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Sammanfattning 

Det investeras mycket tid och pengar i att bedriva IT-projekt i dagens samhälle. Krisprojekt är 
ett vanligt fenomen som ofta får stora konsekvenser. Bara i Sverige har mängder av resurser 
gått till spillo på krisprojekt som slutligen har misslyckats. Detta är ett problem som det 
endast gjorts begränsad forskning kring. Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa 
hur krisprojekt kan hanteras för att få ett lyckat resultat samt undersöka hur det studerade 
krisprojektets tillvägagångssätt förhöll sig till ramverket Crisis Management Approach (CMA). 
I uppsatsen studeras ett verkligt fall med ett krisprojekt som lyckades vändas. En kvalitativ 
intervju genomfördes med projektledaren i det studerade fallet, som sedan tidigare har 
erfarenhet av att leda krisprojekt. Efter en litteraturstudie valdes ramverket Crisis 
Management Approach för att analysera resultatet. Det huvudsakliga resultatet visar att det 
är nödvändigt att i ett första skede utforma en återhämtningsplan, tidigt återställa kundens 
förtroende, skära ner projektets omfattning, det är viktigt att en kompetent projektledare leder 
återhämtningsprocessen. Projektledaren bör ha kontinuerlig kundkontakt och 
kundinvolvering samt kunna kommunicera ärligt och transparent med kunden. 
Kommunikation har visat sig vara en central aspekt i att vända ett krisprojekt.  

  

Nyckelord: Projektstyrning, IT-projekt, krisprojekt, vända krisprojekt, misslyckade IT-projekt, 
kommunikation. 
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1. Centrala begrepp 
Nedan beskrivs centrala begrepp som bedöms viktiga att definiera. Dessa begrepp 

återkommer frekvent i uppsatsen. 

 

1.1 Misslyckat projekt 
Jansson och Ljungs (2004) definition av ett misslyckat IT-projekt är när den som beställt 

projektet inte får nytta av slutresultatet samt att given budget och tidsplan har överskridits och 

att kraven ej har uppfyllts. Verksamheten har fått sitt system levererat och i efterhand insett 

att systemet är oanvändbart. 

 

1.2 Krisprojekt (eng: Runaway Project) 
Krisprojekt, (eng: runaway project), kan definieras på olika sätt. Iacovou och Dexter (2004) 

hävdar att vissa kallar ett projekt för krisprojekt så fort det drar över i tid och budget, Mann 

(2002) är en av dem. Enligt Iacovou och Dexter (2004) är dessa kriterier inte bevis i sig för att 

kategorisera ett projekt som krisprojekt. Med Manns (2002) definition kan således väl utförda 

projekt helt enkelt klassas som krisprojekt av den anledning att dess initiala kostnads- och 

tidsestimering var orealistiskt låg eller på grund av otillräckliga resurser. Även om sådana 

projekt kommer kräva oplanerade resurser för att färdigställas kan det slutligen leda till ett 

effektivt system som ger signifikant vinst för organisationen. (Iacovou & Dexter, 2004)   

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av Iacovou och Dexters (2004) definition av 

krisprojekt. De definierar krisprojekt som ett drabbat projekt som utöver överskriden tid och 

budget även plågas av misslyckad projektstyrning. Med den här definitionen är krisprojekt 

precis vad de kallas - projekt i kris. Risken för misslyckande är hög medan det samtidigt finns 

en chans att lyckas. Ett sant misslyckande sker sannolikt om problemen i krisprojektet inte tas 

itu med, vilket resulterar i att projektet läggs ner eller att ett ineffektivt system utvecklas. Om 

krisprojektet däremot hanteras på ett bra sätt kan det potentiellt vändas om och tillhandahålla 

organisationen stor nytta. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

1.3 Lyckat krisprojekt 
I Thomas och Fernandez (2008) studie undersöktes ett flertal IT-företags definition av ett 

lyckat IT projekt och kom fram till att definitionen skiljde sig från företag och flera olika 

kriterier identifierades. Vi har valt att använda ett par av kriterierna i vår definition av ett 

lyckat projekt. Att projektet är i tid och inom budget är en vanlig definition för ett lyckat 

projekt menar Thomas och Fernandez (2008) men i detta sammanhang då uppsatsen handlar 

om krisprojekt är risken stor att det redan har gått över i tid och budget (Iacovou & Dexter, 

2004). Vår definition för ett lyckat krisprojekt är att kunden är nöjd, kraven är uppfyllda och 

att systemet är användbart. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Introduktion 
Kapitlet inleds med att ge läsaren en allmän bild av fenomenet med misslyckade IT-projekt. 

Vidare beskrivs konsekvenserna av misslyckade projekt och exempel på svenska misslyckade 

IT-projekt, detta följs av en beskrivning av tidigare forskning och problemdefinition samt 

avslutas med syfte, frågeställning och avgränsning.   

 

2.1 Bakgrund 
Att misslyckas med IT-projekt är ett vanligt fenomen inom informationssystem-branschen. 

Undersökningar gjorda av The Standish Group (2014) visar att 31% av alla IT-projekt 

kommer att ställas in före färdigställning och de visar även att 52% av alla projekt kommer att 

kosta ungefär dubbelt så mycket mer än planerat. I sin undersökning kommer de även fram till 

att för lite involvering av kund och inkompletta samt förändrade kravspecifikationer ofta leder 

till att projekt eskalerar i tid och budget.  

 

Konsekvenserna av misslyckade projekt är många och ofta drabbas organisationen hårt. 

Iacovou och Dexter (2004) menar att när ett projekt ständigt skjuts upp kan konsekvensen bli 

att de blivande användarna upplever stor frustration då de tvingas fortsätta använda gamla och 

ineffektiva system. Sådana incidenter kan leda till att attityden mot IT-personal blir negativ i 

form av minskat förtroende och minskad vilja till samarbete och stöttning, vilket leder till att 

framtida utvecklingsarbeten försvåras avsevärt. Blir krisprojektet känt för allmänheten kan 

organisationen stå inför utmaningen att hantera media och försöka upprätthålla företagets 

trovärdighet och anseende utåt. Ofta händer det att projektledningen får utstå noggrann 

granskning och i vissa fall kan det resultera i att personal tvingas gå. Allt detta samtidigt som 

krisprojektet behöver hanteras. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Den främsta anledningen till att IT-projekt initieras är att det finns ett problem som systemet 

är tänkt att lösa. Ett projekt som misslyckats på det sätt att det resulterar i ett uteblivet system 

eller helt oanvändbart system får konsekvensen i att problemet återstår och att resurser har 

investerats i något oanvändbart. (Iacovou & Dexter, 2004). Detta drabbades Patent- och 

Registreringsverket (PRV) av i slutet av 90-talet. Deras IT-projekt som gick under namnet 

Bolit hade en startbudget på 175 miljoner kronor och initierades våren 1997 och förväntades 

att avslutas i maj år 1999. År 1998 kom de första signalerna om att budget och tid skulle 

överskridas, trots detta valde PRVs styrelse att fortsätta med projektet. Vid projektets 

beräknade deadline i maj år 1999 fanns inget system att ta i bruk. Istället levererades systemet 

ett år senare i juni år 2000. Systemet fungerade dock så dåligt att det inte gick att använda. 

Projektet landade till slut på 300 miljoner vilket innebär 71% överskriden budget samt stora 

förseningar (von Würtemberg, Franke, Lagerström, Ericsson & Lilliesköld, 2010).  

 

Enbart i Sverige finns det många historier som liknar PRVs. Polisen lade hela 300 miljoner 

kronor på ett projekt som i slutändan skrotades (Jerräng, 2014) och Försäkringskassans IT-

haveri beräknas ha kastat 155 miljoner i sjön (DN, 2009). 
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2.2 Tidigare forskning och Problemdefinition 

Som tidigare nämnt är det ett vanligt förekommande problem att IT-projekt misslyckas med 

stora ekonomiska konsekvenser som följd. Görling (2009) har författat tio vanliga anledningar 

till att IT-projekt misslyckas. Några av dessa orsaker är svårigheten med att estimera ett 

projekts omfattning, att fel upptäcks sent i projektet, otydliga kravspecifikationer samt att 

många viljor ska samlas vilket kan vara en utmaning. 

 

Det har även bedrivits forskning kring fenomenet escalation of commitment i en IT-kontext. 

Fenomenet syftar till det vanligt förekommande beteendet hos beslutsfattare som tenderar att 

fortsätta allokera resurser till problemdrabbade krisprojekt utan att några åtgärder vidtas för 

att stabilisera situationen (Montealegre & Keil, 2000) (Brockner, 1992). Pan et al (2006a) har 

undersökt fenomenet och kommit fram till en strategi, kallad Change management approach, 

som syftar till att förändra projektmedlemmars negativa inställning till förändring då det kan 

bidra till de-escalation of commitment. De-escalation of commitment innebär helt enkelt 

motsatsen till escalation of commitment - det är något som görs för att undgå eller bryta 

escalation of commitment. En lyckad de-escalation of commitment har visat sig vara en 

bidragande faktor i att vända krisprojekt menar Montealegre och Keil (2000) och Pan et al 

(2006a). Även Montealegre och Keil (2000) har tagit fram en strategi för de-escalation of 

commitment. Strategin kallas för Problem Solving Approach och innefattar fyra faser som 

riktar in sig på att först identifiera problem, hitta en alternativ handlingsplan och därefter 

forma en så kallad exit strategy för att komma ur escalation of commitment, antingen genom 

en plan för att vända projektet eller avbryta den helt (Montealegre & Keil, 2000). 

 

Vilka varningssignaler som bör uppmärksammas för att tidigt identifiera att ett projekt är eller 

håller på att bli ett krisprojekt är något som och Zhang, Keil, Rai och Mann (2003) har forskat 

kring. Med artificiella neurala nätverk som verktyg studerade de förhållandet mellan 

sannolikheten att ett IT-projekt kommer eskalera och ett antal förutsägbara variabler som 

hämtats från projektstyrnings- och eskaleringslitteraturen. Neurala nätverk är en avancerad 

mönsterigennkänning och mönster-klassificeringsverktyg  som har använts med framgång i 

många olika applikationer som medicinsk diagnostisering och att förutsäga konkurs. 

Resultatet av studien visade att neurala nätverk kan förutsäga att ett projekt håller på att 

eskalera. (Zhang et. al., 2003). Hur ska däremot ett projekt hanteras och styras när det väl har 

identifierats och klassats som ett krisprojekt? 

 

Både Pan S, Pan G, Newman och Flynn (2006a) och Iacouvou och Dexter (2004) påstår att 

det har bedrivits för lite om hur ett krisprojekt ska hanteras när det väl har klassats som ett 

krisprojekt. I det läge när projektet väl klassats som krisprojekt handlar det inte längre om att 

upptäcka att projektet faktiskt är ett krisprojekt, utan att istället fokusera på vad som ska göras 

för att vända projektet. Dexter och Iacovou (2004) menar även att det finns för lite insikt om 

hur krisprojekt vänds till lyckade projekt och att det finns få erfarenheter kring det i 

systemutvecklingslitteraturen. Som svar på detta gjorde de en ansats att fylla kunskapsluckan. 

Dexter och Iacovou (2004) genomförde en studie som resulterade i ett antal normativa 

rekommendationer för hur projektledningar kan gå tillväga i hanteringen av krisprojekt. 

Ramverket är främst anpassat till krisprojekt där ett och samma team och samma personer 

arbetar med ett projekt från start och även arbetar tillsammans i återhämtningsprocessen. Men 

hur kan processen se ut om de rådande omständigheterna ser annorlunda ut? Kan ramverket 
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fortfarande appliceras? Vi finner det intressant att pröva ramverket mot ett fall där 

omständigheterna ser annorlunda ut. 

 

Rekommendationerna i ramverket är resultatet av flera IT-konsulters allmänna åsikter och 

rekommendationer när det kommer till att handskas med krisprojekt. Som tidigare nämnt 

menar Dexter och Iacouvou (2004) att det finns för få erfarenheter och för lite insikt om hur 

krisprojekt ska hanteras. Det vi saknar i deras studie är insikt i verkliga krisprojekt som har 

räddats och detta är vad vi ämnar att bidra med. Vi tror att det finns mycket att lära av ett 

enskilt fall. Genom att studera ett unikt och enligt oss intressant fall genom en erfaren 

projektledares perspektiv menar vi att insikter och lärorik kunskap kan fås.  

 

Krisprojekt tenderar att ha en hotande effekt ekonomiskt men också på trovärdigheten för 

individer, projektteam och organisationer som ses som ansvariga för projektets misskötsel 

(Iacovou & Dexter, 2004). Med tanke på hur utbrett problemet med krisprojekt är idag menar 

Iacouvou och Dexter (2004) att företagsledare behöver få en bättre förståelse för krisprojekt 

och vägledning i hur de bör gå tillväga för att bryta den negativa spiralen och vända projektet. 

Vi anser i enlighet med Pan (2006a), Iacouvou och Dexter (2004) att det är ett ämnesområde 

som borde undersökas ännu mer. Med denna grund bygger vi vår ansats att bidra med 

kunskap inom detta problemområde. 

  

 

 

2.3 Syfte och forskningsfråga 
Denna studie analyserar hur ett krisprojekt kan hanteras i återhämtningsprocessen med 

huvudsakligt fokus på projektledarens perspektiv. Syftet med uppsatsen är att jämföra 

krisprojektets återhämtningsprocess med teorin samt att bidra med insikter från ett lyckat 

krisprojekt. 

 

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor utformats. 

 

 Hur kan projektledningar gå tillväga för att vända ett krisprojekt? 

 Hur förhöll sig ett verkligt krisprojekts återhämtningsprocess till ramverket Crisis 

Management Approach? 

 

2.4 Avgränsning 
Då vi inte har möjlighet att ta kontakt med det tidigare teamet avgränsar vi oss därmed till att 

inte djupare undersöka orsakerna till varför projektet blev ett krisprojekt utan vi kommer i 

huvudsak behandla det som hände från och med att det studerade teamet tog över projektet. 

Vi har även avgränsat oss från att undersöka kundens perspektiv då vi ej har haft möjlighet att 

få kontakt med beställaren av IT-systemet.  
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3. Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av det vetenskapliga angreppssättet och fortsätter med en 

beskrivning av hur vi har samlat in vår data. Därefter tas generalisering och fallbeskrivning 

upp följt av litteraturgenomgång, analysmetod och slutligen forskningsetik.  

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Vi har valt att ha en kvalitativt inriktad forskningsansats i den här uppsatsen. Enligt Bryman 

(2011) fokuserar metoden på deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt. Johnston (2010) förklarar att kvalitativ forskning avser att söka djupare 

förståelse för fenomen och att kvantitativ forskning söker generaliseringar, statistiska resultat 

och orsakssamband. Vi bedömer att en kvalitativ ansats är lämpligare i vårt fall då syftet med 

uppsatsen är att ge en närmare beskrivning och analys om hur det studerade teamet gick 

tillväga. 

 

Bryman (2008) tar upp att forskning kan bedrivas induktivt och deduktivt. I en deduktiv 

ansats utgår forskaren från den kunskap som finns inom ett område och utifrån det härleder 

forskaren en eller flera hypoteser som sedan ska prövas genom en empirisk granskning. Den 

teori och de hypoteser som tagits fram styr sedan datainsamlingsprocessen. Med ett induktivt 

angreppssätt går processen istället åt det motsatta hållet. Utifrån observationer av verkligheten 

genereras teori.  

 

När det kommer till kopplingen mellan teori och data så förknippas ofta en deduktiv 

forskningsansats med kvantitativa studier medan en induktiv ansats ofta förknippas med 

kvalitativa studier. Relationen är däremot inte entydig. Många kvalitativa studier genererar 

inte någon teori, och teori används ofta som bakgrund till många kvalitativa undersökningar. 

Därför bör deduktiva och induktiva strategier uppfattas mer som tendenser än en entydig 

distinktion som alltid gäller. Induktiva studier kan uppvisa deduktiva tendenser, såsom att 

använda ramverk för att genomföra analys och för att nå en förståelse för det studerade ämnet, 

något som vi har gjort i vår uppsats när vi har utgått från ett ramverk. I deduktiva studier är 

syftet ofta att bekräfta teorier eller hypoteser medan målet i induktiva studier är att på ett 

öppet sätt undersöka i syfte att få en djupare förståelse för det studerade området (Bryman, 

2008). I det här hänseendet påstår vi oss mer ha en induktiv ansats än deduktiv, då vi ämnar 

att söka förståelse för hur det nya teamet gick tillväga i återhämtningsprocessen. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Enligt Oates (2006) är en fallstudie en undersökning där forskaren ofta fokuserar på ett enda 

fall som sedan undersöks på djupet för att ge djupgående kunskap inom 

undersökningsområdet. Med fördel kan olika forskningsmetoder användas, såsom intervjuer, 

observationer och dokumentanalys bl a. Målet med fallstudie är att erhålla rik detaljerad insikt 

och förståelse om fallet och dess processer för att sedan försöka förklara hur och varför 

utfallet blev som det blev. Till en början var tanken att genomföra en fallstudie men då vi inte 

har haft tillgång till alla viktiga nyckelpersoner kunde vi inte genomföra en djupare och mer 

omfattande analys av fallet. Istället har vi genomfört en kvalitativ studie med en projektledare 

rörande fallet i fråga.  
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Då vi ville undersöka hur projektledningen hanterade krisprojektet ansåg vi att det var 

lämpligt att intervjua personer som hade någon form av projektledarroll. Det team vi hade 

förfogande över bestod av projektledaren och 5 utvecklare. Vi hade kännedom om att 

projektledaren besatt erfarenhet av att vända krisprojekt vilket gjorde henne till ett intressant 

intervjuobjekt.  Projektledaren är dessutom en viktig faktor i ett projekts vändningsprocess 

enligt Iacovou och Dexter (2004) och har oftast en bra helhetsbild över projektet. Den 

insamlade empiriska datan består av en intervju som genomfördes med projektledaren för det 

studerade teamet vilket resulterade i ca en timmes inspelat intervjumaterial. Intervjun 

transkriberades kort därefter och skickades vidare till projektledaren för granskning och 

godkännande. 

 

Kunden hade också varit intressant att intervjua men på grund av rådande omständigheter 

kunde vi ej genomföra detta. Vi valde att inte intervjua utvecklarna eftersom vi bedömde att 

de ej besatt den information som är intressant ur ett projektstyrningsperspektiv och att det inte 

skulle hjälpa oss att uppfylla syftet med studien. 

 

Enligt Lagerholm (2010) är intervjuer oftast mer flexibla och ingående än enkäter. Fördelen 

med intervjuer överlag är att intervjuaren får möjlighet att interagera med intervjuobjektet på 

ett annat sätt, exempelvis förklara om något känns oklart, ställa följdfrågor och anpassa 

frågorna, vilket inte är möjligt i enkätform. Vid insamlingen av data tillämpade vi en 

semistrukturerad intervju. Det innebär att intervjuaren har en lista av teman som ska beröras 

och frågor som ska ställas men till skillnad från strukturerade intervjuer så är intervjuaren fri 

att ändra ordningsföljden och ställa oförberedda frågor. Semistrukturerade intervjuer passar 

bra när det finns ett tydligt område som ska utforskas (Oates, 2006). Metoden ger oss stöd att 

täcka alla teman på ett strukturerat sätt samtidigt som det ger oss flexibilitet.  

 

Som stöd för intervjun utformades en intervjuguide vilket är en lista med frågeställningar som 

planeras att vidröras (Bryman, 2011). Den skickades till intervjuobjektet några dagar i förväg 

i syfte att informera och förbereda denne om vilka ämnen som intervjun är tänkt att beröra. 

Vid utformningen av intervjuguiden hade vi främst ramverket Crisis Management Approach 

(CMA) som utgångspunkt. Den innefattar tio olika rekommendationer som behandlar varsitt 

tema. Frågorna i intervjuguiden togs fram genom att vi systematiskt formulerade relevanta 

frågor för varje rekommendation. Enligt Oates (2006) finns det en risk att forskaren fokuserar 

blint på teorin vilket gör att annan viktig information, som kanske ligger utanför ämnet, gås 

miste om. Detta hade vi i åtanke både när vi utformade intervjuguiden och när vi genomförde 

intervjun. Vi försökte tillämpa öppna och icke-ledande frågor då detta minskar risken att gå i 

den fällan (Oates, 2006). 

 

3.3 Generalisering 
Fallstudier kritiseras ibland för att producera kunskap som endast kan relateras till det 

studerade fallet. Men det är möjligt att generera bredare slutsatser som är relevanta bortom 

fallet självt, kallat generaliseringar. Även om vissa faktorer i ett fall är unika, finns det oftast 

faktorer som även hittas i andra fall. Generaliseringar kan därför göras om fallet är typiskt för 

flera fall. Fall kan vara liknande i fysisk plats, historia, social mix, teknisk grund eller 

organisationstyp. Oates (2006) påstår att det finns olika typer av generaliseringar som kan 
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göras i fallstudier. Dessa är koncept, teori, implikationer och rik insikt. Den sistnämnda 

innebär att fallstudien ger viktiga nya insikter om en situation och det är den typ av 

generalisering vi anser oss kunna göra med denna uppsats. 

 

3.4 Fallbeskrivning 
Två team och två företag är inblandade i fallet och samtliga vill förbli anonyma i uppsatsen. 

Vi kommer referera till företagen som Kunden och IT-företaget och teamen kallar vi för det 

ursprungliga teamet och det nya teamet. Som namnen antyder så hade ursprungliga teamet 

hand om projektet innan det nya teamet tog över. Båda teamen tillhörde IT-företaget under 

den studerade perioden. Det nya teamet kom att bilda ett eget företag i ett senare skede.  

 

Kunden beställde ett IT-system från IT-företaget år 2013. Nästan tre år senare in på projektet 

hade ursprungliga teamet ännu inte levererat ett körbart system, vilket sågs som ett 

misslyckande. Av olika skäl hade utvecklarna i det ursprungliga teamet valt att lämna 

projektet och vid den tidpunkt IT-företaget valde att kontakta det nya teamet var det bara tre 

stycken utvecklare kvar från det ursprungliga teamet. Julen 2015 fick nya teamet ta över 

projektet helt och ingen från det ursprungliga teamet fick vara med i fortsättningen.  

 

Kundens krav på det nya teamet var att de först skulle klara av att leverera ett miniprojekt 

innan deadline nummer ett, vilket var i februari 2016. Då de klarade av detta krav fick de 

förtroendet att fortsätta med projektet och utveckla vidare till deadline nummer två som var 

projektets slutgiltiga deadline, vilket inföll i juni 2016.  

 

Det system det nya teamet fick ta över var ostrukturerat och komplext i grunden. Dem 

upplevde stora svårigheter med att förstå sig på och jobba med den komplexa koden. Trots 

detta lyckades dem leverera ett körbart system vid utsatt deadline, som levde upp till kundens 

krav. Det var ett stort framsteg med tanke på projektets problematiska historia. Dock var 

systemet inte helt färdigställt, mycket på grund av dess komplexa struktur. Kunden var 

däremot mycket nöjd med det nya teamets prestation . Än idag pågår utvecklingsarbetet.  

 

 

3.5 Litteraturgenomgång 
En litteraturstudie har gjorts i syfte att få en bredare kunskap inom vårt ämnesområde. 

Bryman (2011) påstår att det är ett bra sätt att bygga upp forskarens trovärdighet i den mening 

att det visar på att forskaren är påläst inom området.  

 

Den större delen av litteratursökningen skedde med hjälp av databaserna Primo, Scopus, Web 

of Science och Google Scholar. Vi använde oss av flera databaser för att få fler resultat på 

nyckelorden. De nyckelord som i huvudsak användes vid litteratursökningen var:  

 

Turning around Information systems (IS) project, Runaway IS project, Turning around 

runaway project, IS project management, IS project failure, escalation runaway project, de-

escalation runaway project, IS success factors. 
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För att hitta lämpliga artiklar filtrerade vi urvalet till endast vetenskapligt granskade artiklar 

som var skrivna på engelska eller svenska. Vid många träffar, sökte vi på kategorierna system 

science och project management för att få mer relevanta resultat. För att tidigt kunna avgöra 

om en artikel var relevant för oss att läsa noggrannare, började vi alltid med att läsa abstract.  

 

För att säkerställa artiklarnas aktualitet har vi försökt att använda den senaste litteraturen och 

vetenskapliga verk inom vårt område. Ramverket vi valt att utgå ifrån är däremot äldre än tio 

år men vår bedömning är att kunskapsbidraget inte avgörs av verkets ålder utan av innehållet. 

Författarna Dexter och Iacovou (2004) har författat flera vetenskapliga verk inom 

informatikområdet och refereras till i andra vetenskapliga artiklar vilket påvisar en viss 

auktoritet inom området. 

 

Under litteraturstudien fann vi det ramverk som vi har valt att använda oss av i uppsatsen. 

Ramverket kallas för Crisis Management Approach (CMA). Det finns flera anledningar till att 

vi valde just det ramverket. Ramverket tillhandahåller en tydlig handlingsplan med empiriskt 

belagda, normativa rekommendationer. CMA riktar sig till managers som handskas med 

krisprojekt och ger en heltäckande strategi för återhämtning (Iacovou & Dexter, 2004). 

Baserat på litteraturstudien är CMA den enda i sitt slag. 

 

Utöver CMA hittade vi två alternativa strategier som höll sig inom samma ämnesområde men 

som hade en annan vinkling vilket gjorde dem mindre relevanta för studien. Den ena strategin 

kallas Problem Solving Approach och är en strategi för de-eskalering. Problem Solving 

Approach behandlar hur krisprojekt kan identifieras tidigt och strategin lämpar sig bäst att 

följa i ett fall där projekt ännu inte har klassats som krisprojekt (Montealegre & Keil, 2000). 

Av den anledningen valde vi att inte använda den i uppsatsen, eftersom projektet i fallstudien 

redan var klassat som ett krisprojekt och med den här strategin som ramverk skulle syftet med 

uppsatsen ledas i en annan riktning än tänkt. Till skillnad från Problem Solving Approach, så 

avgränsar sig CMA ifrån hur krisprojekt upptäcks och riktar sig istället mot projekt som redan 

är identifierade som krisprojekt och är ytterligare en anledning till varför den är lämplig för 

vår studie. 

 

Den andra strategin var Change Management Approach (Pan et. al. 2006a). Artikeln 

undersöker fenomenet escalation of commitment inom IT-projekt. Artikeln mynnar ut i ett 

verktyg som beskriver strategier för att förändra projektmedlemmars negativa attityd till 

förändringar, i syfte att vända ett krisprojekt. (Pan et. al. 2006a) Strategin riktar sig således 

hur projektledningen kan agera för att ändra projektmedlemmars attityder. Om vi hade använt 

den här strategin som ramverk hade uppsatsen förts i en annan riktning än vi ville och 

dessutom är den ej intressant, enligt oss, att applicera på vårt fall med tanke på 

omständigheterna som rådde. Teamet vi undersöker i fallstudien tog över ett krisprojekt som 

de inte var inblandade i tidigare. 
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3.6 Analysmetod 
Den insamlade datan vid en kvalitativ studie som ska analyseras är svaren från intervjun, till 

skillnad från en kvantitativ studie där datan utgörs av siffror. Kvalitativ analys innebär att 

tolka och dra slutsatser utifrån den insamlade datan, skriver Oates (2006).  

 

Vid analysen användes analysmetoden theme analysis vilket innebär att varje segment i 

intervjun kategoriseras i syfte att få en övergripande bild för att underlätta analysarbetet 

(Oates, 2006). Datan strukturerades upp utefter ramverket som har tydliga teman. Därefter 

analyserades svaren från intervjun gentemot ramverket samt teorin. Likheter och olikheter 

analyserades gällande hur det nya teamet gick tillväga gentemot vad det valda ramverket och 

teorin förespråkar.  

 

3.7 Forskningsetik 
I uppsatsen har vi valt att följa de fyra etiska huvudkraven som både Vetenskapsrådet (2009) 

och (Bryman, 2011) belyser. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Första kravet, informationskravet, handlar främst om att forskaren ska informera 

respondenterna om undersökningens syfte. Vidare handlar nyttjandekravet om att informera 

respondenten att uppgifterna som samlas in inte kommer att användas för något annat syfte än 

för forskning. Samtyckeskravet tar upp respondenters rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. I undersökningar med aktiv insats från deltagare skall samtycke alltid inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2009). Vi bedömer oss ha följt informationskravet, nyttjandekravet samt 

samtyckeskravet då vi var tydliga med att informera vår respondent om uppsatsens syfte samt 

att datan som samlas in endast skall användas för forskning och inte på något sätt lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Kravet om konfidentialitet handlar om respondentens uppgifter ska behandlas med sekretess 

och respekt. Uppgifterna ska skyddas så att obehöriga inte har tillgång till det. Kravet följde vi 

genom att stämma av med respondenten om vilka uppgifter som var tillåtna i uppsatsen. Vi 

fick ej tillåtelse att ta med några av de iblandade företagens namn i uppsatsen och inte heller 

detaljer om projektet eller personliga uppgifter om respondenten. Därför förblir samtliga 

inblandade anonyma.  
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4. Teori 
Teorikapitlet redogör för vad vi bedömer att läsaren behöver kunna inom uppsatsens område. 

Vi inleder med att presentera viktiga faktorer för att lyckas med IT-projekt och för att sedan 

klargöra projektledarens roll. Därefter sker en koncentrerad presentation av tidigare 

forskning inom ämnesområdet och följs slutligen av det ramverk vi valt att använda oss av. 

 

4.1 Att lyckas med IT-projekt 
Att lära sig att utvärdera ett misslyckande är viktigt för att lära sig att lyckas med projekt. Ur 

misslyckanden kan viktig kunskap dras. Från kunskap kan visdom födas och visdom är 

nyckeln till att bli riktigt framgångsrik enligt The Standish Group (2014).      

 

I en studie gjord av The Standish Group (2014) intervjuade dem IT-chefer om vilka faktorer 

de betraktar som viktigast för att lyckas med ett IT-projekt, vilket resulterade i en rangordnad 

checklista med tio kritiska framgångsfaktorer. De tre allra viktigaste faktorerna för att lyckas 

med ett projekt är involvering av användare, stöd från projektledning (executive management 

support) och tydlig kravspecifikation. Det finns som sagt flera faktorer, men utan dessa tre 

ökar risken för misslyckande avsevärt. De övriga faktorerna som också bidrar till framgång i 

IT-projekt är ordentlig planering, realistiska förväntningar, mindre projekt-delmål, kompetent 

team, ägarskap, klara visioner och mål och hårt arbetande och fokuserat team.  

 

Studien kom även fram till att kortare tidsramar med frekventa leveranser av komponenter 

tidigt i processen ökar chansen att lyckas. Kortare tidsramar resulterar i en iterativ process av 

design, prototyper, utveckling och implementation av mindre element. The Standish Group 

(2014) kallar denna process för inkrementell mjukvara, till skillnad från det gamla konceptet 

utvecklande mjukvara. Inkrementell mjukvara engagerar användaren tidigt, varje komponent 

har en egen ägare eller ett fåtal ägare, och förväntningarna är realistiska. Dessutom har varje 

mjukvarukomponent specifika uppgifter och tenderar att vara mindre komplexa. Att minska 

komplexiteten är något att eftersträva då komplexitet bara skapar förvirring och ökade 

kostnader. (The Standish Group, 2014) 

 

4.2 Projektledare 
Projektledarrollen kan enligt Görling (2009) se mycket olika ut beroende på projektets 

karaktär. Projektledaren är ansvarig för att se till att projektarbetet går framåt och att de 

definierade målen uppnås, vilket sker genom planering, delegering av uppgifter samt 

uppföljning av att arbetet utförs. Det är oftast projektledaren som är ansvarig för projektet och 

rapporterar till en styrgrupp som motsvarar ett företags styrelse. Behöver projektet åtgärder i 

form av förändrad budget eller mål är det projektledarens uppgift att rapportera detta. 

(Görling, 2009) 

 

4.3 Tidigare forskning 
Området vi rör oss inom skulle kunna beskrivas som projektstyrning inom krisprojekt. Det har 

gjorts forskning kring varför IT-projekt misslyckas (Görling, 2009), (Goldfinch, 2007), 

viktiga faktorer för att lyckas med IT-projekt (Mahaney & Lederer, 2011), (The Standish 

Group, 2014), vilka egenskaper en projektledare bör ha och hur det påverkar chanserna att 
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lyckas med ett IT-projekt (Araújo & Pedron, 2015) samt tidiga tecken på att ett projekt håller 

på att eskalera. Genom att tidigt förutse att ett projekt är på väg att eskalera kan åtgärder tas 

innan det hinner hända (Zhang et. al., 2003), (Montealegre & Keil, 2000).  

 

Omfattande forskning har gjorts kring fenomenet escalation of commitment i en IT-kontext, 

vilket syftar på att beslutsfattare, exempelvis projektledningen, tenderar att fortsätta investera 

i krisprojekt med låg sannolikhet att lyckas, utan att några specifika åtgärder görs (Pan et. al., 

2006). Det har forskats om varför escalation of commitment sker och vad det får för 

konsekvenser (Brockner, 1992), (Keil, Mixon, Saarinen, Tuunainen, 1995), (Pan et. al., 2006).  

 

När det gäller det specifika området att vända krisprojekt har det forskats i viss mån men 

Iacovou och Dexter (2004) och Pan et. al. (2006a, 2006b) konstaterar att det finns för lite 

forskning angående ämnet, med tanke på det utbredda problemet. Koenig (2005) har tagit 

fram en generell modell för hantering av krisprojekt som alltså inte är specifik för IT-projekt. 

Ytterligare ett ämne som det har forskats på, och som är relaterat till ämnet att vända projekt, 

är de-escalation of commitment, motsatsen till escalation of commitment vilket syftar på det 

mänskliga beteendet med intentionen att undgå eskalering av ett krisprojekt (Pan et. al., 

2006a, 2006b). Montealegre och Keil (2000) och Keil och Robey (1999) har studerat ämnet 

och påstår att de-escalation kan bidra till att vända projektet till ett lyckat. Pan et. al. (2006a) 

fann att en förändring av attityder inom krisprojektteamet leda till de-escalation som i sin tur 

kan hjälpa till att vända ett projekt. Den tidigare forskningen inom det här området 

tillhandahåller användbara tips för styrningen av en återhämtningsprocess. Den tillhandahåller 

däremot inte empiriskt härledda, normativa rekommendationer. Detta ämnar Iacovou och 

Dexter (2004) att bidra med i sin studie. Studien handlar om vad en effektiv 

återhämtningsstrategi bör innefatta och resulterar i flertal normativa, empririskt härledda 

rekommendationer för hur managers kan hantera ett krisprojekt.  

 

Dexters definition av effektiv återhämtning härstammar från litteratur inom ämnet crisis 

management (Iacovou & Dexter, 2004), vilket är processen när en organisation hanterar en 

oväntad händelse som hotar organisationen, dess stakeholders eller allmänheten. Crisis 

management involverar hanteringen av hot före, under och efter att de har skett (Pearson & 

Clair, 1998). Vissa element är vanligt förekommande i en kris och Iacovou (1999) fann i sin 

studie att drabbade IT-projekt sannerligen kan ses som en kris för företaget.  

 

4.4 Ramverk - Crisis Management Approach (CMA) 
Crisis Management Approach, som vi valt att kalla den, är en strategi för återhämtning av 

krisprojekt utformad av Iacovou och Dexter (2004). En kvalitativ studie gjordes på 38 erfarna 

IT-konsulter med bevisad expertis i att hantera krisprojekt. Experterna visade sig vara eniga 

beträffande vilka element som är de, enligt dem, mest kritiska i ett omfattande försök att 

återhämta ett krisprojekt. Dessa element mynnade ut i tio rekommendationer att följa och 

samtliga rekommendationer kommer att beskrivas nedan, därav har vi endast Dexter som 

referens i följande tio rekommendationerna. Det bör tydliggöras att strategin inte har något 

namn i artikeln, däremot har Flynn (2009) använt Iacovou och Dexters strategi i sin studie och 

kallade den då för Crisis Management Approach och därav använde vi samma namn.  
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Rekommendation 1: Utforma en återhämtningsplan 

Experternas första råd för att försöka komma tillrätta med ett projekt är till och börja med 

frysa arbetet för att utföra ett analysarbete av krisprojektet som sedan kommer ligga till grund 

för att utforma en återhämtningsplan. Målet med analysarbetet är att identifiera roten till 

problemen, utvärdera kvaliteten på projektets resurser och identifiera sätt att korrigera 

problemen. 

 

Syftet med återhämtningsplanen är att återställa en del av den förlorade trovärdigheten, 

återuppbygga självförtroende i utvecklingsteamet, skapa nya investeringsmöjligheter för ägare 

och ledning samt göra det möjligt för alla inblandade att dra lärdomar från erfarenheten. 

Experterna ansåg även att hela projektet bör ses över innan någon form av korrigering i 

projektet påbörjas. 

 

Arbetet med en återhämtningsplan anses vara svårt då företaget inte bara har händerna fulla 

med det eskalerade projektet utan även måste hantera den negativa publiciteten. Forskning 

visar på att “senior management” är mer benägen att agera och tillföra de resurser som krävs 

för att kunna hantera ett projekt, när problemen väl har upptäckts och projektet klassats som 

ett krisprojekt.  

 

Flertalet av experterna delar åsikten att en extern rådgivare/konsult bör anställas för att 

assistera i uppgiften att utforma en återhämtningsplan. Experterna var eniga om att 

rådgivaren, som inte har blivit bränd av projektets historia och inte heller har förutfattade 

meningar om projektet, brukar ha en snabb positiv inverkan. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 2: Behandla projektets scope 

Experterna föreslår att projektets scope (omfattning) minskas ner för att öka projektets 

chanser att återhämta sig. Under planeringen av återhämtningsplanen bör projektledaren, 

enligt experterna, prioritera de allra viktigaste och kritiska egenskaperna i systemet medan de 

mindre vitala delarna ska tas bort. De mindre viktiga funktionerna som prioriteras bort 

behöver nödvändigtvis inte tas bort helt utan kan införlivas i ett senare skede, som i en 

framtida release av systemet. 

 

Vid omvändningen av ett projekt är det enligt experterna viktigt att hålla ett strängt “scope 

management” tillsammans med sponsorerna för att kunna hålla budget och deadlines. En 

vanlig anledning till att ett projekt drar över tid och/eller budget är att krav läggs till under 

projektets gång utan att motsvarande justeringar görs i deadline och budget, något som brukar 

kallas för “scope creep”. När de uppdaterade kraven har fastställts är det således viktigt att 

företaget i framtiden behandlar varje förslag på ändring gällande kravbilden och räknar med 

de justeringar som skulle behöva göras för att undvika så kallat “scope creep” vilket ofta leder 

till förseningar. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 3: Omvärdera projektledarskapet 

Experterna framhåller att det är projektledarens ansvar att hålla budget, tidsram och lämpligt 

scope. För att öka sannolikheten att lyckas är det därför viktigt att projektledaren som leder 

återhämtningsprocessen är kompetent och besitter de rätta egenskaperna. Om så inte är fallet 
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bör projektledaren bytas ut eller se till att exempelvis en team-ledare med förmågan att 

motivera de andra i teamet tas in. Innan det beslutas om att den nuvarande projektledaren ska 

fortsätta leda projektet är det viktigt att noggrant granska de nödvändiga kunskaperna. De 

kritiska egenskaperna för en ledare som experterna identifierade var starkt ledarskap, 

kommunikation, “problem sensing” och resursmobilisering. Dessa egenskaper är vitala för att 

en ledare på ett effektivt sätt kunna vända runt ett projekt och om den nuvarande ledaren inte 

besitter dessa nödvändiga egenskaper så borde han eller hon bytas ut. (Iacovou & Dexter, 

2004) 

 

Rekommendation 4: Estimera om affärsstrategin och överväg att avsluta projektet 

Konsulterna rekommenderade att affärsplanen borde omvärderas noggrant av ledningen. De 

bör även undersöka projektets genomförbarhet och räkna med de nödvändiga resurserna som 

behövs för att klara upp de befintliga problemen. Ledningen bör utvärdera och bestämma om 

det är rimligt att fortsätta med projektet. Ett fel som ibland görs är att de spenderade 

resurserna på projektet räknas med trots att de egentligen inte borde det. Dessa räknas som en 

“sunk cost” och borde exkluderas från beräkningarna. Endast kostnader och vinster som 

associerade med projektet från och med nu borde tas med. Personer som är emotionellt 

engagerade i projektet kanske hänvisar till att det redan har investerats så mycket pengar på 

projektet och att det i sig är ett skäl att fortsätta men detta är något som borde undvikas. 

Affärsplanen ska representera en ny start. Bara alternativkostnader, insatsen som krävs för att 

slutföra projektet och den förväntade vinsten ska tas med i beräkningarna. (Iacovou & Dexter, 

2004) 

 

Om den nya affärsplanen indikerar på olönsamhet kan överengagemang bland projektteamet, 

sponsorer och användare göra att det blir svårt att acceptera detta faktum. Ofta leder detta till 

att de involverade går in i en förnekelsefas och ju längre tiden går, ju fler värdefulla resurser 

går till spillo. Experterna rekommenderar att ta in en extern person som har en mer objektiv 

syn på situationen. Det kan ha en viktig roll i omvärderingen av projektet, då den ser saker 

som de andra kanske inte ännu vill acceptera. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 5. Planera om projektet med hjälp av lämpliga och väl beprövade 

estimeringsmetoder 

Experterna hävdar att det är viktigt att använda beprövade metoder för estimering när 

projektets budget och schema ska estimeras på nytt. För att bli bättre på att estimera hur lång 

tid ett projekt tar på ett mer träffsäkert sätt i framtiden är det viktigt att lära sig av sina 

erfarenheter. Experterna rekommenderar att expertis bör involveras under omestimeringen för 

att försöka justera de metodbaserade beräkningarna genom att räkna med oidentifierade och 

oklara uppgifter samt ta med “i-värsta-fall” scenarion i beräkningarna. (Iacovou & Dexter, 

2004) 

 

Att se över och göra en omvärdering om projektets framtida utveckling är viktigt för att 

minimera risken att dra över ännu mer. En av konsulterna menade på att det är svårt att sköta 

ett projekt på ett bra sätt om det inte går att mäta det och därför är det viktigt att implementera 

mätinstrument för alla delar av projektet och använda tidigare erfarenheter för att planera om 

det återstående arbetet. (Iacovou & Dexter, 2004) 
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Att estimera om projektet är också viktigt av politiska skäl. Noggranna och väl utförda 

beräkningar om projektets förväntade utveckling kan bidra till att systemet snabbare 

accepteras av managers och användare då kunskapen om beräkningarna gör att de får mer 

realistiska förväntningar på systemet. När accepterade och välkända metoder används 

signalerar projektteamet att de gör ett seriöst försök att återhämta projektet. Detta stärker ofta 

teamet förlorade trovärdighet. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 6: Ta hand om användarnas förväntningar  

Realistiska förväntningar har stor betydelse för den framtida acceptansen av systemet och är 

viktigt i processen att vända projekt. Experterna rekommenderar att användarnas 

förväntningar ses över noggrant och samtidigt bedöma om de är realistiska. Om detta inte är 

fallet bör användarna informeras om vad de i realiteten kan förvänta sig så att missförstånd 

inte sker. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Vidare uttalar experterna att kontinuerlig kontakt och involvering av användarna brukar bidra 

till att användarna får mer rimliga förväntningar i och med den ökade insynen i projektet. Det 

är väldigt svårt för en person utan någon kunskap om systemutveckling att veta hur lång tid 

det tar att utveckla en viss funktion och hur svårt det är. Enligt experterna är det projekt-

teamets ansvar att lära användarna om vad de kan förvänta sig från projektet. På grund av 

skillnaden i användarnas och utvecklarnas kunskapsnivå när det kommer till IT-utveckling i 

allmänhet krävs enligt experterna ett tufft management. Med det menas att det är viktigt för 

projektledaren att vara tydlig och säga som det är angående vad användarna kan förvänta sig 

och vad de inte kan förvänta sig. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 7: Formulera en öppen kommunikationsplan   

När granskningen av projektet är genomförd och en återhämtningsplan har formats manar 

experterna till att planen bör kommuniceras ut tydligt till alla stakeholders (sponsorer, 

användare och ledning bl a) då de med all förmodan är frustrerade av förseningarna. Det är 

inte bara viktigt att få ut information utan det handlar även om att vara ärlig och konstruktiv 

för att undvika att rykten sprids och att folk pekas ut som syndabockar i projektet. Syftet med 

den nya riktningen av kommunikationen är att visa att projektet har tagit en ny riktning samt 

indikera att en omstart av projektet har skett. Den nya förbättrade kommunikationen ska även 

visa på ledarskap och samtidigt lära upp användare eller kund om riskerna med ett nytt IT-

projekt. Öppna kommunikationskanaler i teamet, mellan teamet och resten av organisationen 

är vitala aspekter i en återhämtningsstrategi. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 8: Bryt ner det kvarvarande projektet i mindre delar 

För att på ett effektivt sätt kunna hålla koll på hur återhämtningsprocessen utvecklar sig är det 

enligt experterna viktigt att sätta ut ett antal milstolpar under projektets gång. Genom att dela 

upp projektet i mindre delar blir det lättare för deltagarna att ta på sig ansvar för en del. En 

stor fördel med mindre och kortare projektfaser är att det underlättar övervakning och 

kontrollering av projektets utveckling vilket förbättrar chanserna att återhämta sig. I och med 

att projektet delas upp i mindre delar tar det också kortare tid att implementera. De små 

framgångarna med implementering tenderar att förbättra projektmedlemmarnas moral, bidra 
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till att etablera en positiv attityd och hjälper också till att återställa teamets trovärdighet. Det 

är viktigt att fira de små framstegen i krisprojekt eftersom de har en betydande effekt på 

moralen bland teammedlemmarna. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Rekommendation 9: Ta hand om konflikter i projektteamet  

Enligt experterna är konflikter i teamet kanske den svåraste aspekten att behandla i ett 

krisprojekt. Oftast behöver personer i teamet ersättas då de helt enkelt inte har tillräckligt med 

kompetens. Detta bör behandlas på ett känsligt sätt där individens värdighet och 

självförtroende respekteras. Det är bland det viktigaste att tänka när personal sägs upp. Det är 

frekvent förekommande att personal sägs upp utan vidare hänsyn och det menar experterna är 

fel. Vidare har de även identifierat att resten av teamet behöver någon form av försäkringar 

om att de sitter säkert i teamet då de ofta blir offer för användarnas frustration och oftast är 

moralen i teamet mycket negativ efter att en medarbetare blivit uppsagd. (Iacovou & Dexter, 

2004) 

 

Det är viktigt att hantera konflikter mellan personalresurser inom alla former av 

organisatoriska projekt och det är även viktigt att de hanteras väl inom IT-projekt i kris. Trots 

att uppsägning av personal ofta är svårt och kontroversiellt kan det ibland ha en positiv 

inverkan på återhämtningsarbetet om uppsägningen är välmotiverad. Genom att göra sig av 

med inkompetenta medarbetare kan självförtroendet i det nya utvecklingsteamet förbättras 

alternativt återställas då dåligt inflytande har avlägsnats från projektet. Omotiverade 

uppsägningar anser experterna vara oetisk och kan få negativa effekter i återhämtningsarbetet 

samt sänka utvecklingsteamets moral. Av den anledningen konstaterar experterna att innan ett 

beslut om uppsägning tas bör beslutet ha övervägs mycket noggrant. (Iacovou & Dexter, 

2004) 

 

Rekommendation 10: Inkorporera de rätta praktiker i utvecklingsprocessen 

När orsaker till överskridande av budget och tid har identifierats är det viktigt att introducera 

förändringar i organisationens metoder och processer i syfte att minska risken för liknande 

incidenter i framtida projekt. Målet med förändringarna är att i det långa perspektivet utveckla 

IT organisationen. Medan en sådan anpassning kan vara värdefull kan det samtidigt vara en 

mycket svår uppgift. Svårigheterna med att förbättra utvecklingsprocessen inkluderar bland 

annat att träna personal, introducera nya utvecklingsverktyg, ändra estimeringstekniker och 

policies för övervakning. (Iacovou & Dexter, 2004) 

 

Experterna var oense i frågan hur viktigt anpassning och lärande är. Det visade sig att 

experterna med mer omfattande erfarenhet inom projektstyrning värderade denna 

rekommendation högre än de konsulter med mindre erfarenhet. Många noterade även att 

projektledningar ofta har svårt att genomföra omfattande projektgranskningar efter ett avslutat 

krisprojekt, främst för att de är rädda för att riva upp gamla sår. I efterdyningarna av ett 

krisprojekt är en vanlig reaktion att peka finger och skylla ifrån sig. Detta sätt att agera leder 

inte till någon större förståelse om varför det blev som det blev och förhindrar inte heller att 

det händer igen. Det är viktigt att identifiera orsakerna till varför projektet drog över och lära 

sig av misstagen för förhindra att historien upprepar sig. (Iacovou & Dexter, 2004) 
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5. Analys och resultat 
I det här kapitlet kommer vi både presentera resultatet av intervjun och vår analys av 

resultatet. Analys och resultat är strukturerat enligt de tio rekommendationerna i Crisis 

Management Approach samt en sista punkt med övrig data. 

 

5.1 Intervjuobjekt 
Respondenten är projektledare inom IT-branschen och har ca 10 års erfarenhet av 

projektledning. Hon har erfarenhet av fyra krisprojekt under sin karriär som projektledare och 

har haft framgång i samtliga. Före karriären som projektledare har hon jobbat som 

systemutvecklare i flertal år. 

 

Rekommendation 1: Utforma en återhämtningsplan 
Intervjun inleddes med att projektledaren fick berätta om hur situationen såg ut vid 

övertagandet av krisprojektet.  

 

“Det viktigaste för mig var att veta vad det var för system. Vad man skulle leverera och vad 

som förväntades av mig,  vilka tidsramar har vi, vad är omfattningen? Vi började samtidigt 

med att påbörja ett analysarbete. Det var en hel avdelning som jobbade med IT-systemet 

under ett år, så under dom 3 åren har många blivit frustrerade och slutat själva (på eget 

bevåg) och pga förlustaffären har många fått sparken från företaget. Så när vi tog över det 

var den sista veckan och då var endast tre resurser kvar. Alltså hade “IT-företaget” sparkat 

en hel avdelning en efter en eftersom man har en miljonförlust. Och då den sista veckan 

kunde vi boka tid med dom få utvecklare som var kvar och göra en handover. Då satt vi 

tillsammans i grupp och utvecklarna berättade vad de hade gjort så vi fick en väldigt hastig 

handover information. Sen beroende på den informationen vi fick satt vi och ritade ett system, 

vad är det så kallade IT-systemet? Och vilka delar finns det och vad ska vi analysera och vad 

ska vi leverera? Så vi har gjort en karta kan man säga efteråt.” 

 

Innan någon form av korrigering av projektet påbörjas bör hela projektet ses över och utifrån 

granskningen borde en återhämtningsplan utformas (Iacovou & Dexter, 2004). För 

projektledaren var ett viktigt första steg i återhämtningsprocessen att först och främst ta reda 

på vad det är för system, vad som ska levereras, vilka tidsramar och omfattning de har att göra 

med men även vilka delar i systemet som skall analyseras. I enlighet med ramverkets riktlinjer 

så påbörjades ett analysarbete. 

 

“Jag fokuserade på vilka delar finns i systemet, vilka resurser ska jobba och då är även 

analysarbetet inräknat. Vi kör alltid två och två. Ingen jobbar ensam med någonting, det är 

alltid två personer. Utvecklarna började med analysarbetet och jag och min kollega började 

med att gå igenom kundens krav, vad som fortfarande finns kvar, vad har gått fel, analysera 

dom bitarna gjorde jag.” berättar hon. 

 

Förutom att analysera systemet så analyserades även vilka resurser som fanns tillgängliga att 

jobba med projektet samt i analysarbetet. Hon beskriver även hur de gick tillväga i 
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analysarbetet vilket ger oss information som ramverket inte tillgodoser. Även befintliga 

dokument som skapats av det ursprungliga teamet analyserades.  

 

“... det tidigare teamet gick med stor förlust och istället för att se till att man har ett 

fungerande system, då har man suttit och levererat 10000 dokument så det var en sjö av 

dokument. Vi har också gjort ett analysarbete för bara dokumentation. Och då plockade vi 

dom mest användbara, resten paketerade vi och lämnade till förvaltningen - gör vad ni vill 

men det är oanvändbar dokumentation” 

 

Som hon uttrycker sig, fanns det “en sjö av dokument” och därför analyserade de endast de 

mest användbara dokumenten. Ramverket är som tidigare nämnt anpassat till situationer där 

ett team genomför hela processen, från misslyckande och genom hela 

återhämtningsprocessen. De rådande omständigheterna för det studerade fallet ser som sagt 

annorlunda ut då nya teamet tog över helt och genomförde återhämtningsprocessen. Detta 

medförde att de behövde ta över ett system de ej hade byggt själva vilket också innebar en 

viss typ av dokumentationsanalys för att snabbt få en helhetsbild över systemet. Genom att 

analysera systemet och dokument försökte de hitta roten till problemet, likt ramverket 

föreslår. Däremot skiljer sig nya teamets tillvägagångssätt från ramverket när det kommer till 

att utvärdera resurser för att identifiera vart problemet ligger. Då det nya teamet inte hade 

varit inblandade i misslyckandet fanns det ingen mening med att utvärdera resurserna.  

 

Analysarbetet gjordes för att att få en bild över systemets status och låg sedan till grund för 

återhämtningsplanen som togs fram. Ramverket föreslår att analysarbetet bör mynna ut i 

förslag på sätt att korrigera problemen (Iacouvou & Dexter, 2004) och i enlighet med 

ramverket beskrev planen bland annat vad de kom fram till samt ett lösningsförslag med 

ungefärlig tidsestimering. I återhämtningsplanen ingick även att göra ett miniprojekt för att 

återställa kundens förlorade tillit. 

 

“Kunden hade då ingen tillit till oss som företag och då sa kunden att ni ska först göra ett litet 

projekt - ni ska ta den gamla datan från gamla systemet och migrera till den nya och om vi 

tycker att ni har gjort ett bra arbete och levererat i tid så kan ni fortsätta... “ 

“... Så det var mycket krav från kunden. Vi började direkt med mini-projektet.” 

 

Hon berättar att ett år innan det nya teamet kom in i bilden avbröt kunden acceptanstesterna. 

Projektledaren uttrycker att “kunden var jättearg” eftersom de tyckte att det förra teamet inte 

hade levererat någonting.  

 

“Projektet hade pågått i 3 år och dem kunde inte riktigt leverera resultat”.  

 

Kunden krävde att det nya teamet skulle leverera miniprojektet vid utsatt deadline för att de 

skulle få fortsatt förtroende att vidareutveckla systemet. Projektledaren berättar att när det nya 

teamet lyckades leverera miniprojektet i tid så vann de kundens tillit och sedan dess har de 

varit partners. Syftet med återhämtningsplanen är, enligt Iacovou och Dexter (2004), att 

återställa en del av den förlorade trovärdigheten. Med andra ord är det viktigt att tidigt i 

återhämtningsprocessen få tillbaka förtroendet från kundens sida. Hur detta kan göras i 
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praktiken tar inte ramverket upp men det visade sig i det studerade fallet att ett sätt att göra 

detta på var genom att tidigt leverera till kunden för att visa på seriositet och kompetens.  

 

Enligt Iacovou och Dexter (2004) bör också en extern rådgivare anställas vid behov för att 

assistera i arbetet med återhämtningsplanen. Det brukar snabbt ha en positiv effekt då 

rådgivaren inte har blivit bränd av projektets historia och saknar förutfattade meningar om 

projektet. Det nya teamet anställde inte någon extern rådgivare. Däremot var det nya teamet, 

likt en extern rådgivare inte heller bränd av projektets historia och hade inte förutfattade 

meningar om projektet. I det hänseendet kan det nya teamet tänkas ha haft liknande effekt 

som externa rådgivare här i framtagningen av återhämtningsplanen. 

 

Rekommendation 2: Behandla projektets scope 
Följande fråga ställdes: 

“Fick ni göra några nedskärningar i projektet vad det gäller budget och krav?” 

 

“När det kommer till ekonomin, vi kör aldrig med fixerad budget utan vi kör löpande så vi 

säger inte att något kommer kosta si och så mycket och sen om det går över får leverantören 

ta smällen , så vi kör löpande. Det är det ena. Det andra är, jag har resurser och sen har jag 

en fixerad deadline. Då gör jag en plan. Ok, deadline till juni, hur mycket kan vi leverera. Då 

går vi igenom, jag kör mycket agila metoder som man hela tiden gör iterationer. Då kollar 

jag på kundens krav och estimat och sen resurser och datum och då sa jag ni måste 

prioritera. Vi kan inte leverera att dessa krav. Och då gjorde dom hela tiden kontinuerligt 

prioriteringar så att jag sa att med nittio procent säkerhet kan vi leverera den, ex den och den 

och den men inte sista. Så då visste kunden från början att dom kan leverera allt det där men 

inte det där. Så började vi med planeringen.” 

 

Som en del i återhämtningsplanen såg projektledaren över vilka resurser som fanns 

tillgängliga och hur mycket de kunde jobba, sedan utgick hon från en fixerad deadline. 

Utifrån detta gjorde hon en plan över tillgängliga resurser och vilka krav de beräknade hinna 

med. Hon lät kunden kontinuerligt prioritera krav. Enligt Iacovou och Dexter (2004) bör 

projektets scope (omfattning) minskas för att öka projektets chanser att återhämta sig. Detta 

steg i ramverket följde projektledaren då hon lät kunden prioritera eftersom de inte kunde 

hinna med allt vilket innebar att projektets omfattning skalades ner precis som ramverket 

föreslår.  

 

Anledningen till att projekt går över tid och budget beror ofta på att krav läggs till under 

projektets gång utan att motsvarande justeringar görs i deadline och budget. När kraven har 

uppdaterats är det därför viktigt att i framtiden behandla varje förslag på kravändring samt 

räkna på eventuella justeringar för att undvika så kallat “scope creep” som ofta leder till 

förseningar (Iacovou & Dexter, 2004).  

 

“Jag gjorde också väldigt noggranna uppföljningar i ändringshanteringen. Jag sa att 

ändringar är alltid välkomna men ni ska veta att det kostar i tid och budget, så de kände sig 

fria men de visste också att varje gång de ändrar något krav som kommer det kosta extra.” 
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Projektledaren visar på att hon tillämpat ett strängt “scope management” och följt denna 

rekommendations riktlinje då hon var noga med att informera kunden om att ändringar av 

krav innebar extra kostnad i tid och budget. Hennes svar visar på vikten av rak och ärlig 

kommunikation för att kunna upprätthålla ett strängt “scope management”. 

 

Rekommendation 3: Omvärdera projektledarskapet 
Görling (2009) menar på att det är projektledarens ansvar att föra projektet framåt och att 

målen uppnås. Iacovou och Dexter (2004) påstår att projektledaren har ett stort ansvar. De 

uttrycker däremot inte att det är den absolut avgörande faktorn, till skillnad från vår 

respondent. 

 

“Jag tycker att det enda och största ansvaret ligger hos projektledaren när ett projekt rasar. 

Om projektledaren tappar kontrollen så ska man absolut inte skylla på dom duktiga 

resurserna, resurserna är jätteduktiga så det är inget problem. Men det är nånting nånstans 

som det brister, kan vara kommunikationen, planering eller så. Så jag skulle vara 

jätteförvånad om “IT-företaget” hade fortsatt med samma projektledare som hade kört 

projektet rätt ner i diket.” 

 

Rekommendationen handlar om att omvärdera projektledaren vilket antyder att personen har 

jobbat med projektet tidigare vilket inte var fallet för projektledaren vi har intervjuat. En 

omvärdering må ha skett med det gamla teamets projektledare men det faller utanför vår 

avgränsning då vi inte har haft tillgång till dessa personer. Det faktum att projektledaren 

byttes ut torde innebära att en omvärdering av den dåvarande projektledaren gjordes men vi 

kan bara spekulera. Iacouvou och Dexter (2004) menar att projektledaren bör bytas ut om den 

inte besitter de rätta egenskaperna och att det är viktigt att en kompetent projektledare leder 

återhämtningsprocessen. Enligt respondenten själv blev hon vald som projektledare för 

krisprojektet på grund av hennes erfarenheter och meriter. Med tanke på att hon hanterat flera 

krisprojekt med lyckad utgång bedömer vi att ramverket har följts gällande att en kompetent 

projektledare styr krisprojektet. 

 

Rekommendation 4: Estimera om affärsstrategin och överväg att avsluta 

projektet 
Enligt Iacovou och Dexter (2004) rekommenderas det att affärsplanen omvärderas noggrant 

av ledningen. De bör utvärdera och bestämma om det är rimligt att fortsätta med projektet 

samt räkna på nödvändiga resurser som behövs för att rädda projektet. 

Den här rekommendationen är svår att applicera på vårt fall på grund av de rådande 

omständigheterna. Eftersom kunden valde att fortsätta med ett nytt team gör vi antagandet att 

de hade bestämt sig för att ge det en chans och fortsätta med projektet. Då vi inte har haft 

tillgång till kunden kan vi inte uttala oss mer om det. Däremot berättar respondenten att 

kunden ställde kravet att de skulle leverera ett miniprojekt innan utsatt deadline för att de 

skulle få fortsätta utveckla systemet. Då de lyckades leverera fick de fortsatt förtroende så vi 

vet inte vad som hade hänt annars. 
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Rekommendation 5: Planera om projektet med hjälp av lämpliga och väl 

beprövade estimeringsmetoder 
Vid estimering av projektets budget och schema är det viktigt att använda beprövade 

estimeringsmetoder. Att lära sig från tidigare erfarenheter är också viktigt. Projektledaren ger 

oss insikt i hur de gick tillväga i estimeringsarbetet i återhämtningsprocessen. Det är en metod 

som de brukar använda vilket kan tolkas som att det är en för dem väl beprövad 

estimeringsmetod men det är oklart om det är en vedertagen estimeringsmetod. 

 

“Vi gör så här, man kollar koden, man kollar sedan med dem som har kompetens inom just 

det området och går igenom koden. Sedan gör vi också ett grupparbete så att alla ska vara 

lite inblandade. Till exempel, du kan jobba med den delen men om en annan resurs har 

mycket kompetens inom webbdesign då kan han säga det här är inte 10 timmars jobb utan det 

är 15 timmars jobb. Så först ett självestimat och sen gruppestimat och till sist lägger jag alltid 

på 20% till för effektiv tid.” 

 

Expertis bör enligt ramverket tas in för att assistera i estimeringen. Deras uppgift är att 

försöka justera beräkningarna genom att räkna med oidentifierade och oklara uppgifter. 

(Iacovou & Dexter, 2004). Respondenten berättar ovan att de under estimeringen tog till vara 

på utvecklarnas olika kompetenser. Estimeringen kontrollerades av de resurserna med mycket 

kompetens inom det specifika området. 

 

Iacovou och Dexter (2004) uttalar att det är svårt att sköta ett projekt på ett bra sätt om det 

inte går att mäta projektet. Därför är det viktigt att implementera mätinstrument för alla delar 

av projektet (Iacovou & Dexter, 2004). Mätinstrument implementerades inte för alla delar av 

projektet, som ramverket föreslår, men på olika sätt höll de sig själva och kunden uppdaterade 

angående projektets status. Det nya teamet jobbade enligt 3-veckorssprintar och sprintmötena 

sågs som ett tillfälle för att mäta projektets status. De har även haft retrospektiva möten där 

utvecklarna går igenom hur det har gått samt tar upp förslag på vad som hade kunnat gå 

bättre. Varje vecka hölls ett möte med kunden. 

 

“Så vi träffades varje vecka och sen har jag också skickat statusrapport med budgetsiffror så 

de visste exakt hur mycket de spenderat, hur mycket de har kvar osv.” 

 

“Genom att ha samma delmål har vi mätningspunkter. Jag tycker att allting är mätbart och 

ingen ska säga att man inte visste. Det är viktigt.” 

 

Rekommendation 6: Ta hand om användarnas förväntningar 
Att kunden har realistiska förväntningar har stor betydelse för den framtida acceptansen av 

systemet och är viktigt i processen att vända projekt, både enligt Iacovou och Dexter (2004) 

och The Standish Group (2014). Om så inte är fallet bör användarna bli informerade om vad 

de faktiskt kan förvänta sig. Det är alltid teamets ansvar att se till att användarna har 

realistiska förväntningar, menar Iacovou och Dexter (2004). Den bästa lösningen på detta är 

kontinuerlig kontakt och involvering av användarna, kundinvolvering leder i regel till 

realistiska förväntningar. The Standish Group (2014) anser likt Iacovou och Dexters (2004) 

att kontinuerlig kundkontakt har en betydande roll för att lyckas. Involvering av kund står som 
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den absolut viktigaste faktorn på deras lista. Respondenten betonar vikten av att kommunicera 

ärligt och transparent med kunden för att inga missförstånd ska ske. 

 

“Jag tycker att det är jätteviktigt att kommunicera ärligt och transparent, alla ska veta vad 

som pågår, vad målet är och att alla ska ha gemensam bild av målet. Annars kan det gå illa 

väldigt snabbt.” 

 

“Jag krävde också att vi gjorde en lista med alla krav, sedan tvingade jag kunden att skriva 

upp acceptanskriterier. Hur ska ni godkänna alla dessa krav?” 

 

“När någonting inte går som planerat, då är det först jag som analyserar vad som gått fel, 

vilka är konsekvenserna, hur kan vi göra så att vi inte upprepar samma fel och hur kan vi ta 

fram en plan B? Varje vecka meddelade jag allt, stort som smått, alltid negativa saker också, 

det där gick inte bra, det där gick inte som planerat. Jag har alltid informerat kunden om vad 

som varit oplanerat och hindrande.” 

 

Möten med kund skedde varje vecka och projektledaren uppdaterade kunden kontinuerligt 

angående statusrapporter med budgetsiffror så att kunden visste exakt hur mycket de 

spenderat och hur mycket de har kvar.  

 

På grund av skillnaden i användarnas och utvecklarnas kunskapsnivå när det kommer till 

systemutveckling krävs det tufft ledarskap. Projektledaren måste vara tydlig och ärlig med 

vad användarna kan förvänta sig och inte (Iacovou & Dexter, 2004). Hon uttrycker själv att 

hon var transparent och ärlig i kommunikationen med kunden och berättar att hon var tydlig 

med att kunden inte kunde få allt utan de var tvungna att prioritera. Som tidigare nämnt i 

kapitlet så var hon noggrann med ändringshantering och förtydligade för kunden att ändringar 

var välkomna men innebar kostnad i tid och budget. Hon upplevde kundens förväntningar 

som realistiska, något som enligt Iacovou och Dexter (2004) ökar chanserna att systemet 

accepteras av kunden i framtiden.  

 

Rekommendation 7: Formulera en öppen kommunikationsplan 
När återhämtningsplanen har formats är det nu viktigt att den kommuniceras tydligt till alla 

stakeholders, som sannolikt är frustrerade över projektets förseningar (Iacovou & Dexter, 

2004). Främsta syftet med den förbättrade kommunikationen är att indikera att projektet har 

tagit en ny riktning samt visa på gott ledarskap.  

 

“Vid varje sprintstart hade jag möte med alla stakeholders, som väntar leverans från oss. Då 

presenterade jag alltid vad vi planerar att utveckla dessa tre veckor samt resultatet från förra 

sprinten” 

 

“Mötena var oftast fysiska men om någon inte kunde delta på plats så var den med via 

skypemöte men annars föredrar jag alltid att rita och visa och ha fysiska möten.” 
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Kunden var mycket missnöjd och skeptisk i början av återhämtningsprocessen pga det 

ursprungliga teamets misslyckande. För att verkligen befästa att det var en ny start gjorde 

projektledaren följande: 

 

“Jag bestämde att vi kallar den förra versionen 1.0 och gör version 2.0 oberoende. Så alla 

kallade det misslyckade projektet för version 1.0”.   

 

Hon berättade om de kommunikationsplattformar som användes under krisprojektet. De 

använde en intern kommunikationsplattform för dokumentation och för att delge kunden 

dokument användes en annan plattform, enligt kundens preferenser. Vidare mot slutskedet av 

projektet när allt skulle testas användes en annan plattform. Öppna kommunikationskanaler i 

teamet, mellan teamet och resten av organisationen är, enligt Iacovou och Dexter (2004), 

vitala aspekter i en återhämtningsstrategi. Respondenten i enlighet med denna 

rekommendation framhåller vikten av god kommunikation med både kunder och stakeholders. 

Det är något hon har lärt sig av sina tidigare erfarenheter i att hantera krisprojekt. 

 

“... jag tycker att det är jätteviktigt att kommunicera ärligt och transparent och att alla ska 

veta vad som pågår, vad målet är och att alla ska ha gemensam bild av målet annars kan det 

gå illa väldigt snabbt.” 

 

Rekommendation 8: Bryt ner kvarvarande projektet i små delar 
Milstolpar under projektets gång är, enligt Iacovou och Dexter (2004) viktigt. Även The 

Standish Group (2014) påstår att mindre projekt-delmål är viktigt för att lyckas med ett 

projekt. Det är ett effektivt sätt att hålla koll på hur återhämtningsprocessen utvecklar sig. Det 

underlättar även för övervakning och hantering av projektets utveckling, vilket förbättrar 

chanserna för en lyckad återhämtning. Vi frågade ifall de satte ut milstolpar under 

återhämtningsprocessen. 

 

“Jo, utifrån min arbetserfarenhet så måste jag säga det här. Jag kör en mix av agil och 

klassisk projektledning. Vi måste ha dokumentationsstruktur för deadlines enligt klassiska 

sättet att tänka men vi måste samtidigt vara agila. Vi måste jobba iterativt och kan inte bara 

jobba enligt vattenfallsmetoden för till slut faller allt samman. Vi måste alltid ha 

kontrollpunkter och det är därför vi arbetar med sprintar.” 

 

Mindre projektdelar innebär också mindre tidsåtgång till att implementera. Framsteg nås 

snabbare och det tenderar att förbättra projektmedlemmarnas attityd, moral och hjälper även 

till att återställa deras trovärdighet (Iacovou & Dexter, 2004). Även Standish Group (2014) 

menar att mindre projektdelmål ofta leder till framgångar tidigt i processen då mindre 

projektdelar går snabbare att implementera. Miniprojektet som det nya teamet fick till uppgift 

att leverera är ett bra exempel på ett mindre projektmål. Det ledde till tidig implementation 

och framgång vilket återställde delar av det förlorade förtroendet för företaget.  

 

Iacovou och Dexter (2004) framhåller även att det är viktigt att fira de små framstegen 

eftersom de har en betydande effekt på moralen bland projektmedlemmarna. Projektledaren 

håller med i denna punkt men tillägger även vikten av det motsatta. 
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“Jag tror på både belöning och straff. Har man kämpat och nått målen då tycker jag att det 

måste firas men samtidigt om man inte har nått målen så tycker jag att firandet/middagen bör 

ställas in. Det är mitt sätt att tänka, det visar teamet att vi inte har jobbat ordentligt.” 

“Om man jobbar med krisprojekt och lyckas leverera så måste alla veta att vi har gjort ett 

enormt bra jobb. Både för oss och för kunden. Jag vill att de ska känna sig stolta”. 

 

Rekommendation 9: Ta hand om konflikter i projektteamet 
Enligt Iacovou och Dexter(2004) kan uppsägning av personal ha en positiv påverkan på 

återhämtningsarbetet om uppsägningen är väl motiverad. Genom att ta bort inkompetent 

personal som har varit roten till problemen så signalerar organisationen att “dåliga influenser” 

är borta och det kan återställa delar av förtroendet på teamets förmåga. Till skillnad från vad 

som rekommenderas så byttes hela teamet ut i vårt fall. Det medförde att alla eventuella 

“dåliga influenser” försvann från projektet vilket enligt ramverket borde ha bidragit till ökat 

förtroende från kunden. Detta gick dock ej att undersöka pga att vi inte hade tillgång till 

kunden. 

 

The Standish Group (2014) framhåller vikten av ett kompetent och hårt arbetande team. 

Respondenten framhåller dock att skulden inte ska läggas på de duktiga resurserna utan det 

är projektledarens ansvar om ett projekt går dåligt. När det kommer till konflikter menar 

Iacouvou och Dexter (2004) likt respondenten att det är viktigt att de hanteras väl. Dock 

uppstod sällan konflikter under återhämtningsprocessen, berättar hon. 

 

“Mellan resurserna uppstod det nästan aldrig konflikter utan mer olika idéer och tankar vad 

gäller vilken lösning som är bäst för en funktion. För att gå vidare måste varje litet problem 

tas upp och lösas, annars riskerar det att blåsa upp i framtiden. Dyker det upp någonting så 

diskuterar vi.” 

 

När nya teamet kom och tog över projektet fanns inget behov av att ta bort dåliga influenser 

från teamet, eftersom de inte var inblandade i misslyckandet. Det fanns heller inga pågående 

konflikter, som det kan tänkas finnas i ett team som har haft hand om ett krisprojekt under en 

tid och som sedan ska genomföra återhämtningsprocessen. Det nya teamet hade inte det 

problem som rekommendationen syftar lösa. Däremot håller projektledaren med om att det 

är viktigt att ta itu med konflikter när de uppstår. 

 

 

Rekommendation 10: Inkorporera de rätta praktikerna i utvecklingsprocessen 
Enligt Iacovou och Dexter (2004) är det viktigt med omfattande projektgranskningar efter ett 

avslutat krisprojekt för att införa förändringar i syfte att minska risken för att liknande 

incidenter sker i framtiden. Som tidigare nämnt i fallbeskrivningen pågår utvecklingsarbetet 

med systemet än idag och således har ännu ingen fullständig projektgranskning gjorts och det 

har således heller inte gjorts några förändringar i organisationen. Nya teamet var inte 

inblandade i krisprojektets eskalering. När de tog över gick det väldigt bra och därav finns 

inga direkta misslyckanden att ta lärdom av från deras sida. Däremot skulle nya teamet säkert 

kunna dra lärdomar av det ursprungliga teamets misstag. Projektledaren menar dock att hon 
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inte har fokuserat så mycket på vad det ursprungliga teamet gjorde. Däremot har hon lärt sig 

mycket från tidigare krisprojekt. Något hon har lärt sig i sitt jobb som projektledare är att det 

oftast inte är kompetensen det är fel på när det kommer till problemdrabbade projekt utan det 

är oftast i kommunikationen det brister vilket får negativa följder. Vi frågade ifall hon hade 

lärt sig något av det förra teamets misslyckande. 

 

“Jag vet faktiskt inte, jag har inte fokuserat alls på vad det förra teamet gjorde för jag anser 

att de jobbade på fel sätt. Men jag har lärt mig mycket i mitt jobb, en modul som jag var med 

och utvecklade blev tre gånger dyrare och då gjorde jag en helt separat utredning, det var 

under sekretess och jag pratade med varenda person. Jag analyserade det och det visade sig 

igen att kompentensen inte var problemet utan det var problem med kommunikationen. Jag 

tror att du ska göra något, de trodde att han skulle göra något osv. Under en vecka var jag 

och designarkitekten på semester och då såg man effekten direkt när ingen höll i trådarna. 

Det har jag lärt mig faktiskt. Jag ändrade mitt sätt att arbeta efter den händelsen.” 

 

Ytterligare data 
Under den här rubriken presenteras och analyseras data som vi finner givande för studien 

men som inte kan kategoriseras under någon av de tio rekommendationerna. 

 

“Vilken/vilka är de viktigaste faktorerna man bör tänka på, enligt dig, för att lyckas med ett 

krisprojekt?” 

 

“Att kunna se helheten, främst i min roll, kunna se helheten hela tiden, t ex i början sa de att 

projektet innehöll de här delarna sen i projektet fick vi reda på att projektet var mycket större 

än så. Det fanns ett annat system som också kommunicerade med systemet där vi också måste 

ha ansvar. Kunden sa att det inte var en del av systemet men vi visste att vi måste ha ansvar 

för hela systemet. Att se helheten det är jätteviktigt. Kommunikation inom teamet och med 

kund är viktigt. Utvecklare brukar annars grotta ner sig i sina skärmar och koda vidare utan 

att se helheten.” 

 

Förutom kommunikation och att se helheten så anser hon att det finns ytterligare ett antal 

viktiga saker att tänka på i hanteringen av krisprojekt. 

  

“Det är också viktigt för mig att alla inblandade, det spelar ingen roll vad för roll, har 

samma förväntningar på projektet. Det kräver mycket transparens, alla ska vara medvetna 

om att vi utvecklar just den här röda pennan inte den blåa pennan. Då går vi mot samma mål. 

Genom att ha samma delmål har vi mätningspunkter. Jag tycker att allting är mätbart och 

ingen ska säga att man inte visste. Det är viktigt. Jag vill att alla ska känna sig stolta över sitt 

jobb och samtidigt ha roligt och vara stolta över vad vi har åstadkommit.” 

 

The Standish Group (2014) påstår att tydliga kravspecifikationer är bland det absolut 

viktigaste för att lyckas med ett projekt. Klara visioner och mål har också en viktig roll. Ovan 

nämner projektledaren just hur viktigt det är att man går mot samma mål och att alla har 

samma vision. 
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Det viktigaste att göra i återhämtningsprocessen av ett krisprojekt är enligt ramverket att 

utforma en återhämtningsplan medan projektledaren menar att det viktigaste är att kunna se 

helheten och ha en genomgående god kommunikation med alla inblandade. Hon tror att det 

var där det främst brast för ursprungliga teamet. 

  

“Jag tror att den största anledningen till eskaleringen var projektstyrningen. Om man inte ser 

helheten, om man inte förstår kundens behov så är projektet dömt att misslyckas. 

Kommunikation är jätteviktigt.” 

 

Vidare berättade hon att teamet fann det svårt att sätta sig in i den gamla koden skriven av det 

ursprungliga teamet då koden var väldigt komplex och ostrukturerad. Hon menar att 

utvecklarna inte hade kommunicerat så bra med varandra. Alla gjorde sin del och sedan 

lappades det ihop. The Standish Group (2014) menar att det är viktigt att minska 

komplexiteten då det bara skapar förvirring och ökade kostnader. 

  

“Det var jättesvårt, otroligt svårt. Det var inte systemtänkande, alla hade suttit själva och 

utvecklat och när det blev konflikt så lappade de ihop allt och det blev otroligt ostrukturerad 

och dåligt skriven kod.” 

 

Vidare berättar hon om sina metoder för att utvecklas som projektledare och ge tillfälle för 

utvecklarna att framföra sina åsikter.  

 

“Någonting som jag personligen alltid gör är retrospektiva möten. Jag uppmanar mina 

utvecklare att skriva ner vad de tycker om exempelvis den senaste sprinten. Hur har det gick 

osv. Jag välkomnar all kritik och vill få mina utvecklare att inte känna sig rädda för att säga 

vad de tycker. Jag uppmanar alltid mitt team att komma med åsikter, anonymt om de föredrar 

det. Under projektets gång fick jag kanske med mig ca 40st lappar med idéer och kritik mot 

mig. Kritiken tog jag aldrig personligen utan såg det som en möjlighet att förbättra mig. Om 

någon säger att vi måste prata 15 min och jag pratar 1 timme. Ja, han har rätt, jag måste 

förbättra mig. Jag har alltid såna möten när jag är projektledare.” 

 

Det var framför allt ett problem som uppstod under återhämtningsprocessens gång. Projektet 

höll på att bli försenat då de hade en nyexaminerad resurs som inte arbetade lika effektivt som 

beräknat. Här berättar hon om hur hon hanterade det. 

  

“...en av resurserna som vi hade gick inte bra. Det var en ung nyexad kille som hade jobbat 

med projektet förut så då tänkte jag att vi tar med honom men han hade inte den kompetensen 

som behövdes. Jag märkte att deadline började närma sig men vi hade inte något resultat och 

vi kan inte jobba strukturerat och nu dessutom blir han mer och mer stressad av det hela. Då 

kom det in en erfaren kollega så dom jobbade ihop sen kunde vi nå målen. Så det gäller att 

hela tiden analysera och byta kurs proaktivt.” 
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Något som The Standish Group värderar högt är stöd från executive management. Forskning 

visar på att stödet ofta ökar när ett projekt väl har klassats som ett krisprojekt (Iacovou & 

Dexter, 2004). Görling (2009) förklarar att det oftast är projektledaren som är ansvarig att 

rapportera om förändrad budget eller mål. Projektledaren berättar om hur processen gick till 

när fler resurser behövdes. 

 

“Först måste jag veta att det behövs en till resurs till projektet, sedan går jag till vår 

resursägare och förklarar samma sak. Extra pengar behövs alltid när en extra resurs och 

kompetens kommer in i projektet. Det är resursägaren som har hand om prat med kundens 

projektstyrningsgrupp. Där diskuteras resursbehovet. När det kommer till ändring av tid eller 

pengar är det alltid projektstyrgruppen som har sista ordet. Oavsett om det behövs eller inte. 

Det gäller att argumentera på rätt när man pratar med projektstyrningsgruppen.” 

  

“...resursägaren ska se till att jag har rätt kompetens och rätt antal resurser. Så han ska se 

till att jag får de resurser från det nya teamet”. 

 

6. Diskussion 
I vår empiriska studie har vi intervjuat en erfaren projektledare kring ett krisprojekts 

återhämtningsprocess och även undersökt hur deras process förhöll sig till ramverket CMA. 

Viktigt att notera är att respondenten i studien inte hade någon tidigare kännedom om 

ramverket. Trots det visar resultaten på att nya teamets tillvägagångssätt till stor del stämde 

överens med ramverkets rekommendationer. Projektledaren har i sin styrning således 

undermedvetet följt ramverkets riktlinjer, vilket tyder på att ramverket har intuitiva 

rekommendationer för hur man bör gå tillväga för att vända ett krisprojekt. Vi anser att 

ramverket delvis är validerat. Det var några riktlinjer som inte följdes alls och vissa som bara 

följdes delvis. Vissa riktlinjer krävde information från kunden i vårt fall och ett par 

rekommendationer syftar till att lösa problem som nya teamet inte har haft, något som vi tror 

beror på att de kom in som ett nytt team och fick ta över krisprojektet.  

 

Utifrån resultat och analys tror vi att det faktum att hela gamla teamet byttes ut mot ett nytt 

team kan ha haft en betydande roll i framgången. Detta baserar vi på att flera 

rekommendationer betonar vikten av att visa på en nystart och att externa personer kan ha en 

positiv inverkan på krisprojektet. Återhämtningsprocessen fick en tydlig brytpunkt och en ny 

start. Dessutom har det visat sig att ett flertal av de problem som ramverket adresserar inte 

längre är aktuella när ett helt nytt team tar över. Vidare är det intressant att spekulera kring 

vad som hade hänt om bara projektledaren hade bytts ut. Hade det gamla teamet, med nya 

teamet projektledare, fått samma lyckade resultat? Respondenten menar att problemet sällan 

ligger i utvecklarnas kompetens utan att det snarare ligger i projektstyrning. Hon framhäver 

projektledarens roll som den absolut avgörande faktorn i ett projekts misslyckande.  

 

Till en början var tanken att genomföra studien som en fallstudie. På grund av att vi hade 

tillgång till för få personer med den rätta typen av information kände vi att vi inte kunde 

studera fallet på djupet och därför kunde vi heller inte säga att vi gjorde en fallstudie. Hade vi 

utöver projektledaren haft tillgång till det gamla teamets projektledare samt kunden hade vi 
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kunnat genomföra en mer omfattande studie av både gamla teamets arbete, varför de 

misslyckades och jämföra det med hur det nya teamet jobbade. Genom att studera 

skillnaderna tror vi att faktorer för framgång hade förstärkts. Hade vi haft tillgång till fler 

personer hade vi fått med fler perspektiv vilket kanske hade bidragit till mer insikter och gett 

en helhetsbild av projektet. 

 

Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka hur nya teamets återhämtningsprocess såg ut 

och förhöll sig till ramverket så blev vi av naturliga skäl styrda av ramverket. De flesta av 

intervjufrågorna baserades på ramverkets rekommendationer som i slutändan till viss del har 

styrt vart vi riktat vårt fokus och vilka svar vi har fått. I intervjun försökte vi att inte styras för 

mycket av ramverket. För att motverka detta ställdes ett par öppna frågor som inte rörde 

ramverket, däremot hade vi nog kunnat ställt fler sådana frågor. Kanske hade intervjun kunnat 

lagts upp på ett annorlunda vis, så som att först låta respondenten prata fritt om krisprojektet, 

förslagsvis i kronologisk ordning för att sedan gå in på frågorna rörande ramverket. Något vi i 

efterhand insett är att vi skulle ha planerat för en längre intervju än en timme. På grund av 

respekt för respondenten ville vi inte dra över tidsmässigt och detta gjorde nog i sin tur att vi 

gick för fort fram i frågor som vi med fördel hade kunnat stanna vid aningen längre för att 

utforska ännu mer. 

 

Något vi har reflekterat över är hur resultatet har påverkats av att vi endast har studerat 

krisprojektet ur projektledarens perspektiv och naturligtvis har det färgat resultatet. Kanske 

hade vi fått en aningen annorlunda bild av krisprojektet om vi hade haft tillgång till kunden 

och det gamla teamet. Om vi hade intervjuat utvecklarna hade de säkert haft ett annorlunda 

perspektiv på situationen som vi i efterhand inser hade kunnat tillföra information om hur de 

upplevde att projektledaren hanterade krisprojektet vilket kanske hade varit intressant för 

studien trots allt.  

 

Skillnaden mellan att arbeta med ett vanligt projekt och ett krisprojekt är något som vi 

spekulerat kring. Vi har sett att det nya teamet till stora delar jobbade med krisprojektet som 

om det var ett helt vanligt nytt projekt. Dock hade projektet en del bagage så som missnöjda 

kunder med lågt förtroende för företaget, ostrukturerad och komplex kod samt pressen som 

finns kring krisprojekt. Förslag på vidare forskning är att närmare undersöka skillnaderna 

mellan att hantera ett vanligt projekt gentemot ett krisprojekt. Finns det punkter som är ännu 

viktigare att tänka på vid hanteringen av ett krisprojekt än i ett vanligt projekt? Som tidigare 

nämnt finner vi det intressant att studera skillnaderna i ur tillvägagångssätten skilde sig åt 

mellan de två teamen. Förslag på framtida forskning vore att studera ett fall likt vårat, där 

samtliga parter finns tillgängliga att undersöka, till skillnad från vårt fall.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser uppsatsen mynnat ut i. Slutsatserna följer strukturen i 

kapitlet Analys och Resultat. 

 

Som tidigare nämnt, har vi i denna studie analyserat hur ett krisprojekt kan hanteras i 

återhämtningsprocessen ur ett projektstyrningsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att jämföra 

krisprojektets återhämtningsprocess med teorin samt att bidra med insikter från ett lyckat 

krisprojekt.  

 

Forskningsfrågorna att besvara är hur projektledningar kan gå tillväga för att vända ett 

krisprojekt och hur förhöll sig ett verkligt krisprojekts återhämtningsprocess till ramverket 

Crisis Management Approach? 

 

Rekommendation 1: Utforma en återhämtningsplan 

I enlighet med ramverket genomförde nya teamet ett analysarbete som sedan låg till grund för 

en återhämtningsplan som bestod av ett lösningsförslag och tidsestimat. I planen ingick även 

att utveckla ett mini-projekt. Enligt ramverket är syftet med återhämtningsplanen att återställa 

det förlorade förtroende från kundens sida. Det som däremot framgick av det studerade fallet 

var att framgången med mini-projektet främst återställde kundens förtroende, inte 

återhämtningsplanen i sig. I ett par riktlinjer för denna rekommendation skiljer sig nya 

teamets tillvägagångssätt. Ingen utvärdering av nya teamets resurser gjordes och ingen extern 

rådgivare anställdes. Däremot kan det nya teamet tänkas haft samma effekt som en extern 

rådgivare.  

 

Något vi fann i den empiriska studien som ramverket ej tar upp är hur ett analysarbetet kan gå 

till i praktiken. Arbetet kan med fördel delas upp beroende på kompetensområde och det bör 

också genomföras två och två. Förslagsvis analyserar utvecklarna systemet, kodmässigt, och 

andra konsulter analyserar kundens krav. 

  

Rekommendation 2: Behandla projektets scope 

Det visade sig att projektledaren följde denna rekommendation. I enlighet med ramverket 

hölls kontinuerlig ändringshantering för att förhindra ytterligare eskalering. För att öka 

chanserna att vända ett krisprojekt bör budget och tidsramar hållas. Den empiriska studien 

visar att projektledaren var rak och ärlig i sin kommunikation med kunden samt tydligt 

informera kunden om att ändringar får kostnadsmässiga konsekvenser i tid och budget vilket 

bidrog till att projektets tid och budget kunde hållas. 

 

Rekommendation 3: Omvärdera projektledarskapet 

Det är av stor betydelse att en kompetent projektledare leder återhämtningsprocessen för att 

öka chanserna att vända ett krisprojekt. Inom det studerade scopet gjordes ingen omvärdering 

av projektledaren. I det empiriska resultatet understryks att projektledaren har det yttersta 

ansvaret när ett projekt eskalerar vilket skiljer sig en aning från uppfattningen av författarna 

till ramverket. 
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Rekommendation 4: Estimera om affärsstrategin och överväg att avsluta projektet 

Vi har inte kunnat studera huruvida denna rekommendation har följts eller inte då det krävde 

information från en part vi inte hade möjlighet att undersöka.  

 

Rekommendation 5: Planera om projektet med hjälp av väl beprövade 

estimeringsmetoder 

I studien fann vi att denna rekommendation följdes. Välbeprövade estimeringsmetoder bör 

användas i planeringen under återhämtningsprocessen och resurser med kompetens inom ett 

visst område bör assistera i estimeringen. Det är även viktigt att implementera mätinstrument 

för projektet.  

 

Rekommendation 6: Ta hand om användarnas förväntningar  

Även denna rekommendation följdes. Projektledaren gjorde som ramverket förespråkar vad 

gäller kontinuerlig kundkontakt samt var tydlig med vad användarna kan förvänta sig i 

realiteten. Insikter som empirin har bidragit med i den här punkten är att en projektledare bör 

kommunicera ärligt och transparent, att det finns en gemensam bild av målet samt att det 

ibland kan krävas tufft management. 

 

Rekommendation 7: Formulera en öppen kommunikationsplan 

Denna rekommendation verkar också ha följts. För att öka chanserna för framgång bör teamet 

visa på en ny start och bättre kommunikation. I resultatet lyfts vikten av ärlig och transparent 

kommunikation fram återigen. Samtliga stakeholders hölls informerade om projektets status 

via möten som skedde vid uppstarten av varje sprint och en gemensam plattform för 

kommunikation användes.  

 

Rekommendation 8: Bryt ner kvarvarande projektet i små delar 

Milstolpar sattes ut och de delade upp projektet i mindre delar. Mini-projektet ledde till tidig 

implementation och återställde delar av kundens förlorade förtroende. Det empiriska resultatet 

visar ett en mix av klassisk och agil metod är att föredra och att som projektledare bör man 

belöna teamet för att öka motivationen, men också bestraffa teamet. Detta är insikter som 

empirin bidragit med som ej tas upp i ramverket. 

 

Rekommendation 9: Ta hand om konflikter i projektteamet 

Inga konflikter uppstod i teamet men projektledaren instämmer med ramverket att det är 

viktigt att konflikter hanteras i krisprojekt. Vi fann även att när ett helt nytt team tar över kan 

det ha en positiv inverkan på förtroendet för teamet då “dåliga” influenser är borta. 

 

Rekommendation 10: Inkorporera de rätta praktikerna i utvecklingsprocessen 

Utvecklingsarbetet med systemet pågår än idag och det har inte implementerats några 

förändringar för att förbättra organisationen baserat på granskning av krisprojektet. Däremot 

framhåller projektledaren att det är viktigt att lära sig av sina misstag. Något hon lärt sig av att 

hantera krisprojekt, och som andra projektledare kan ha i åtanke, är att det sällan är i 

kompetensen det brister hos utvecklarna utan snarare i kommunikationen från 

projektledningens håll som leder till missförstånd.  
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Ytterligare bidrag 

I det här avsnittet presenteras ytterligare bidrag vi kommit fram till med hjälp av den 

empiriska studien utöver ramverket. 

 

Ur vårt resultat framgår det att de viktigaste faktorerna som projektledare bör tänka på i 

hanteringen av ett krisprojekt är att först och främst hela tiden se helheten. Det är viktigt att ha 

god kommunikation med kund och inom teamet samt att försäkra sig om att alla har samma 

förväntningar på projektet och att förstå kundens behov, annars är risken för ett misslyckande 

stor. I hanteringen av krisprojekt är det ännu viktigare att som projektledare hela tiden 

analysera och byta kurs proaktivt om det är något som inte fungerar som det ska. Om 

kommunikationen brister internt kan det exempelvis resultera i att utvecklarna sitter på varsin 

kant och när problem uppstår lappas systemet bara ihop vilket i slutändan kan leda till ett 

väldigt komplext och ostrukturerat system. Begreppet kommunikation som en viktig faktor i 

att vända ett krisprojekt återkommer flertal gånger i det empiriska resultatet, det genomsyrar 

hela återhämtningsprocessen. Det understryks att kommunikationen bör vara ärlig, rak och 

transparent. Ramverket tar inte upp kommunikation i samma utsträckning som respondenten i 

studien. Avslutningsvis anser vi att vikten av god kommunikation genom hela 

återhämtningsprocessen blir uppsatsens främsta kunskapsbidrag. 

 

Med dessa slutsatser anser vi att uppsatsens syfte är uppfyllt och forskningsfrågan är 

besvarad. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 
Vem är du? 

 Hur länge har du jobbat som projektledare? 
 Har du haft hand om runaway projekt tidigare? 
 Vilka arbetsuppgifter har du idag? 

 

Rekommendation 1 (Recovery plan): 
  

 Hur kom du i kontakt med LISA-projektet? 
o Vad kan du berätta om situationen i projektet innan ni tog över projektet? 
o Vad tror du gjorde att det gick som det gick med projektet innan ni tog över? 

  
 Hur kom det sig att just du fick ta över som projektledare? 
 Vad var det första som hände när ni kom in? 

o Hur strukturerade ni upp arbetet? 
 Hur pass inblandade var det förra teamet? (både under och efter överlämningen, i 

granskning och recovery plan) 
 Utformades en plan för återhämtningsprocessen? 

 
 Rekommendation 2 (Manage the Scope): 

 

 Gjordes nedskärningar i projektet? 

o Hur tänkte och gjorde ni med prioriteringar? (första deadline)  
o Fick ni prioritera bort saker?  

 
Rekommendation 3 (Re-evaluate the project leadership): 
  

 Hur såg processen ut innan du officiellt blev vald till projektledare? 
o Var det någon som bedömde dina ledaregenskaper? Vilka isf? 
o Fick du gå på intervju/ visa cv? 

 Varför blev just du vald (alternativt varför tror du att du blev vald) ? 
o Var det pga din erfarenhet? (pga liknande projekt)? 

 Har du någon insikt i varför din företrädare fick gå? 
 

  
Rekommendation 4 (Re-estimate the business case and consider cancellation) 
  

 Gjordes någon granskning av projektets genomförbarhet? 
o Vem/Vilka var det som avgjorde om projeketet gick att genomföra?  

 Gjordes en ny form av affärsplan?  
o Var det stora skillnader jämfört med den gamla estimeringsplanen? 
o Vad estimerades om? Budget? Vinst? Alternativkostnader? 
o Hur gick det till? (var det enbart utvecklare som hade möten med varandra? 

var du med i dessa möten? Förra teamet inblandat?)  

 

Recommendation 5 (Re-plan the project using proper and proven estimating methods)   
  

 Hur gick det till när ni estimerade? 
o Använde ni några estimeringsmetoder? om ja, vilka? Varför just dessa? har ni 

använt dessa förut? 
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o Om inte, hur gjorde ni? Vilka var inblandade? 
o Upplevde ni svårigheter med estimeringen? Var det problematiskt att sätta sig 

in i redan skriven kod?   
o Om en funktion tog längre tid än väntat, hur agerade ni? 

 Blev estimeringen korrekt i slutändan (allra första deadline) ? 
 Hur såg samarbetet ut med förra teamet? 

o Använde ni samma estimeringsmetoder som de? 

 

Rekommendation 6: Manage users expectations 
  

 Sedan ni tog över projektet, hur pass involverad har kunden varit? 
o På vilket sätt?  

 Var kundens förväntningar realistiska? 
o Om inte, hur hanterade ni det? Utbildade ni kunden i vad som var realistiskt 

att åstadkomma med systemet vid given budget och tidsram? 
o Om JA, hur kom det sig, tror du, att kunden hade realistiska förväntningar?  

 Upplevde ni några svårigheter med att informera om negativa besked? 
 Vilka var inblandade i kontakten?  

 
Rekommendation 7: Formulate an open communication plan 
  

 Vilka var personerna (roller) som ni rapporterade till främst kring projektets gång? 
 Hur kommunicerade ni med era stakeholders?  

o om inte, vilka plattformar användes för att dela med era nya 
estimeringsplaner, återhämtningsplaner och scrum dokument etc? 

 Skulle du säga att ni var bra på att kommunicera ut era planer och status på projektet 
till era stakeholders? 

o Skulle ni ändra på något i efterhand? 
 Vem (vilken roll) i teamet hade främst kontakt med kunden? 

 

Rekommendation 8: Break the remainder of project into small portions 
  

 Skedde någon form av uppdelning av projektet? 
o Satte ni ut milstolpar? 
o Om projektet inte delades upp, hur arbetade ni? 

 När ni hade gjort framsteg, nått milstolpar, belönade ni er själva? Brukar ni göra så? 
o Vem tog initiativ till detta? 
o Hade det någon effekt på teamet tycker du? 

  
Rekommendation 9: Deal with people issues of the project team. 
  

 Hur kom det sig att hela ursprungliga teamet byttes ut? 

 Under projektets gång, uppstod konflikter i det nya teamet, internt? 

o Om ja, hur hanterades detta? 

 

Rekommendation 10: Incorporate corrective practices in the development process 
  

 Har ni lärt er någonting av det andra teamets misslyckande? 
 Har ni själva lärt er av tidigare misstag i tidigare projekt, vad gjorde ni då och hur gör 

ni nu? 
 Vem är ansvarig för att se till att samma misstag som gjorts inte upprepas 

Övrigt 
 Vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas vända ett krisprojekt? 


