa för 
att upprätthålla kontroll över det aktuella projektet. 

Tydliga problem som uppkommer vid IT-projekt är att kunden och systemutvecklaren inte 
innehar samma syn på projektet och dess funktionalitet. Kunden har svårt att se 
slutresultatet utav projektet samt identifiera vilka av deras affärsprocesser som kommer att 
beröras och användas inom projektet. Därför är det viktigt att jobba iterativt med kunden 
och integrera kunden i en hög grad.  

Definition av Lyckat projekt 

Ett lyckat projekt grundar sig i att kunden är nöjd och där det finns en bra förståelse av vad 
kunden vill ha, samtidigt som projektet är lönsamt från WM-datas sida. 

För att ett projekt skall bli lyckat är det viktigt att involvera kunden tidigt i projektet där 
hög integration skall finnas. Sen skall man upprätthålla samarbetet genom hela projektets 
livscykel. WM-data känner ett ansvar att skapa och upprätthålla denna integration med 
kunden även då de tycker det är ett problem att få tillräckligt med tid från kundens sida. 

Under en miljon klassificeras som ett litet projekt. De flesta projekten ligger på runt en 
miljon. Större projekt är vanligen över 5 miljoner.  

Huvudproblem 

• Kunden och leverantören har inte samma syn 
• Ej förståelse för vad kunden vill ha, missförstånd 
• Kunden integreras endast under uppstart och avslut 
• Ny teknik 
• Buggar i 3:e parts produkter 
• Testning av system (moduler) 
• Dålig samverkan mellan projektets intressenter (kommunikation) 

 
Kunden bör integreras under hela projektlivscykeln där det är extra viktigt vid uppstarten 
under analysen för att få en gemensam syn på vad som skall levereras. 

FÖRÄNDRING 
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Förändrad kravbild kan vara ett huvudproblem vid systemutvecklingsprojekt. Kunden 
kommer upp med nya önskemål och krav. Detta beror till stor del på att kunden oftast kan 
identifiera sina huvudprocesser och inte de delprocesser som också måste beaktas. Dessa 
processer är svårare att identifiera och om då inte kunden har erfarenhet av liknande 
projekt förut kan det vara svårt för kunden att leverera en fullständig kravspecifikation vid 
projektets början.  Det viktiga är att kunden och systemutvecklarna har en gemensam syn 
på förändring och hur förändringen skall hanteras. Därför är det viktigt att använda sig utav 
specificerade metoder för ändringshantering som både kunden och systemutvecklaren har 
gått med på. Denna ändringshantering kan utgöra nyckeln till ett lyckat projekt. Förändring 
initieras från kund eller utvecklare (tekniska förbättringar eller tillägg). Det saknas ofta en 
förståelse för hur den färdiga produkten kommer att se ut. På grund av detta är det extra 
viktigt att vara förberedd på ändringar och hur dessa skall hanteras. 

Projektledaren har det yttersta ansvaret för projektets ändringar och skall på ett formellt 
sätt hantera förändringarna. WM-data använder sig också utav ett ändringsråd där 
representanter både från WM-datas sida samt kund finns med.  

Förändringar som uppstår i ett sent skede skapar problem för projektet. Större projekt 
medför högre komplexitet vilket gör det svårare att hantera ändringar och tillägg. 

Förändringen måste ske på ett strukturerat sätt för att ett projekt kan bli lyckat och skapa 
mervärde för projektet. WM-data bifogar därför en bilaga till offerten som är en 
beskrivning på hur förändringar skall hanteras. 

Förändringar blir okontrollerbara då man inte följer den formella strukturen. Detta kan 
bero på att projektets intressenter inte inser vikten av vad en ändring innebär. Detta är 
ganska vanligt hos systemutvecklarna som oftast ser till den tekniska aspekten och kan vara 
för ”snälla” genom att ändra och lägga till funktioner utan att ta upp dessa förändringar 
formellt. Dessa löpande ändringar innebär en risk för projektet. Utvecklarna kanske inte 
alltid ser konsekvenserna av en ändring eller ett tillägg. Många små förändringar kan 
sammantaget få stora konsekvenser för projektet.  

Det har blivit allt vanligare med fastpris de senaste fem åren men fortfarande är löpande 
vanligast. Prisförväntan i löpande projekt innebär dock att man måste hantera dem som 
fastpris för att inte få en missnöjd kund eller dålig lönsamhet. Vanligtvis görs ändringar och 
tillägg på löpande räkning. Mer kostnadsdrivande om förändring sker i slutet. 

 

 

Ändringshantering 

En väl fungerande ändringshantering är en utav nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt. 
Viktigt att ha en formell struktur där ändringsplan och dokumentation av ändringar och 
tillägg är exempel på detta. När önskemål om ändring finns skall en blankett fyllas i för att 
underlätta hanteringen. Projektledaren har det yttersta ansvaret för ändringshanteringen. 
Vid större projekt utses även en ansvarig hos kund samt eventuellt en person hos WM-data 
med ansvaret för dessa ändringar. 

Ändringshanteringen utgör ett formaliserat sätt att hantera ändringar på där det är viktigt 
att skapa en förståelse för behovet av en sådan process och kommunicera ut detta. 
Ändringar skall dokumenteras. Följande steg bör tas i beaktande: 

 73



 Bilagor 

• Vilken ändring? 
• Kostnad? 
• Konsekvens? (Tid, alternativen om ändringen ej utförs och påverkan) 

 
Problem att man ej ser konsekvenserna av små förändringar (påverkan). 

Normallt sett ser strukturen ut enligt följande: En styrgrupp finns högst upp i hierarkin. I 
styrgruppen ingår WM-datas ombud, kundens ombud, WM-datas projektledare, kundens 
projektledare och verksamhetsansvarig. Styrgruppen hanterar ändringar som påverkar 
projektets budget eller tidsram. Under styrgruppen så finns projektledningen, där kunden 
och leverantörer finns representerade. Det finns även ett ändringsråd som fungerar som en 
stabsfunktion där beslut tas angående ändringar som ligger inom budget och tidsram. 
Beroende på vilket mandat ändringsrådet har så kan de även ta beslut om sådant som 
påverkar tid och kostnad.  

Ändringsråd 

Ändringsrådet finns direkt under projektledningen där representanter för både kund och 
WM-data finns. Ändringsrådet tar beslut om en ändring skall genomföras eller ej vilket 
påverkar såväl tid som kostnad så länge det ligger inom projektets ramar. Ändringsrådets 
mandat definieras i de tidiga faserna vilket dokumenteras i projektplanen.  

Görs ändringar på ett strukturerat sätt så kan detta bidra till ett lyckat projektutfall. Om det 
ej finns något strukturerat arbetssätt att följa så kan det sänka hela projektet. 

Det krävs en förståelse för hur verksamheten fungerar och hur systemet skall kunna 
implementeras. Ju senare förändringarna uppkommer under projektlivscykeln desto svårare 
blir hanteringen av dessa.  

Vid framtagande av offert så skall det finnas beskrivet hur ändringar och tillägg skall 
hanteras (kortfattat, runt en sida). Detta leder till projektdirektiven där en ändringsplan ofta 
inkluderas som en bilaga till projektplanen. 

Vid ett ostrukturerat arbetssätt så är risken stor att okontrollerade förändringar uppstår. 
Det är inte alltid att en förståelse finns hos utvecklarna för småförändringarnas effekt och 
hur detta verkligen påverkar projektet. Förändringar som uppstår sent under 
projektlivscykeln kräver en högre formaliseringsgrad där varje liten förändring 
dokumenteras under exempelvis driftfasen. Frihetsgraden att utföra ändringar och tillägg 
minskar alltså desto närmare slutet av projektet man kommer. 

Om ändringar hanteras på rätt sätt kan det påverka projektutfallet positivt. Det är inte 
modellen för ändringshantering som avgör om det blir ett lyckat resultat utan snarare 
tillämpningen av denna. 

Ett stopp (deadline) för när förändringar efter denna ej får ske finns mellan varje fas 
(iteration) innan test. Ändringshanteringen bör hanteras genom iterativa processer. Ofta så 
finns det ett fast pris + ett rörligt. Ändringar och tillägg hanteras ofta som rörligt. 
Uppbyggnaden av denna ändringshantering bygger på 30 års erfarenhet och utgör en 
projektstyrningsmodell. RUP ses som en produktmodell.  

Det måste finnas en strukturerad metod för ändringshantering – En gemensam syn. 

Projektledaren rapporterar varje månad internt (utanför projektets ramar) till 
projektcontrollern (övervakaren) där tillägg och ändringar tas upp men även risker och 
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resursproblem. De största projekten går hela vägen till styrelsen där risker med projektet 
bedöms och sannolikheten att de inträffar. Detta görs internt inom företaget för att hantera 
risker och få kontroll på hur projekten går ur ett lönsamhetsperspektiv.  

RISKER 

Riskrapporteringen sker månadsvis för projekt större än en miljon men även för projekt 
som ligger under en miljon som anses utgöra stor risk.   

 
Risker kan ses som antingen affärsmässiga risker (budgeterad kostnad och avtal etc.) eller 
projektmässiga (rör själva projektet i sig, exempelvis ny teknik). 

Innan en offert går iväg skall en riskanalys göras och som sedan utgör underlag för själva 
offerten. 

Riskanalys (Affärsrisker) 

• Prissättning 
• Avtal (viten, juridiska aspekter) 
• Kompetens (resurser) 
• Kunden 
• Teknik/Lösning 
• Leverantörer 
• Komplexitet 
• Tidsplan (kalendertid, totaltid) 

 
Under varje punkt ges ett antal frågeställningar som sedan ligger till grund för åtgärder. 
Riskanalysen skall även göras med kund dock tas ej samtliga punkter med. Detta för att 
kunden skall få en förståelse av vilka risker som projektet innehar. 

Effekt 

Risk 

Kundens 
namn & 
omsättning 

SEK 

L M H 
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Varje risk bedöms var och en för sig beroende på effekt och sannolikhet för inträffande. 
Denna typ av riskbedömning är nytt sen 2 år tillbaka medan riskhantering i projekt har 
funnits betydligt längre. 

Risker är bra och kan skapa möjligheter bara de är medvetna. Medvetenhet är nyckeln till 
att hantera risker samt dra nytta utav dem. 

Offert – Avtal – Start – Genomförande  (utgör milstolpar för riskanalysen) 

En annan checklista för projektrisker finns men många av punkterna är desamma från 
bedömningen av affärsrisker.  

Ändring/Tillägg = RISK 

• Storleken på förändring? 
• När i tiden? 

 
En intern rapportering av risker sker månadsvis. Rapporteringen inkluderar risklista, status 
och ansvarig. Riskhantering kan ses som ett sätt att förebygga okontrollerade 
förändringar. Används ibland, ibland inte. Lägesrapportering sker med olika intervall av 
projektledaren till styrgrupp eller kundens projektledare där ett avsnitt som behandlar risk 
finns inkluderat. 

KUNDEN 

Ett lyckat projekt skall uppfylla kundens förväntningar. Upp till projektledaren att sänka 
kundens förväntningar initialt till en rimlig nivå.  

Definiera med kund vad det är som skall vara klart. En utvärdering med kund skall göras. 

Vid större projekt kan det gå så långt vad det gäller integrering av kund att kunden håller 
med egna systemutvecklare. 

Överlämnandet mellan säljaren för projektet och projektledaren är väldigt viktigt. För att 
minska klyftan mellan säljaren och utvecklarna skall det finnas en stark integration mellan 
dessa parter där de personer som skall vara involverade i projektet skall vara inblandade i 
säljverksamheten. 

Sannolikhet 

 

Effekt 

L1 

L2

L M H 
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Vid riskanalysen skall projektledaren integreras med systemutvecklaren och säljaren för att 
hitta den potentiella risken.  

Det skall ske ett formellt överlämnande där en checklista (ett antal punkter) skall fungera 
som en kontroll.    

• Acceptanstest innan överlämnandet  
• Definition i ett tidigt skede vad det är som skall ingå i överlämnandet 
• Utvärdering - skapa en erfarenhetsbank ERC (Experience Recovery Card) 

 
Bör skilja på riskhantering och ändringshantering. En ändring eller ett tillägg som hanteras 
på ett felaktigt sätt kan ses som en risk och således kan ändringshanteringen ses som en del 
av riskhanteringen.   

Dock är det ett starkt samspel mellan risk och förändring. Risk kan orsaka förändring och 
förändring innebär en risk. 

WM-data räknar normalt med 20 procent ändringar och tillägg. 

Vid längre projekt bör projektet delas in i faser. Kravbilden är aldrig densamma från start 
till avslut. Lätt att se en expansion av projektomfattningen om det inte finns ett strukturerat 
arbetssätt.   
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