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Förord 
 

Efter tre års studier vid Blekinge Tekniska Högskola, avslutar vi nu våra ekonomiska studier 

med denna kandidatuppsats. Att författa denna kandidatuppsats har varit mycket tidskrävande 

och jobbigt, men det har även varit givande och intressant. 

  

Vi vill här passa på att tacka de som hjälpt oss att göra denna uppsats möjlig. Ett särskilt tack 

vill vi rikta till vår handledare Eva Lövstål som har varit till stor hjälp under arbetet, men även 

till alla andra som gett oss förslag vid seminarierna. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra fem projektledare som har ställt upp på våra intervjuer 

och gjort denna uppsats möjlig att genomföra. 

  

 

Än en gång ett hjärtligt tack för visat engagemang! 

 
 
Ronneby den 3 juni 2005 
 
 
 
 
——————— ——————–— ——————–—  
Marina Mattsson Johanna Olofsson  Louise Larsson 
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Riskanalys i Utvecklingsprojekt    
 
Författare: Marina Mattsson, Johanna Olofsson, Louise Larsson 
 
Handledare: Eva Lövstål  
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Med utgångspunkt från problemdiskussionen är vårt syfte att ta fram 

dimensioner som är lämpliga för att beskriva hur utvecklingsprojekt gör 
riskanalyser och vad dessa innehåller.  

   
Metod: Vi har i vår uppsats använt oss av en kvalitativ metod. Vi har genom 

muntliga intervjuer försökt reda ut hur man i produktutvecklingsprojekt gör 
riskanalyser. Vi har läst forskningsartiklar och litteratur för att sedan gå ut 
och göra vår empiriska undersökning. Detta för att göra jämförelser mellan 
författarna och projekten. 

 
Slutsatser: I de produktutvecklingsprojekt som vi har haft tillfälle att studera gör alla 

riskanalys. De använder sig av olika formella och intuitiva 
metoder/tekniker för att göra detta. En del gör riskanalysen kontinuerligt, 
medan de i vissa projekt bara gör den en gång. Genomförandet inkluderar 
även vem som gör riskanalysen. I en del av de projekt som vi studerat är 
hela projektgruppen med, medan det i de andra bara är projektledaren 
och/eller ledningen som gör riskanalysen. I två av projekten fanns även 
andra intressenter med då den gjordes. Vad riskanalysen innehöll var ett 
antal steg som man gick igenom systematiskt och/eller osystematiskt. För 
att följa upp riskanalysen använde de sig sedan av olika styrmedel.  

  
 Vi har inte hittat några mönster mellan de olika projekten, detta tror vi 

beror på att utvecklingsprojekt är så osäkra. 
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Abstract 
 
 
Title: Risk analysis in innovation project    
 
Authors: Marina Mattsson, Johanna Olofsson, Louise Larsson 
 
Supervisor:  Eva Lövstål 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: Our purpose is to reveal dimensions that are adequate for the description of 

how innovation projects use risk analysis and their contents.  
 
Method: We have used a qualitative method in our thesis. We have tried to 

investigate how innovation projects perform risk analysis through oral 
interviews. We have read research articles and literature to set up our 
empirical investigation to be able to make a comparative analyse between 
the authors and the projects. 

 
Results: In the innovation projects we had the opportunity to study, they all 

performed a risk analyse. They used different formal and intuitive 
techniques to do them. Some do the analysis on a continuous basis while 
others did it only once. The realization even includes who did the analysis. 
In some of the projects the analysis were made by the whole group while 
others were performed by a project manager and/or the board. In two cases 
there were even third parts involved in the process. The content of the 
analysis was a number of steps taken systematically and/or 
unsystematically. To follow up the analysis they used different means of 
control.  
 
We have not found any patterns between the different projects and we 
believe it is due to the uncertainty of innovation projects. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Arbetsformen projekt har funnits länge. Sedan tidernas begynnelse har individer grupperats på 
olika sätt för att med sina samlade kunskaper arbeta mot ett förutbestämt mål. Trots att projekt 
har bedrivits i århundraden är det enligt Macheridis först efter andra världskriget som denna 
typ av arbetsform verkligen har kommit i blickpunkten för den vetenskapliga forskningen.1  
 
Något som ofta bedrivs i projekt är framtagandet av nya produkter eller utvecklandet av redan 
befintliga produkter. Den projektform som sysslar med produktutveckling kallas för 
utvecklingsprojekt. Det är just produktutvecklingsprojekt som vi funnit intressant att spinna 
vidare på, eftersom vi menar att innovation och utveckling i dag är den viktigaste faktorn för 
tillväxt. För att kunna utvecklas och bli framgångsrik krävs det enligt Selin att man tar hänsyn 
till omvärlden likaså tekniken. Han menar att det under de senaste decennierna och främst 
under 80-talet har skett stora förändringar då det gäller produkter och dess egenskaper. 
Marknaden och dess behov förändras snabbt. Konkurrensen ökar samtidigt som ny 
produktionsteknik och nya produktionssystem gör det möjligt att lönsamt tillverka produkter i 
mycket kortare serier. Selin menar att produktutveckling därmed har en avgörande roll i 
företagens kamp för överlevnad och ekonomisk framgång. På 90-talet bedrevs 
produktutveckling i allt större utsträckning i projektform.2 Enligt Blomberg utgör arbete i 
projektform även idag en mycket stor del av den vardag som vi möter på våra arbetsplatser.3 
Enligt De Meyer et al är projektformen förknippad med en del osäkerheter. De menar att 
osäkerheter av olika slag är en företeelse vi ideligen utsätts för, såväl i vår vardag som i vår 
arbetssituation, och inte minst i arbetsformen projekt, i vilken de utgör ett oundvikligt inslag. 
De tillägger att till skillnad från förr härstammar risker idag allt mer från teknisk verksamhet 
och drabbar även andra än de som är direkt inblandade i projektet.4 Utifrån detta anser vi det 
vara helt naturligt att intresset för osäkerheter ökar. Vidare finner vi det viktigt att genomföra 
riskanalyser i utvecklingsprojekt för att försöka kartlägga de osäkerheter som kan ge upphov 
till risker.  
 
Med hänsyn till ovanstående resonemang har vi valt att inrikta oss på 
produktutvecklingsprojekt då dessa enligt flera författare präglas av större osäkerhet än andra 
typer av projekt. Vår avsikt är att se vad som karakteriserar produktutvecklingsprojekt och hur 
genomförandet av riskanalysen går till. Vi anser att detta kan vara ett praktiskt bidrag då just 
projekt är en vanlig arbetsform idag, vilket kan generera nya utvecklingar, som gynnar 
allmänheten.  
 

                                                 
1 Macheridis N. (2001) Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, Lund: 
Studentlitteratur 
2 Selin G. (1991) Att hantera projekt vid produktutveckling, Mekanförbundets Förlag: Stockholm. 
3 Blomberg J. (2003) Projektorganisation – kritiska analyser av projektprat och praktik. Liber AB 
4 De Meyer, A., Loch, C. H. & Pitch, M. T. (2002), ”Managing project uncertainty: From variation to chaos”, 
MIT Sloan Management Review, 43, 2 
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt många författare5 har projekt karakteristiska egenskaper som att det är en 
engångsuppgift, tidsbegränsat, skall leda fram till ett bestämt resultat samt att det kräver olika 
typer av resurser. Det sätts också ofta upp ramar för det förutbestämda projektmålet utifrån 
projektets tre parametrar: tid, kostnad och kvalitet. Författarna ovan menar att dessa 
egenskaper skapar stora hinder för förändringar i just utvecklingsprojekt. Konsekvenserna av 
de risker som uppstår genom de riskfaktorer som förekommer i utvecklingsprojekt är enligt 
dem att man inte kan leva upp till de mål man satt upp samt att projektet inte kan avslutas i 
tid. Utifrån detta lägger ovanstående författare stor vikt vid att nödvändiga åtgärder måste 
vidtas för att öka sannolikheten att utvecklingsprojektet kommer i mål: i rätt tid, till rätt 
kostnad och med rätt kvalitet.6 
 
Selin instämmer i deras resonemang och menar att det utifrån antalet riskfaktorer är svårare 
att planera och genomföra projektet. För att på bästa sätt kunna förebygga/förbereda sig för en 
risks verkan betonar han, precis som författarna ovan, vikten av en väl genomförd riskanalys. 
Han menar att en väl genomförd riskanalys är viktigt då missar i utvecklingsarbetet lätt kan få 
katastrofala följder. Idag är det svårt, och många gånger omöjligt, för projektledaren att 
eliminera riskerna då faktorerna som orsakar dem ofta är externa faktorer. Att förutse dessa 
fallgropar redan innan man startar projektet är därmed viktigt, hävdar Selin.7  
 
Här kan man ju ifrågasätta Selins tänkande. Om det nu är så att det är så stora risker i 
utvecklingsprojekt och att de externa faktorerna är så svåra att förutse, bör man kanske inte ge 
sig in i projektet. Likaså kanske riskanalysen bör göras tidigare, oftare eller rent av mer 
detaljerat.   
 
När vi läser några författares8 syn på projekt så verkar det som att det är viktigt att 
utvecklingsprojektens mål inte ändras för mycket under projektets gång. Denna syn tycker 
Blomberg är något felaktig då han menar att projekt som genomförs måste utvecklas genom 
olika förändringar och att man inte kan hålla sina klara mål ifrån början och till slut. Han 
menar istället att målen utvecklas under projektets gång och att strikta mål utgör ett hinder för 
innovativt arbete. Vidare nämner han att allt för detaljerade planeringar i många fall leder till 
misslyckade projekt. Om man är rädd för alla risker, så kanske man inte vågar satsa så mycket 
som man kanske borde och då blir projektet kanske misslyckat just på grund av det. 
Planeringen ses i hans fall mest som en plan som man visar upp för intressenterna, och som 
inte bör tas på riktigt allvar i själva projektarbetet.9 Ett liknande synsätt har Jaafari som i sin 
artikel menar att riskanalyser och planering inte ska ses som två separata begrepp. Enligt 
honom är risk och planering ett sätt att tänka och en filosofi som skall genomsyra hela 
fördelningen av projektaktiviteter.10  
 

                                                 
5 Macheridis (2001), Jansson och Ljung (2004), Christensen och Kreiner (1997), Hagberg och Ljung (2000), 
Holmberg och Naessèn (1995) 
6 Macheridis (2001), Jansson och Ljung (2004), Christensen och Kreiner (1997), Hagberg och Ljung (2000), 
Holmberg och Naessèn (1995)  
7 Selin (1991) 
8 Macheridis (2001),  Jansson och Ljung (2004), Christensen och Kreiner (1997), Hagberg och Ljung (2000), 
Holmberg och Naessèn (1995) 
9 Blomberg J. (1998) Myter om projekt, Nerenius & Santérus Förlag AB: Stockholm 
10 Jaafari, A. (1999), ”Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: time for a fundamental 
shift”, International Journal of Project Management, 19, 3, 
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Utifrån dessa författares resonemang om risker i utvecklingsprojekt och betydelsen av 
riskanalys blir vi något förvirrade. Då författare har så olika uppfattning så kan man ju ställa 
sig frågan hur det fungerar i utvecklingsprojekt, gör man riskanalyser? Och hur gör man dem? 
Vi blir även nyfikna på hur man i så fall genomför en riskanalys med avseende på olika 
tekniker/metoder, riskfaktorer och delaktighet.  
 
Vid genomförandet av riskanalys finns det enligt Jansson och Ljung en rad olika 
tekniker/metoder vilka lämpar sig olika i olika sammanhang. Några exempel på metoder kan 
vara SWOT-analys, miniriskmetoden och Scenarier.11 Hamilton i sin tur nämner Checklistor, 
”Jonsson-modellen” och ”HAZOP”.12 Utifrån detta undrar vi om man i utvecklingsprojekt 
använder sig av någon/några av ovanstående tekniker/metoder för att identifiera 
riskfaktorerna.   
 
Valet av metod avgör sättet att studera riskfaktorerna på. Riskfaktorer är enligt vissa 
författare13 av olika slag, de kategoriserar riskerna i externa och interna. Ett annat alternativ är 
att klassificera riskerna utifrån Christensens och Kreiners indelning i operationell och 
kontextuell osäkerhet.14  
 
Studier vad det gäller utveckling och risker visar idag på att det är viktigt med delaktighet. 
Detta behandlar Hagberg och Ljung i sin bok. De menar att arbetsformen idag utnyttjas i 
verksamheter som inte tidigare arbetat i projektform och att man insett att projektkompetens 
krävs hos fler än projektledaren. De menar att nutidens nyckelbegrepp är människan och 
relationerna och påpekar därmed de ökade krav som ställs på individen idag.15 Bonner et al är 
några andra som i sin artikel behandlar delaktighet. De talar här om delaktighet, frihet och 
flexibilitet i utvecklingsprojekt. De menar att för mycket kontroll från ledningen har en 
hämmande effekt på projektet. Vidare säger de att det finns ett samband, ju större kontroll 
desto sämre effektivitet i projektet. De menar att om projektmedarbetarna på ett tidigt stadium 
får vara delaktiga i planeringen får det en positiv verkan på projektets genomförande. Den 
positiva verkan menar de uppstår just genom friheten och delaktigheten.16 Davila talar även 
han om delaktighet i sin studie men då utifrån sättet att kommunicera. Enligt honom är det 
svårt att förutsäga effekten av styrningen på en ny produktutveckling. Han menar att den 
existerande litteraturen om styrsystem i produktutveckling är begränsad. Han har därför gjort 
en utforskande studie och använde Casefall som metodologi för att bygga kunskap om 
fenomenet. Det han kom fram till i sin studie var att när teknologin är en stor osäkerhet, så 
fokuserar projektmedlemmarna på att lösa problemen medan ledningen inte påverkar så 
mycket. Vidare nämner han, att projektets omfattning beror på antal personer som är 
involverade i projektet. Han kom i sin studie fram till att ju fler som är involverade i projektet, 
desto mer måste man lita på det formella systemet. Vad han menar med detta är att 
styrsystemet används mer intensivt när projektets omfattning ökar.17 Dessa studier finner vi 

                                                 
11 Jansson T, Ljung L. (2004) ”Projektledningsmetodik” Lund: Studentlitteratur 
12 Hamilton G. (1996) Risk Management 2000, Lund: Studentlitteratur 
13 Jaafari (1999), Anthony (1990), Jansson och Ljung (2004), Hagberg och Ljung (2000), Holmberg och Naessèn 
(1995) 
14 Christensen S, Kreiner, K. (1997) Projektledning – att leda och lära i en ofullkomlig värld.  Academia Adacta 
AB: Lund 
15 Hagberg B, Ljung A. (2000), Projekt är människor, Uppsala Publishing House AB.  
16 Bonner et al. (2002) Upper management control of new product development projects and project 
performance, The Journal of Product Innovation Management, 19 
17 Davila T. (2000), An emperical study on the drivers of management control system´s design in new product 
developement, Accounting, Organizations and society 25, 383-409 



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 9

intressanta och utifrån dem undrar vi hur det är med delaktigheten i utvecklingsprojekt. Är 
alla delaktiga vid genomförandet av riskanalysen eller vem gör riskanalysen?  
 
I många av de böcker vi läst har författarna lagt en speciell och stor betydelse vid själva 
genomförandet av projektet. Ingen lägger vidare vikt vid riskanalysens genomförande trots att 
flera menar att detta är ett utslagsgivande moment i utvecklingsprojekt vilka präglas av 
osäkerheter/risker.  
 
Det är genom ovanstående diskussioner vi kommit fram till vår forskningsfråga: 
 
Hur genomförs riskanalysen i produktutvecklingsprojekt och vad innehåller den? 

1.3 Syfte 
Med utgångspunkt från problemdiskussionen är vårt syfte att ta fram dimensioner som är 
lämpliga för att beskriva hur utvecklingsprojekt gör riskanalyser och vad dessa innehåller. Vi 
har även för avsikt att klassificera projekten och försöka jämföra projektens karaktär och 
innehåll. Vidare är vår förhoppning att kunna uttyda vad som menas med ”genomförandet av 
riskanalysen” i de olika utvecklingsprojekten. 
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2. Metod 

För att ni som läsare skall få en möjlighet att avgöra uppsatsens trovärdighet kommer vi i 
detta kapitel beskriva hur vi har gått tillväga, samt vilka metoder vi använt oss av genom 
uppsatsarbetet. 

2.1 Angreppssätt och val av utvecklingsprojekt 

Metod betyder ursprungligen vägen till målet. Metod är läran om det tillvägagångssätt som 
alla använder sig av när de ska samla in information som de sedan ska behandla och 
sammanställa, för att slutligen få kunskap. De olika metoderna som finns ger oss möjlighet att 
på ett systematiskt sätt granska världen. Det gör att vi kan se orsaker och meningar bakom 
händelser och handlingar. Metodläran är normativ, vilket betyder att den består av regler och 
föreskrifter om hur man ska gå tillväga.18   
 
Vårt angreppssätt utmärks av att vi först studerade teorier och forskningsartiklar för att få 
fram information om vad som fanns inom området idag och för att skaffa oss en ökad 
förståelse för vårt ämne. Med denna kunskap gick vi sedan vidare för att studera de 
utvecklingsprojekt vi valt ut. Detta gjorde vi för att sedan kunna göra en jämförelse mellan 
författarna och projekten.19  
 
Då vårt syfte med denna uppsats är att ta fram dimensioner som är lämpliga för att beskriva 
hur utvecklingsprojekt genomför riskanalyser och vad dessa innehåller, anser vi den 
kvalitativa metoden vara mest lämplig. Den kvalitativa metoden utmärks av att man söker 
svar på frågor som Vad? Vem? När? och Hur?. Vidare lägger den kvalitativa metoden vikten 
på tolkning och förståelse där syftet, med utgångspunkt från studieobjekten, är att beskriva, 
analysera och förstå deras beteende.20  
 
En av de metoder vi använt oss av vid insamlandet av data är att vi har samlat in material från 
tidigare studier, i form av artiklar och teorier. De sökord vi använde oss av vid framtagandet 
av artiklar var bland annat innovation, produktutveckling, utvecklingsprojekt och riskanalys. 
Detta för att kunna utreda begreppen: produktutvecklingsprojekt och riskanalys. Vi har även 
samlat in egen data, i form av intervjuer, vilket vi ser som vår primära källa.21  
 
Vid valet av studieobjekt började vi förhållandevis tidigt med att undersöka i vilken 
omfattning vi kunde få tag på lämpliga utvecklingsprojekt inom länet. Detta visade sig vara 
förhållandevis enkelt, men när det väl var dags för intervjuer visade det sig däremot vara svårt 
att få ihop en tid för intervju inom den snäva tidsramen. Detta resulterade i att vi fick sträcka 
oss utanför länet för att få ihop fem utvecklingsprojekt. Vi valde ut fem utvecklingsprojekt 
ifrån olika branscher som arbetar med produktutveckling. Projektledarna som vi intervjuat i 
de olika projekten vill vara anonyma, men vi fick tillåtelse att nämna i vilken bransch de 
befinner sig.22  

                                                 
18 Andersen I. (1998) Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur AB  
19 Lundahl U, Skärvad P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund: Studentlitteratur 
20 Lundahl och Skärvad (1999)  
21 Lundahl och Skärvad (1999) 
22 Trost J. (2005) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
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2.2 Vår metodtillämpning 

För att bli pålästa på ämnet studerade vi inledningsvis olika författare som behandlar 
riskanalys och projekt. Vår litteratur har bestått av både forskningsartiklar och litteratur som 
har berört ämnena utvecklingsprojekt/projekt och riskanalyser. Väl pålästa var det dags för 
insamling av eget material. Då vi valt att inrikta oss på redan avslutade projekt ansåg vi att det 
var lämpligast med muntliga intervjuer. Detta för att intervjuer ger en möjligheten att ställa 
ytterligare frågor samt att muntliga intervjuer kanske ger en mer noggrann intervju än vad en 
skriftlig intervju gör genom att man får en möjlighet att förklara och utveckla frågor och svar 
under intervjuns gång.23 Utifrån vårt syfte är intervjuerna kvalitativa på så vis att vi bearbetar 
och analyserar vårt material genom att försöka ta reda på projektledarens bild/upplevelser för 
att därefter kunna finna ett mönster i de olika intervjupersonernas föreställningsvärldar. Med 
dessa intervjuer som grund har vi för avsikt att göra en jämförande studie vilken grundar sig 
på jämförelser för att pröva teorier.24  
 
Vår avsikt är som ovan nämnt, att se hur genomförandet av riskanalysen går till i olika 
produktutvecklingsprojekt. Vi har funderat kring hur vi ska kunna fånga detta genom våra 
intervjuer. Vi har även funderat över hur vi ska kunna fånga delaktigheten. Med hänsyn till 
vårt resonemang har vi kommit fram till att genomförandeprocessen fångas bäst genom 
projektledarens bild/upplevelser, detta eftersom vi fått en uppfattning om att han/hon ofta är 
delaktig i själva planeringen/riskanalysen. Det som från vår sida känns lite osäkrare är hur vi 
ska fånga delaktigheten i riskanalyserna. Vårt tillvägagångssätt kan lätt bli missvisande om vi 
bara frågar projektledaren, det kan också vara så att vår metod kan ge oss en lika god bild 
eftersom även projektledaren är en projektmedarbetare. Vi bestämde oss för att börja med att 
göra intervjuer med projektledarna och sedan se vartåt det lutade, för att därefter kanske 
komplettera med andra projektmedarbetare. Det visade sig att vi blev nöjda efter att vi hade 
intervjuat projektledarna och bestämde oss därmed för att inte intervjua någon annan 
projektmedlem. När vi sedan skulle analysera vårt material upptäckte vi att vi kanske borde 
ha intervjuat någon i ledningen också men då var tiden för knapp. 
 
Enkäter anser vi vara ett alternativt sätt till intervjuer men detta uteslöt vi på grund av att vi då 
inte får samma möjlighet att förklara oss, likaså kan en enkät inte heller ändras som en 
intervju kan. Vi valde även bort enkäter då dessa kan komma i ”fel” händer genom att någon 
lämnar dem till vem de anser vara bäst lämpad. Detta kan enligt oss skapa ett missvisande 
resultat.25  
 
Observationer uteslöt vi direkt då vi hade för avsikt att studera ett redan avslutat 
utvecklingsprojekt.26  

2.3 Tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av empiri 

Insamlingen av undersökningsmaterialet gjordes genom enskilda och personliga möten med 
våra intervjupersoner. Två av de intervjuer som vi gjorde genomfördes på projektledarens 
rum. De andra två projektledarna valde att visa in oss i ett konferensrum där intervjuerna 

                                                 
23 Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
24 Trost (2005)  
25 Lundahl och Skärvad (1999) 
26 Lundahl och Skärvad (1999) 
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sedan genomfördes.27 Vi inledde intervjun med att fråga om det var något som 
intervjupersonen hade oklart för sig. Detta eftersom vi några dagar innan intervjun hade 
mailat frågorna till varje intervjuperson för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. 
Detta visade sig vara ett bra sätt då vi märkte att samtliga projektledare hade förberett sig 
inför intervjuerna. För att underlätta sammanställningen av vår empiri valde vi att använda oss 
av bandspelare. Utöver bandspelaren antecknade två av oss under varje intervju. En av våra 
intervjuer fick genomföras på telefon då avståndet var för långt. Vi använde oss i detta fall av 
högtalartelefon för att två av oss skulle kunna följa med och anteckna. Vid samtliga intervjuer 
frågade vi om lov för att använda bandspelare och högtalartelefon.28 För att gardera oss för 
eventuella misstolkningar försäkrade vi oss om möjligheten att få återkomma för ytterligare 
upplysningar eller förtydliganden om så skulle behövas. Detta utnyttjade vi sedan i samtliga 
projekt för att få mer information om vissa delar. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter 
att genomföra. 
 
Analys/bearbetning av det insamlade empiriska materialet gjordes genom att vi 
sammanställde det som två av oss hade antecknat och efter vad den tredje hade uppfattat. 
Efter detta lyssnade vi igenom varje intervju på bandspelaren för att eventuellt komplettera 
det vi missat.29 Detta tillvägagångssätt hade vi för fyra av våra projekt. I det projekt där vi 
genomförde intervjun via telefon sammanställdes empirin endast efter de anteckningar som vi 
gjort. 
 
Våra intervjuer var standardiserade på så vis att alla intervjupersoner var projektledare, alla 
fick välja var de ville bli intervjuade och att frågorna var likadana i alla intervjuer. Vårt 
frågeformulär bestod av öppna frågor, samt av frågor som var graderade i skala ett till fyra, 
där fyra var det bästa alternativet. Formuläret var relativt detaljerat, vilket kan ge ett intryck 
av en något strukturerad intervju. Våra frågor var delvis strukturerade då vi hade både 
graderingar och öppna frågor. Enligt Trost är strukturering kopplad till detaljer i frågorna och 
deras svarsalternativ på så vis att fasta svarsalternativ utgör strukturerade frågor.30 Vi har 
därför hög grad av standardisering i våra intervjuer men lägre grad av strukturering i vårt 
intervjuformulär.   

2.4 Reflektioner och källkritik 

Arbetets gång har präglats av vissa problem. Framtagandet av forskningsartiklar till 
riskanalysens genomförande, visade sig vara betydligt svårare än vad vi hoppats på. Därav har 
vi istället fått använda oss av projektlitteratur i större utsträckning än vad vi hade väntat oss. 
Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vår uppsats något. Frågan är om vi har använt 
oss av fel sökord eller om antalet artiklar är för få. 
 
Ett annat problem är att vi enligt litteraturen fått en uppfattning om att osäkerhet, risk och 
möjligheter är nära besläktade. De positiva händelserna benämns som möjligheter medan de 
negativa benämns som risker. Dock kan de flesta möjligheter bära med sig risker och 
osäkerheter när de ska förverkligas. Detta medför att risk och osäkerhet sammanbinds mycket 
i litteraturen. Därför har vi varit tvungna att till viss del använda oss av både risker och 
osäkerheter i vårt arbete. 

                                                 
27 Ekholm M, Fransson A. (1992), Praktisk intervjuteknik, Nordstedts Förlag AB. 
28 Kvale (1997)  
29 Kvale (1997)  
30 Trost (2005) 
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Det vi anser att vi kunde ha gjort bättre, var att vi kunde ha formulerat några intervjufrågor 
bättre. Vissa av de frågor vi ställde passade inte direkt till projektledaren. Detta eftersom att 
projektledarna ibland inte var självkritiska nog. Under intervjuns gång märkte vi att vissa 
projektledare redan hade svarat på frågor som vi hade för avsikt att ställa. Detta kan ha berott 
på att projektledarna som vi intervjuade var mycket pratglada, men även att en del av våra 
frågor var lika varandra.31 Det vi kan se som lite sämre med vår uppsats är, att vi kanske 
skulle ha gjort intervjuer med ledningen i projekt B då projektledaren aldrig var med vid 
upprättandet av den första riskanalysen. Samtidigt kan vi tycka att det inte bör spela någon 
roll då projektgruppen arbetade mycket själva med scenarier.  
  
Sett till metodbegreppen reliabilitet och validitet, anser vi att bandspelaren var positiv för oss 
på så vis att vi inte behövde anteckna i lika stor utsträckning, utan att alla kunde vara med i 
samtalet. Denna metod är däremot tidskrävande då vi fick lägga ner en massa tid för att lyssna 
igenom banden för att kunna analysera och bearbeta vår empiri. Däremot utfördes en av våra 
intervjuer på ett något annorlunda sätt vilket kan ha påverkat resultatets reliabilitet och 
därmed även validiteten då dessa två begrepp är beroende av varandra på så vis att 
reliabiliteten är en förutsättning för validiteten. Dessa två begrepp kan även ha påverkats då vi 
anser att några av våra frågor var mindre lämpliga att använda.32 

                                                 
31 Kvale (1997) 
32 Kvale (1997) 
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3. Teoretisk referensram 
Med detta kapitel har vi för avsikt att ge en teoretisk beskrivning av projekt som arbetsform. 
Därefter går vi över till att beskriva vad som i olika teorier menas med riskanalys och dess 
genomförande.  

3.1 Utvecklingsprojekt 

Många författare är överens om att utvecklingsprojekt kännetecknas av en stor osäkerhet.33 
Macheridis förklaring på detta är att centrala aspekter av själva uppgiften i utvecklingsprojekt 
är okända, om huruvida förväntningarna på målet kommer infrias och huruvida 
projektuppgiften går att lösa.34 I litteraturen ges det även indikationer på organisationer där 
utvecklingsprojekt är vanligt förekommande såsom i, läkemedelsföretag, telecom- och IT-
företag, bilindustri och försvarsindustri. I dessa branscher påpekar författare som Jansson och 
Ljung att den kontinuerliga utvecklingen av produkterna är en så central del av verksamheten, 
att det är viktigt att kunna försörja företagets marknad med nya produktvarianter.35  
 
Vi saknar en gemensam definition av utvecklingsprojekt då litteraturen vi läst mestadels 
benämner ”vanliga” projekt och vad som karakteriserar dem. Vi har därför valt att utgå från 
hur ordet projekt definieras och bygga vidare utifrån det.   
 
Christensen och Kreiner definierar projekt som: 
 

”Ett projekt per definition löser unika uppgifter i större eller mindre 
uppfattning”36 

 
Med detta menar de att ett projekt står inför en mängd uppgifter som är unika, på så vis att de 
ligger utanför normal rutin, praxis och kompetens och därför kräver extraordinära åtgärder. 
De menar vidare att det inte är uppgiften som sådan som är unik utan att det är hur 
organisationen är utformad för att lösa den aktuella uppgiften, som gör om den är unik eller 
inte. 
 
Denna definition håller Blomberg inte med om. Hans förklaring till detta är att det är själva 
iden som är unik och inte uppgiften.37 Med detta vill vi i våra utvecklingsprojekt kunna uttyda 
vad som är unikt i just deras projekt. Det kan ju vara så att det är idén bakom projektet som är 
unik men det kan även vara sammansättningen av alla resurser som gör projektet unikt. 

                                                 
33 Se t ex. Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Selin (1991) och Jansson och Ljung (2004) 
34 Macheridis (2001)  
35 Jansson och Ljung (2004) 
36 Christensen och Kreiner (1997). S. 40 
37 Blomberg (1998) 
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Lewis definition av ett projekt är: 
 

”A project is a one-time, multitask job with a definite starting point, definite 
ending point, a clearly defined scope of work, a budget, and usually a temporary 
team.”38 

 
Denna definition menar Blomberg är felaktig. Då han anser att ett projekt inte är tidsbegränsat 
och avgränsat från övrig verksamhet för att i förväg kunna uppnå uppställda mål.39  
 
Utifrån detta blir vi förvirrade, vi kan inte säga konkret vad ett projekt är, eller inte är. Detta 
tyder på att det även är svårt att definiera vad ett projekt är. Det vi kan antyda från de två 
definitionerna ovan är att projekt har olika egenskaper, som att de är unika och att de består av 
en temporärt sammansatt grupp. Projekt är även tidsbegränsade och har ett förutbestämt mål. 
När vi sedan tar del av Blombergs resonemang inser vi att han ser på projekt på ett annat sätt 
än vad de andra författarna gör. Han menar att projekt inte är unika och att de inte bara kan ha 
ett förutbestämt mål, detta eftersom man ändrar sina mål under tiden projektet växer fram.  
 
Många författare är överens om projektets fyra egenskaper. De menar att projekt är en 
engångsuppgift och att detta är ett skäl till att organisera dem som en arbetsuppgift.40 Ett 
problem med detta kan enligt Jansson och Ljung vara att företaget inte har gjort det tidigare. 
Eftersom man inte kan träna först, kan det vara mer eller mindre problematiskt att få grepp 
om vilka risker som finns. Detta medför att det blir en stor osäkerhet om hur man ska planera 
projektet.41 Vidare påpekar Christensen och Kreiner att kunskaps- och erfarenhetsunderlaget 
ofta är begränsat i projekten vilket gör upprepningsmöjligheterna färre.42 Projekt innebär 
alltid att risker och möjligheter kan inträffa eller inte inträffa.43 Det är därför enligt Wisén och 
Lindblom mycket viktigt att man planerar projektet, inte minst för att kunna skapa en viss 
arbetstrygghet för dem som arbetar i projektet. Planering utgör enligt dem ett underlag för 
styrning, arbetsfördelning, samordning och uppföljning av olika aktiviteter i projektet.44 
Blomberg sätter sig mot deras synsätt och menar att de projekt som planeras i detalj ofta har 
en tendens att misslyckas och tvärtom. Vidare nämner Blomberg att projekt inte är en 
avgränsad verksamhet utan att ordet projekt kan användas i vilken typ av verksamhet som 
helst och att innebörden av projekt varierar. Vad han menar är att projektformen får en 
möjlighet att kraftsamla på frågor som har prioriterats inom företaget, vilket bidrar till att 
verksamheten och medarbetarna effektiviseras och utvecklas. Vidare säger han att projekt 
många gånger ses som något positivt, men menar själv att det i vissa fall kan vara så att ordet 
projekt gör en passiv och till och med skapar en fientlig stämning utifall projektmedarbetarnas 
erfarenhet är för liten.45  
 
Enligt författarna är projekt även tidsbegränsade, det finns ett bestämt färdigdatum när 
projektet ska startas och avslutas. De menar att det med hjälp av en god planering och god 
samordning mellan projektledning och projektmedarbetare gäller att få fram ett ”lyckat” 
                                                 
38 Lewis, J.P. (2001), Project planning, scheduling & control, Mc Graw Hill, New York. S. 5 
39 Blomberg (1998) 
40  Se t ex.  Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Wisén och Lindblom (1999), Jansson och Ljung 
(2004), Hagberg och Ljung (2000) och Holmberg och Naessèn (1995) 
41 Jansson och Ljung (2004)  
42 Christensen och Kreiner (1997)  
43 Jansson och Ljung (2004)  
44 Wisén och Lindblom (1999). S. 17 
45 Blomberg (1998) 
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projekt inom tidsramarna.46 Blomberg har även här en annan uppfattning, då han menar att 
projekt inte har några naturliga tidpunkter då de ska påbörjas eller avslutas och säger att det 
bara är en myt att det är lyckade projekt som håller tidsramarna. Han menar att det ofta är 
tvärtom, det vill säga, att det är just de projekt som inte håller tidsramarna som blir lyckade. 
Han menar att det kan vara så att projektet kanske visar sig vara så bra att man bestämmer sig 
för att utvidga det. Detta gör då ofta att både tids- och kostnadsramarna ökar. De Meyer et al 
håller med Blomberg om att många projekt slutar med överskridande av såväl budget- som 
tidsramar, samt om nödvändigheten att kompromissa om de kravspecifikationer som ställts 
upp för projektet.47 
 
Författarna säger även att projektet skall leda fram till ett bestämt resultat. Vad de menar är 
att det finns ett förutbestämt mål för projektet.48 Blomberg i sin tur menar att man inte kan 
sätta upp bestämda mål eftersom mål alltid förändras över tiden, ibland endast lite grann och 
långsamt, ibland radikalt och fort. Han menar att ett projekt överhuvudtaget inte kan ha ett 
mål. Vidare nämner han att projekts mål varken är fasta eller gemensamma. Människorna i 
gruppen har olika kompetens och olika inriktning, därmed är deras mål olika. Han menar att 
projektmedlemmarnas målsättningar förändras och växer fram under projektarbetets gång och 
att målen oftast omformuleras efter hand. Detta gör enligt Blomberg att man inte kan ha ett 
bestämt resultat klart för sig då projektet startar.49 
 
Projektets fjärde och sista egenskap innebär att projektet kräver olika typer av resurser. Vissa 
författare menar att en poäng med projekt är att sammanföra människor med olika erfarenhet 
och kompetens. De påpekar dock att människors olika förväntningar, ambitioner och 
bakgrunder kan hindra projektet om man inte anstränger sig för att skapa ett team. Det är 
därför viktigt att man lägger ner stor omsorg på valet av projektledare så att man får den 
person som har rätt kompetens och erfarenhet och som har förmåga att leda en projektgrupp.50 
Blomberg menar att projektledaren i sin tur inte får vara alltför styrande då det hämmar 
förändring och innovationsbenägenhet. Vidare nämner han att projekt ofta konkurrerar med 
varandra vad det gäller mänskliga och finansiella resurser. Han menar att projektgruppen 
kanske blir splittrad för att man behöver någon av projektmedlemmarna i ett annat projekt, så 
vad som sker i projektet blir därför beroende av vad som sker utanför. Därför menar han att 
det är missvisande att säga att projekt är avgränsade. Han ser istället gränserna som mer 
flytande och föränderliga.51  
 
Utifrån de fyra egenskaperna görs det enligt författarna ovan ofta planer för tid, kostnad och 
kvalitet. Dessa kallar Selin, Anthony samt Jansson och Ljung för projektets tre parametrar. De 
menar att det är dessa som är grunden för hela projektet, vilket medför att beaktande av 
riskfaktorer som påverkar dessa är viktigt för att framgångsrikt driva projekt.52 De tre 
parametrarna är enligt Selin inbördes beroende av varandra på så sätt, att en ändring av en 
variabel i regel får effekt även på de andra variablerna. Han tillägger att om någon av dessa 
parametrar utsätts för en förändring eller om någon av dem är av dålig kvalitet, är det i det 
                                                 
46 Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Wisén och Lindblom (1999), Holmberg och Naessèn 
(1995), Hagberg och Ljung (2000), och Jansson och Ljung (2004) 
47 De Meyer et al (2002)  
48 Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Wisén och Lindblom (1999), Hagberg och Ljung (2000), 
Holmberg och Naessèn (1995) och Jansson och Ljung (2004) 
49 Blomberg (1998) 
50 Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Wisén och Lindblom (1999), Jansson och Ljung (2004), 
Hagberg och Ljung (2000) och Holmberg och Naessèn (1995) 
51 Blomberg (1998) 
52 Selin (1991), Anthony (1990) och Jansson och Ljung (2004) 
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närmaste omöjligt att styra projektet mot de uppställda målen.53 Blomberg tycker att det i dag 
fokuseras för mycket på tid och kostnad i projekt. Detta menar han leder till att man många 
gånger glömmer bort kvaliteten. Vidare säger han att lyckade projekt håller budgeten minst 
lika sällan som misslyckade. Med detta menar han att tid och kostnad inte har att göra med 
hur lyckat ett projekt blir. Blomberg har i sin forskning kommit fram till att ”en överskriden 
budget kan vara ett uttryck för att projektet blivit riktigt bra, och att vissa som arbetar med 
projektet börjat betrakta projektets budget, mål och planer som tidiga gissningar snarare än 
som facit för vad som bör ske.”54 En överskriden budget behöver inte vara ett uttryck för att 
projektarbetet misslyckats. Det kan lika väl vara ett tecken på att projektet bedöms vara på rätt 
väg och att man därför är villig att satsa mer än vad man ansåg vara riktigt i projektets tidigare 
skeden. En överskriden budget kan vara ett uttryck för att man gradvis utvecklat och 
successivt utvidgat projektet. Han nämner vidare, att om budgeten ändras så är det inte helt 
ovanligt att även tidsplanen behöver ändras, eftersom att göra mer ofta tar längre tid. Det han 
menar med detta är att högre kostnader bör samvariera med mer tidsåtgång.55  
 
Dessa egenskaper och planer leder enligt många författare till ökad osäkerhet. Dessa 
osäkerheter kan ge upphov till risker vilka kan påverka ett projekt negativt. 56  

3.2 Riskanalys och dess genomförande 

3.2.1 Risk 

När vi använder ordet risk menar vi alltid något negativt. Risken att någon projektmedlem blir 
sjuk, risken att leverantören går i konkurs eller risken att projektet skall försenas. Vad skall vi 
räkna som risker? Det finns många synsätt på detta, men vi har valt följande definition på 
risk: 
 

”Med en risk menar vi faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka 
möjligheten att nå ett uppställt mål. Matematiskt kan risken uttryckas som en 
produkt av sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge 
upphov till.”57 
 

 
Många av de författare som vi läst artiklar och böcker ifrån, är eniga om att risker oftast ses 
som något negativt. 
 
Blombergs syn skiljer sig ifrån de andra författarna på så vis att han menar att projektet inte 
bara har ett uppställt mål, utan många. Vi kan därför aldrig få ut något i Blombergs bok som 
säger att han ser det som negativt att man inte kan nå ett bestämt mål, detta eftersom att han 
menar att det finns många mål och att var och en i projektgruppen har sitt. 
 
De faktorer som påverkar ett projekt, dess styrning, planering och genomförande är av flera 
slag. Alla dessa innebär en större eller mindre risk. Några av författarna delar in riskerna i 

                                                 
53 Selin (1991) 
54 Blomberg (1998) S. 54 
55 Blomberg (1998) 
56 Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Selin (1991), Jansson och Ljung (2004), Hagberg och 
Ljung (2000), Holmberg och Naessèn (1995) 
57 Hamilton (1996) S 12.  
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interna och externa.58 Alternativa interna/externa riskfaktorer kan vara: Marknad och 
konkurrens, Leverantörer, Beställaren, Teknologin, Resurser, Sammansättning av gruppen, 
Lagar, Ledningsstil och Nyckelvariabler (tid, kostnad och kvalitet).  
 
Anthony anser att projektledaren har störst möjlighet att påverka och styra den interna 
problematiken, eftersom den externa problematiken ofta är svårare att förutse.59 Hagberg och 
Ljung menar att de interna riskerna är som störst under projektets inledning och minskar allt 
eftersom planerna blir tydligare och projektgruppen blir mer samspelt. Vidare nämner de att 
de externa riskerna däremot har en tendens att vara större i slutet av projektet. Detta eftersom 
att projekt som arbetar i verksamheter under kraftig utveckling omöjligt kan ha en uppfattning 
om vad marknaden önskar långt in i framtiden.60   
 
Ett likvärdigt synsätt till internt och externt är att betrakta riskerna utifrån Christensens och 
Kreiners indelning i operationell och kontextuell osäkerhet. Den operationella osäkerheten 
handlar om sådana förhållanden som påverkar det effektiva genomförandet av en given 
projektuppgift och avser den typ av osäkerheter, som kan relateras direkt till projektet i form 
av målformulering, resurstillgång etc. Denna typ av osäkerhet är oftast hög i början av 
projektet men reduceras successivt genom projektets inledande faser.61 Utöver den 
operationella osäkerheten finns i projekten även en varierande grad av kontextuell osäkerhet, 
vars omfattning till stor del beror på projektuppgiftens karaktär samt i vilken omgivning 
projektet befinner sig. Den kontextuella osäkerheten ökar med andra ord i takt med 
projektuppgiftens utvecklingsgrad samt omgivningens turbulens och ligger därmed långt 
utanför projektets räckvidd och auktoritet. Christensen och Kreiner menar att den kontextuella 
osäkerheten inte kan påverkas och reduceras i samma utsträckning som den operationella 
osäkerheten. Vidare anser de att ju mer turbulent omgivning projektet befinner sig i, och ju 
mer utvecklingspräglad projektuppgiften är, desto större blir den kontextuella osäkerheten.62  
 
Är det så att man kanske utesluter de kontextuella osäkerheterna vid riskanalyserna i 
utvecklingsprojekt eftersom det är svårare att förutse dem. Eller är det så att det planeras ännu 
mer detaljerat just på grund av de stora osäkerheterna, vilket Jansson och Ljung förespråkar.63  

3.2.2 Riskanalys 

Hamilton menar att dagens samhälle är ett risksamhälle, där riskerna blivit allt svårare att 
upptäcka och tolka. För att försöka undvika dessa risker anser han att det är viktigt med 
riskanalyser.64 Riskanalysens betydelse för utvecklingsprojekt poängterar även författare som 
Macheridis samt Jansson och Ljung.65 

                                                 
58 Jaafari (1999), Anthony (1990) och Jansson och Ljung (2004), Hagberg och Ljung (2000) och Holmberg och 
Naessèn (1995) 
59 Anthony R. N. (1990) Administrativ styrning – om ekonomistyrning i decentraliserade organisationer, 
Studentlitteratur: Lund. 
60 Hagberg B, Ljung A. (2000) Projekt är människor, Uppsala Publishing House AB 
61 Christensen och Kreiner (1997)  
62 Christensen och Kreiner (1997)  
63 Jansson och Ljung (2004) 
64 Hamilton (1996)  
65 Jansson och Ljung (2004), Macheridis (2001), Se även: Selin (1991) , Christensen och Kreiner (1997) , Lööw 
(1999), Hagberg och Ljung (2000) och Holmberg och Naessèn (1995) 
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Hamiltons definition av en riskanalys är: 
 

”Riskanalys/riskvärdering är den process, formell eller intuitiv, genom vilken 
framtida förväntade förluster eller enskilda största förlust beräknas i monetära 
termer, kvantitativa och kvalitativa, eller som acceptabla/oacceptabla”.66 

 
Vad han menar är att riskanalyser kan genomföras formellt eller intuitivt. Vid formell 
riskanalys används enligt honom modeller och vid intuitiv ansats använder de sina 
erfarenheter och känsla för vilka risker som kan förekomma. Innehållet i riskanalyserna menar 
han varierar på så vis att man kan bedöma riskerna antingen matematiskt (kvantitativt) eller i 
form av sannolikhet och konsekvens vilket utmärker det kvalitativa sättet.67  
 
Vi är medvetna om att det finns olika tekniker/metoder att använda sig av vid genomförandet 
av riskanalysen. Vad som är oklart är i vilken mån man använder sig av dessa 
tekniker/metoder, likaså vilken/vilka man använder sig av. 
 
Janssons och Ljungs definition av en riskanalys är: 
 

”Riskanalys är ett verktyg för att hjälpa projektledaren att identifiera och värdera 
osäkerheter i projektet”.68  
 

Vi är medvetna om att det inte alltid är projektledaren som gör riskanalyserna i 
utvecklingsprojekt, vilket Jansson och Ljung antyder ovan. Vi menar att man istället kan se 
riskanalysen som ett verktyg för själva utvecklingsprojektet och inte för projektledaren. 
Riskanalysen i sin tur kanske genomförs av projektmedarbetarna tillsammans vilka analyserar 
och värderar de risker som kan tänkas uppkomma i utvecklingsprojektet.  
 
Syftet med riskanalysen är bland annat att klarlägga möjliga metoder för att genomföra 
projektet, vilken kompetens som fordras av eventuell projektgrupp, samt identifiering av yttre 
och inre restriktioner för projektets förverkligande. Utifrån detta bör man enligt Macheridis 
planera projektet med avseende på de faktorer som kommit fram i riskanalysens första steg 
och välja vilken planeringsmetod som lämpar sig bäst utifrån dessa faktorer.69 
 
Varje gång man bedömer något framtida, osäkert, går man enligt Jansson och Ljung tillväga 
på samma principiella sätt. Först identifierar man vad som är osäkert, det vill säga risken eller 
möjligheten. Sedan försöker man att bedöma hur trolig den är och vilka effekter den kan få 
och slutligen bestämmer man om, och i så fall hur, man ska reagera. De här tre tankestegen 
går man igenom intuitivt i princip varje dag när man som projektledare funderar över nästa 
steg i projektet. Jansson och Ljung anser att man ibland har hjälp av ett organiserat 
tillvägagångssätt i riskhanteringen, då det helt enkelt kan vara svårt att identifiera vilka risker 
utvecklingsprojektet kommer att utsättas för. Svårigheten enligt Jansson och Ljung består i att 
bedöma hur troliga riskerna är, vilken inverkan på projektet de kan få samt att bedöma vilka 
som är de viktigaste riskerna eller möjligheterna.70 Detta sätt att utföra riskanalyser på är även 
författare som Hamilton, Lööw, Hagberg och Ljung överens om. Hamilton lägger dock inte 

                                                 
66 Hamilton (1996) S. 73 
67 Hamilton (1996) 
68 Jansson och Ljung (2004) S. 141 
69 Macheridis (2001)  
70 Jansson och Ljung (2004) 
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lika stor vikt på att ta fram lämpliga åtgärder för att hantera riskerna i de tekniker/metoder 
som han använder. Han menar att det är något man gör som ett avslutande moment i 
riskarbetet men som är utöver tekniken/metoden. Lööw i sin tur pratar i stället om fyra steg. 
Anledningen till det är att hon delar in steg två, i två separata steg. Ett för sannolikheten och 
ett för konsekvensen.71 
  
I det första steget som består av att identifiera möjligheter och risker, lägger Jansson och 
Ljung stor vikt vid intressenterna. Med projektintressenter menar de i vid bemärkelse alla 
organisationer och människor som berörs av eller påverkar projektet. Viktiga intressenter 
enligt dem är: finansiärer, beställare, uppdragsgivare, kund och kundens kund och 
slutanvändare. Det finns också personer med kompetens som är viktig för projektet, 
konkurrerande organisationer och chefer som kan förse projektet med viktiga resurser.72 
Lööw, Hagberg och Ljung lägger också stor vikt vid intressenterna.73 Hamilton lägger 
däremot vikten på att se tillbaka på den riskmiljö, de faktorer, som tidigare har orsakat skador 
och hur de har påverkat projekten. Därefter görs det en analys av nya, kanske okända, 
riskfaktorer som kan tänkas påverka utvecklingsprojektet.74  
 
Nästa steg i riskanalysen handlar om att bedöma vilka som är de viktigaste av riskerna och 
möjligheterna, så att man kan koncentrera åtgärderna till de områden där det ”lönar sig mest” 
att reagera. Meningen med bedömningssteget är enligt Jansson och Ljung att kunna prioritera 
fram de viktigaste riskerna och möjligheterna, vilka man sedan måste arbeta med. Detta steg 
menar de kan vara nog så vanskligt. Detta eftersom det kan vara svårt att identifiera och 
bedöma alla risker som kan utöva en reell påverkan på projektet, tillföra viktiga synpunkter 
eller resurser, eller som påverkar så mycket av projektet att det blir viktigt att ta hänsyn till 
det.75  
 
Det som avgör om en risk eller möjlighet är viktig för ett projekt är enligt Jansson och Ljung:  
Sannolikhet, det vill säga hur sannolikt det är att risken inträffar eller att möjligheten yppar 
sig. Det andra är konsekvens, det vill säga vilka konsekvenser skulle det få för projektet om 
risken eller möjligheten blev verklighet.76  
 
Det tredje och sista steget enligt Jansson och Ljung är att göra något åt de viktigaste riskerna, 
de som är sannolika och som kan få stora konsekvenser för projektet.77 Hagberg och Ljung 
poängterar att detta sista steg, är det viktigaste steget.78  
 
Enligt Jansson och Ljung finns det en rad olika tekniker/metoder att använda sig av när man 
identifierat riskfaktorerna, vilka lämpar sig olika i olika sammanhang. Enligt dem är det 
vanligt att en teknik/metod utvecklas för en viss bransch, en viss typ av projekt och så vidare. 
Gemensamt för dem alla är att de går ut på att systematiskt arbeta sig igenom de olika 
stegen/momenten som riskanalysen innehåller och identifiera risker, bedöma deras effekt och 
sannolikhet och därefter ta ställning till åtgärder. Vidare påpekar de riskanalysens betydelse 
och poängterar att, om man inte är medveten om en risk eller ser en möjlighet kan man 

                                                 
71 Hamilton (1996) och Lööw (1999) 
72 Jansson och Ljung (2004)  
73 Lööw (1999) och Hagberg och Ljung (2000) 
74 Hamilton (1996) 
75 Jansson och Ljung (2004)  
76 Jansson och Ljung (2004)  
77 Jansson och Ljung (2004) 
78 Hagberg och Ljung (2000) 



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 21

knappast göra något åt den. Jansson och Ljung har även några exempel på riskanalysmetoder 
som man kan använda sig av när man arbetar  i projekt:  
 
SWOT-analys 
Denna metod, som är en kvalitativ metod, bygger på att man analyserar projektet utifrån 
motstående aspekter: styrkor kontra svagheter och möjligheter kontra hot. Dessa fyra aspekter 
ger upphov till fyra kombinationer: positivt kontra negativt och internt kontra externt. Denna 
metod kan enligt Jansson och Ljung användas inom de flesta områden och används ibland 
ihop med en checklista för var och en av de fyra aspekterna. Enligt Jansson och Ljung gör 
man efter analysen en rangordning för att ta fram de viktigaste faktorerna och slutligen 
beslutar man om åtgärder för dessa.79  
 
Scenarier  
Riskanalysen görs genom att man beskriver framtidsscenarier. Ett antal variabler tas fram för 
att utifrån dessa måla upp bilder om hur omvärlden skulle se ut om någon av variablerna 
skulle inträffa. Denna metod är enligt Jansson och Ljung kvalitativ och ger bäst utdelning i 
projekt där man är beroende av omvärlden.80  
 
Miniriskmetoden   
Detta är en enkel metod som uppmuntrar till en gruppdiskussion. Det är enligt Jansson och 
Ljung en rangordnande metod där man inventerar och sorterar fram de viktigaste riskerna. 
Analysen består av fem steg och bör utgå från ett avgränsat mål ex. projektmålet. De fem 
stegen är att: identifiera riskerna, bedöma sannolikhet, bedöma konsekvens, beräkna riskvärde 
(sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra för att få fram ett riskvärde som 
avgör den inbördes rangordningen av riskerna) samt reagera. Miniriskmetoden är en kvalitativ 
metod men enligt författarna är den inte en helt renodlad kvalitativ metod eftersom den 
innehåller graderingar. 81  
 
Hamilton i sin tur nämner modeller som exempelvis:  
  
Checklista  
Checklista, vilken är en kvalitativ metod, kan antingen tas fram för den egna verksamheten 
eller via mallar exempelvis på Internet. Checklistan består av frågor om risker, sårbarhet och 
skadeexponeringar. Metoden använder viktvärden för att utvärdera resultatet och fastställa 
grad av ”anpassning”. Checklistor baseras enligt Hamilton på tidigare gjorda erfarenheter och 
används för att identifiera kända typer av riskkällor och för att kontrollera att vedertagna 
standardförhållanden tillämpas. Den eller de som upprättar checklistorna måste således ha 
goda kunskaper om och stor erfarenhet av den aktuella processen. Checklistorna kan vara 
mycket detaljerade och anpassade till den specifika processen, men även mer allmänt 
formulerade checklistor förekommer.82 
 
Jonsson-modellen 
Denna modell som enligt Hamilton är kvalitativ ger en bra bild av riskernas fördelning, 
sannolikhet och konsekvens.  Den bygger på de fyra stegen: identifiera riskerna, värdera dessa 
i matrisen, prioritera (eliminera/minimera) samt ta fram reservplaner. Denna metod bygger på 
att sannolikheten som konsekvensen bedöms på tre nivåer där ett står för liten, två för mellan 
                                                 
79 Jansson och Ljung (2004) 
80 Jansson och Ljung (2004) 
81 Jansson och Ljung (2004) 
82 Hamilton (1996) 
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och tre för hög sannolikhet/konsekvens. Sannolikhet och konsekvens adderas sedan ihop för 
att få fram en risknivå.83 
 
HAZOP  
Metoden liknas vid en ”brainstorming”, där de som är med i analysen styrs av ett antal ledord 
applicerade på tänkbara avvikelser i processen. Därefter granskas orsakerna till avvikelserna 
och konsekvenser som kan förekomma. Metoden är kvalitativ och särskilt användbar vid 
framtagandet av en ny produkt.84  
 
Varken Lööw eller Hagberg och Ljung nämner några riskanalysmetoder utan anger bara 
riskanalysens betydelse. Enligt Lööw är det viktigt att gå igenom risker innan projektet startar 
för att skapa en handlingsberedskap inför oväntade obehagligheter. Hon anser dock att det kan 
räcka med att spekulera kring vad som är det värsta som kan hända och fundera ut lämpliga 
strategier. Men att det i vissa fall krävs att företaget skaffar olika försäkringar och skapar 
rutiner för att eliminera risker så långt det går genom riskanalyser.85  
 
De Meyer et al menar, att trots det faktum att forskningen inom projektområdet har resulterat i 
att olika modeller och tekniker har vuxit fram, med avsikt att hjälpa projektledaren i sitt arbete 
att planera projektarbetet samt förutsäga resultat och undvika misslyckanden, så har ändå de 
mest skickliga projektledarna svårigheter att hantera riskerna inom projektet.86 Lööw, Selin, 
Hagberg och Ljung håller med De Meyer et al och lägger vikt vid att rätt riskanalysmetod 
används. De menar att utvecklingsprojekt lägger för lite vikt vid valet av riskanalysmetod 
vilket kan ge ineffektivitet och misslyckade projekt. De anser även att genomförandet av 
utvecklingsprojekt måste bli snabbare och effektivare för att kunna hänga med i teknikens 
utvecklingstakt. Vidare nämner de att ett sätt att få ett effektivare genomförande i 
utvecklingsprojekt kan vara att lägga mer vikt vid valet av riskanalysmetod.87 Lööw menar att 
projektets genomförande kräver en viss administrativ insats för att det skall kunna styras på 
rätt sätt och bli effektivare. Projektformen kräver enligt henne vissa styrmedel för att nå det 
övergripande målet. Ett styrmedel enligt henne är just riskanalysen. De övriga hon nämner är: 
Projektgruppsmöten, projektplanen och tid- och avvikelserapporter.88 Kan det då vara så att 
utvecklingsprojekt kräver mer än bara ett av dessa styrmedel eller är det så enkelt att de 
kanske arbetar med fel styrmedel.  

3.2.3 Planeringens roll i riskanalysen 

Då det gäller risk och dess påverkan på projektets gång menar Jaafari, Macheridis och  
Jansson och Ljung att de projekt som bedrivs i en stabil miljö har störst risker under projektets 
första del, för att därefter bli allt mer avtagande genom proaktiv planering och klokt 
beslutsfattande.89 Jaafari tillägger att större delen av riskerna oftast kan lösas på ganska kort 
tid, redan i de inledande faserna. Jaafari nämner även att den kvarstående risken i slutet av 
projektet oftast beror på externa faktorer som marknad och finans.90 Författarna ovan menar 
att riskerna inte nödvändigtvis behöver minska med tiden i komplexa projekt, såsom 
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utvecklingsprojekt. Risken tenderar snarare att bli större och större under projektets gång.91 
Macheridis betonar att planering är den viktigaste variabeln för produktframgång. 
Anledningen till detta menar han vara, att det genom planering blir bättre kvalitet på 
slutresultatet, ett billigare och mer exakt utförande av projektet samtidigt som man har 
möjligheten att spara tid. Detta förutsätter dock enligt honom en effektivare användning av de 
resurser man har att tillgå och att riskerna korrigeras. Han nämner vidare att det kan vara svårt 
att leva upp till dessa förutsättningar. Detta beror enligt honom på att alla projektvariabler inte 
alltid är identifierbara vid projektets början utan att variabler kan uppdagas under hela 
projektprocesser. Han menar att riskerna som är relaterade till marknaden respektive sociala 
faktorer ofta är underskattade. Andra typiska osäkerheter enligt honom kan relateras till 
projektets storlek och verksamhetens förutsättningar med avseende på tidigare erfarenheter 
och kunskap, samt till problem som kan uppstå i relationen med beställaren. Han tillägger 
även att det är svårt att reducera denna typ av risk och menar vidare, att man utan en väl 
genomförd och detaljerad planering riskerar att hamna i en eller flera fallgropar.92 Hagberg 
och Ljung menar vidare att endast en detaljplanering inte räcker då de, precis som Macheridis 
påpekar att riskerna uppdagas allt eftersom. Hagberg och Ljung anser att man måste planera 
både på en övergripande och på en mer detaljerad nivå för att lyckas. Detaljplanering för dem 
är tids-, resurs-, budget- och kvalitetsplanering. Anthony tillägger att det faktum att projekt 
endast pågår under en begränsad tidsperiod samtidigt som alla projekt är unika medför 
begränsade möjligheter för projektmedarbetarna att skaffa sig lärdomar såväl från tidigare 
projekt som pågående projekt, vilket också kan försvåra planeringen av projekten.93 Blomberg 
som gjort en studie på lyckade och misslyckade projekts sätt att planera har en annan 
uppfattning vad det gäller sättet att planera och betydelsen av att planera. Han menar att de 
projekt som planeras i detalj ofta har en tendens att misslyckas och tvärtom och anser att det 
är mindre viktigt att planera detaljerat. Det han istället lägger vikt vid är i vilket syfte planerna 
tas fram. De planer man gör kan användas till att visas upp för intressenterna men inte till att 
tillfullo arbeta efter. Blomberg menar att man i de projekt som bedöms som mindre lyckade 
har ägnat mycket tid åt att planera och att detta kan leda till oenighet mellan intressenterna.94 
Som vi nämnt tidigare så har vi märkt att genomförandet av riskanalysen och planering ofta 
går in i vartannat. Vi upplever också att de teorier som vi läst även använder riskanalys och 
planering om vart annat.  
 
En annan aspekt (utöver detaljeringsgrad) vid genomförandet av planeringen och riskanalysen 
är hur ofta de bör genomföras. Jansson och Ljung menar att det är viktigt att kontinuerligt 
känna av och bemöta riskerna under projektets gång. De anser att det är god praxis att göra en 
riskanalys flera gånger under ett projekt som pågår några månader, till exempel varje månad 
eller varje gång projektet utsätts för större förändringar.95 Lööw delar detta resonemang då 
hon menar att en riskanalys bör göras i början och/eller starten av varje etapp på projektet för 
att kunna styra mot det förväntade resultatet.96 Macheridis håller med och anser i sitt 
resonemang att det är viktigt att nya förutsättningar och förändrade villkor orsakade av såväl 
omvärlden som olika intressenter, kontinuerligt tas i beaktande och att man noga följer upp 
och gör ytterligare riskanalyser.97 Hagberg och Ljung betonar också vikten av att systematiskt 
göra riskanalyser, detta eftersom faktorer som man kanske inte räknade med innan 

                                                 
91 Jaafari (1999), Macheridis (2001) och Jansson och Ljung (2004) 
92 Macheridis (2001)  
93 Anthony (1990) 
94 Blomberg (1998) 
95 Jansson och Ljung (2004) 
96 Lööw (1999) 
97 Macheridis (2001) 



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 24

utvecklingsprojektet startade, kan uppstå i ett senare skede.98 Jaafari delar resonemanget med 
författarna ovan då han uttalar sig enligt följande:  
 

”Management of risks and uncertainties should be seen as a continuous real time 
operation integrated with other project management operations”.99 

 
Planering och sättet att göra det på kan diskuteras. Likaså är det med delaktigheten och dess 
betydelse för riskanalysen. Här har författarna något skiftande syn. Vilket som är rätt eller fel 
är kanske inte så lätt att säga då vi anser att valet av produkt styr något. Enligt litteraturen är 
delaktighet att de involverade i projektet får säga sitt. Men det anses även som viktigt att 
beställare och leverantörer som på sätt och vis utgör en del av projektet får säga sin mening. 
 
I samband med projektarbete så måste människor som tidigare inte arbetat med varandra och 
som ofta har olika kunskapsbakgrund och erfarenheter, nödvändigtvis kunna samarbeta mot 
det gemensamma målet. För att klara detta måste man enligt Wisén och Lindblom diskutera 
och tydliggöra mål, resurser, medarbetarnas relationer, procedurer och externa relationer. De 
påpekar framför allt vikten av att de interna relationerna diskuteras och rekommenderar att 
gruppen tar ställning till och utvärderar arbetsklimatet för att underlätta sitt arbete.100 
Blomberg i sin tur påpekar att sammanföringen av olika människors kompetens är en av 
huvudpoängen med att arbeta i projekt. Enligt honom förväntas projektmedarbetarna ha både 
olika och motstridiga intressen i ett och samma projekt. Att projektmedarbetarna har olika mål 
behöver enligt honom inte betyda att de inte kan arbeta tillsammans. Tvärtom kan deras olika 
målsättningar vara en tillgång för projektet. Blomberg säger vidare att projektmedarbetarnas 
olika mål med sitt projektdeltagande snarare är en förutsättning för ett lyckat projekt. Hans 
förklaring ligger i att projektmedarbetarna tänker själva, löser eller på annat sätt handlar aktivt 
utöver uppgifterna om de har egna mål att nå.101  
 
Christensen och Kreiner menar att delaktigheten vid målformuleringen är ett utslagsgivande 
fundament under riskanalysen för att skapa motivation och medvetenhet om projektet och 
dess värde hos företagsledning, projektledare, intressenter och kommande 
projektmedarbetare. De menar vidare att målformuleringen är ett kritiskt moment utifall man 
inte lyckats förmedla det på ett bra sätt. Om inte de involverade känner sig delaktiga, 
motiverade och bryr sig om ett projekts mål, kan detta leda till att genomförandet inte blir så 
lyckat som man hoppats på.102  
 
Enligt Macheridis är det projektledaren som svarar för den dagliga ledningen av projektet. Det 
är han/hon som står för större delen av genomförandet av planeringen/riskanalysen. Han/hon 
ska organisera arbetet internt i projektet och i förhållande till målet. Macheridis betonar vikten 
av att projektledningen upprätthåller gruppens och individernas engagemang, motivation och 
prestationer. Detta för att projektmedarbetarna skall känna delaktighet och kunna genomföra 
projektet på ett så smidigt sätt som möjligt, trots eventuella oförutsedda händelser. Vidare 
nämner Macheridis att förändringar och villkor ställer krav på flexibilitet under 
genomförandet och att det därför är viktigt att man har en bra projektledning.103 Selin delar 
Macheridis resonemang om att det är projektledaren som bör styra. Han poängterar att en 
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99 Jaafari (1999) S. 90 
100 Wisén och Lindblom (1999) 
101 Blomberg (2003) 
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viktig förutsättning för att en projektledare ska kunna planera och genomföra sitt projekt 
framgångsrikt är att han/hon får grepp om vilka risker det finns i projektet. Vidare menar han 
att osäkerhet utgör ett inslag som är ofrånkomligt, inom allt projektarbete. Strävan efter att 
reducera och planera riskernas förekomst bildar därför en väsentlig del av alla projekt. Detta 
ställer stora krav på projektledningen vid planeringen av projektet. Med detta menar Selin att 
projektledning handlar om att kunna utnyttja möjligheter, minimera risker och att uppnå 
optimala projektresultat. 104 Blomberg menar i sin tur att det måste finnas en flexibilitet och 
förnyelseförmåga både i projektarbetet och från projektledningen. Han påpekar att 
projektledarens största bekymmer är, att de inte kan eller inte tror sig kunna påverka viktiga 
delar i projektet. Han menar vidare att projektledarens handlingsutrymme uppfattas vara 
kraftigt begränsat av andra chefers, resurstilldelning och fastställda mål. Han tycker att det är 
viktigt att projektledaren har en viktig och pådrivande roll, men anser att projektmedarbetarna 
måste få vara näst intill lika delaktiga som projektledaren för att skapa flexibilitet i 
projektarbetet. Han menar att om projektledaren ignorerar och motarbetar de innovativa 
inslagen i projektarbetet minskar detta projektmedarbetarnas engagemang dramatiskt.105  
 
Några andra som lagt vikt vid projektmedarbetarna är Bonner et al. De menar i sin artikel att 
projektledaren tillsammans med övriga projektmedarbetare bör planera och genomföra 
projektet. De menar att om projektmedarbetarna på ett tidigt stadium får vara delaktiga i 
planeringen mynnar detta till en positiv verkan på projektets genomförande. 
Projektmedarbetarna bör på ett tidigt stadium engageras i vilka mål som skall uppnås och vad 
det är som skall göras. Efter detta bör man enligt Bonner et al ge projektmedarbetarna största 
möjliga frihet att välja medel för att utföra arbetet. De menar att det är just genom frihet som 
man uppnår flexibilitet. Vidare menar de att om ledningen utövar för mycket kontroll så kan 
detta få en hämmande effekt på projektet precis som Blomberg anser. De hävdar även att det 
finns ett samband, ju större kontroll desto sämre effektivitet i projektet.106 Lööw är en annan 
författare som poängterar vikten av delaktighet. Enligt henne arbetas riskanalyser fram av 
projektgruppen i samråd med projektledaren. Hon betonar på flera ställen i sin bok vikten av 
delaktighet. Delaktighet enligt henne är att projektledaren placerar in projektmedarbetarna i 
de egna arbetsuppgifterna i projektet som helhet, för att de sedan skall handla utifrån vad som 
är bäst för helheten. Hon menar även att målen måste uppfattas och accepteras vilket enligt 
henne kräver både delaktighet och kommunikation.107 Som en avslutning menar Jansson och 
Ljung att planerna är den referens man behöver för att kunna samarbeta under projektet. Gör 
man planeringen tillsammans får alla en gemensam bild av projektmålet. Planerna finns inte 
bara i projektledarens huvud utan även i samtliga projektdeltagares.108 
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3.3 Referenssammanfattning 

Författare är oense om projekts egenskaper. Vissa tycker till exempel att det är en 
engångsuppgift medan andra ser att projekten flyter in i varandra. Det sägs att det i 
utvecklingsprojekt finns flera osäkerheter/risker än i vanliga projekt. Dessa risker/osäkerheter 
gör enligt många författare att man bör ha en god planering med riskanalyser. Det finns enligt 
teorin olika metoder/tekniker som man använder sig av då man gör riskanalyserna. Metoderna 
är av olika slag och genomförs antingen formellt eller intuitivt. Någon författare säger att det 
är viktigt att man väljer ”rätt” modell till rätt projekt. En del författare menar att riskanalysen 
bör göras kontinuerligt medan andra säger att de bör göras mindre omfattande.  
 
Utifrån vårt teoriavsnitt har vi tagit fram en analysmodell vilken bygger på ett antal 
dimensioner. Dessa dimensioner skall hjälpa oss att klassificera projekten utifrån dess 
riskanalysmetod och innehåll för att vi slutligen skall kunna finna eventuella mönster. Under 
riskanalysens genomförande har vi delat in frågan HUR i två kategorier, en för hård och en 
för mjuk. Med hård menar vi att projektet styrs på ett mer strukturerat och hårt sätt. Medan 
mjuk motsvarar motsatsen. 

3.3.1 Analysmodell 

Utvecklingsprojektens karaktär 
 
 Engångsuppgift ←—————————→ Icke engångs- 
    uppgift 
 Tidsbegränsat ←—————————→ Icke tidsbegränsat 
 Fasta mål ←—————————→ ”Växande” mål 
 Icke erfarenhet ←—————————→ Erfarenhet 
 
Utvecklingsprojektens risker 
 
 Externa upp- ←—————————→ Interna upp- 
 komna risker   komna risker 
 Hög risknivå ←—————————→ Låg risknivå 
  
Genomförandet av riskanalysen: 
 
HUR? 
 ”Hård”  ”Mjuk”  
 
 Systematiskt ←—————————→  Osystematiskt 
 Formellt ←—————————→  Intuitivt 
 Kontinuerligt ←—————————→ I början 
 Låg delaktighet ←—————————→ Hög delaktighet 
 Hög detaljnivå ←—————————→ Låg detaljnivå 
 i planerna  i planerna 
 ”Hård” ←—————————→ ”Mjuk”  
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VAD? 
 
 Kvantitativ ←—————————→ Kvalitativ 
 metod  metod 
 Övriga ←—————————→ Inga styrmedel 
 styrmedel 
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4. Empiri 

I vårt empiriavsnitt ska vi ge en bild av hur man i utvecklingsprojekt genomför riskanalyser 
och vad de innehåller.  

4.1 Projekt A 

Projekt A befann sig inom IT- och innovationsbranschen. De utvecklade ett interaktivt 
tangentbord, med befintlig teknik men deras koncept var helt nytt. Projektet började i 
november 1999 och avslutades i mars 2001. Projektet bedrevs på uppdrag av en intern 
beställare i form av företagets VD. Det var som mest elva projektmedarbetare engagerade i 
projektet. Några av dessa bestod av företagets delägare. Slutbudgeten låg på 2 Miljoner 
kronor, men man hade från början räknat med runt 1,5 Miljoner kronor. 
 
Vår respondent var en av delägarna i företaget och arbetade som projektledare i detta projekt. 
Han övervakade projektets genomförande och rapporterade om projektets status till VD: n. 
Han stod även för personalrekryteringen och delegeringen av uppgifterna.  

4.1.1 Riskanalysens genomförande 

Ambitionen med detta utvecklingsprojekt var att utveckla uppfinningen samt att licensiera 
den till etablerade hårdvarutillverkare. En affärsplan upprättades och finansiärer söktes för att 
dels finansiera projektet, men också för att tillföra projektet substans i form av kontakter inom 
industrin för att möjliggöra produktifieringen av uppfinningen. I affärsplanen hade de en väl 
genomtänkt och utförligt dokumenterad SWOT-analys som upprättades av respondenten och 
VD:n. De kom i den fram till sju hot, som exempelvis kapitalet och opublicerade konkurrenter 
och möjligheter, som unikheten i produkten och dess användbarhet. Av de sju hot de kom 
fram till i riskanalysen var tre interna och fyra externa. Respondenten menade att de ändå inte 
hade koll på alla svagheter, styrkor, hot och möjligheter i projektet, eftersom företaget var 
nybildat med relativt oerfarna projektmedarbetare.  
 
Projektgruppens mål sattes upp i enighet med företagets styrelse och ledning (VD: n och 
respondenten). Utifrån detta satte ledningen upp en projektplan och genomförandet av planen 
följdes sedan upp av respondenten. En tidsplan sattes initialt upp av ledningen med 
tillgängliga marknadsanalyser och prognoser som underlag. Denna plan justerades gemensamt 
av alla projektmedarbetarna allt eftersom projektet pågick. Projektets kostnadsplan 
upprättades av ledningen, men vid större kostnader fick de gå via styrelsen. Det var 
respondenten som planerade och följde upp att aktiviteter utfördes enligt tids- och 
kostnadsplanen. Riskfaktorerna genomsyrade deras handlande under hela projekttiden, 
framför allt vid upprättandet av planerna. Detta eftersom det var ett innovationsprojekt med 
många osäkerheter och risker som för det mesta var oförutsägbara. Projektet hade ingen 
kvalitetsplan då projektet ”bara” skulle framställa en prototyp och sedan sälja 
produktionsrättigheterna av uppfinningen vidare till hårdvarutillverkare. 
 
Vad respondenten tycker är extra viktigt att tänka på när man planerar ett utvecklingsprojekt 
är att man har en väl genomförd riskanalys som grund. Han tycker att kostnadskalkylen och 
tidsplanen oftast är för snäva och betonar därmed vikten av en väl genomförd riskanalys, för 
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att kunna leva upp till dessa planer. Han anser att trygg ekonomi är en viktig del i 
utvecklingsprojekt samt att en tydlig målbild underlättar projektarbetet. Respondenten menar 
att styrelsen borde ha påverkat projektet i rätt riktning, vilket den enligt honom inte gjorde. 
Detta hävdar han kan vara en anledning till att deras produkt inte blivit uppköpt. 

4.1.2 Risker i projektet 

Den största riskfaktorn i detta utvecklingsprojekt var kapitalet. De hade återkommande 
kapitalbrist vilket medförde en ständig skiftning av framtidsutsikten. Vår respondent tycker 
att kostnadsmålet är det viktigaste målet att hålla, för som han uttryckte det ”utan pengar 
stannar allt”. Han ansåg att det var just kostnadsramarna som var svårast att leva upp till. 
 
Respondenten betonade att erfarenheten i utvecklingsprojektet var en annan bristvara. 
Projektmedarbetarna var kompetenta inom sitt område, men hade för lite erfarenhet av att 
arbeta i projekt. Även respondenten som projektledare saknade en hel del erfarenhet, dels som 
ledare men även som affärsman. Enligt vår respondent utgjorde han tillsammans med övriga 
projektgruppen en ganska så stor risk för projektet. En annan risk eller kanske mer en 
osäkerhet var ovissheten om produkten skulle skapa någon efterfrågan. De hade inte någon 
utfärdad produkt eller etablerade kunder sedan tidigare, utan denna produkt var ett sätt att 
skapa efterfrågan. 
 
För att på bästa sätt förutse dessa risker, interna som externa, gjorde de regelbundna 
marknadsanalyser. De utgick från de hot som kom fram i SWOT-analysen och kompletterade 
vid behov. De gjorde marknadsanalyserna så utförliga som möjligt för att i största möjliga 
mån ta hänsyn till intressenterna och slippa överraskningar. Ledningen försökte alltid ha en 
eller flera planer i beredskap under tiden projektet pågick om något skulle gå snett. Trots detta 
upplevde respondenten att de ändå hade svårt att hantera riskerna. Främsta anledningen till det 
var att projektet ändrade riktning många gånger under genomförandet på grund av ändrade 
förutsättningar. Respondenten nämner också att de övervägde att ge upp flera gånger under 
projektets gång, främst på grund av de interna motsättningarna.  
 
Respondentens tips till andra som vill driva ett liknande projekt är att ”projektet bör ha en bra 
idé och en bra affärsplan med en utförlig projektplan och med rimliga kostnadskalkyler, men 
projektet bör även ha en god kännedom om marknaden och teknologin.”109 Detta anser 
respondenten vara ett måste för att kunna starta projektet över huvudet taget. En erfaren 
ledning och ett väldokumenterat kontrakt med finansiärerna anser han vara rena bränslet för 
att maskineriet ska kunna köras. Tydliga målbilder och väldefinierade ansvarsområden måste 
också tas i beaktning i god tid, helst innan personalrekryteringen sker. Han poängterar också 
att noggrannhet med uppföljningar är mycket viktigt, i alla led. Likaså att projektet får ha 
många och relevanta delmål för att göra vägen till resultatet tydlig och översiktlig.  

4.2 Projekt B 

Projekt B befann sig inom IT- och säkerhetsbranschen. Projektet, som gick ut på att forska 
och utveckla demonstatorer för nätverksförsvar, genomfördes på uppdrag av både en intern 
och en extern beställare. Projektets löptid var på sex månader och det var sammanlagt sex 
projektmedarbetare i gruppen där varje projektmedarbetare hade sitt eget expertisområde. Den 
interna beställaren var forskningsinriktad och hade ett intresse för de små detaljerna och hur 
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arkitekturen var uppbyggd kring prototypen. Den externa beställaren var mer intresserad av 
hur slutprodukten skulle se ut. Det var den externa beställaren som stod för de övergripande 
riktlinjerna, såsom budget och färdigdatum. 
  
Vår respondent som var projektledare för projektet hade till uppgift att koordinera projektet 
och se till att delarna låg i fas. Han följde även upp projektet och såg till att projektgruppen 
fungerade bra tillsammans. Det ingick även lite kundkontakt i hans roll, men den större delen 
av kundkontakten stod ledningen för. Respondenten var även helt ansvarig för en av de sex 
komponenterna i arkitekturen och ansvarade för genomförandet av projektet. De övriga 
projektmedarbetarna ansvarade för var sin del av de återstående komponenterna.  

4.2.1 Riskanalysens genomförande 

Det är ledningen som bestämmer vilka projekt som ska antas och respondenten blir därmed 
involverad först då beslut tagits om att projektet ska starta. Någon förstudie genomfördes 
aldrig i projektet utan det var en del av ledningens uppgift. Projektmedarbetarna lade inte 
heller upp strategier för kravspecifikationen utan dessa kom även uppifrån ledningen. 
Projektgruppen hade bara att anpassa sig till ledningens direktiv.  
 
Utvecklingsprojektet planerades övergripande med hjälp av scenarier vilka kom uppifrån 
ledningen. De risker ledningen kom fram till var fem till antalet, tre interna och två externa. 
Projektgruppen tog sedan tillvara på dessa scenarier och fortsatte att måla upp sin bild av de 
olika riskerna. Projektgruppen ansåg sig klara uppföljningen av riskanalysen på egen hand då 
varje projektmedarbetare hade expertis på sitt område och bedömde riskerna själva intuitivt. 
Detta gjorde de genom att testa sina komponenter både individuellt och i grupp genom att 
bland annat implementera små delar av prototypen för att kunna se om komponenterna 
pratade med varandra och utbytte information. Resultatet visades sedan upp för beställarna för 
ett godkännande. Vid ett godkännande fortsatte de att bygga ut och planera utifrån det resultat 
de fått fram vid testningen. Dessa tester pågick sedan med jämna mellanrum på de möten man 
hade månadsvis under projektets genomförande.  
 
När de påbörjade projektet var det mycket svårt att veta hur slutprodukten skulle se ut. 
Eftersom projektet var forskningsbaserat med mycket tekniska inslag växte målen fram under 
projektets gång, vilket resulterade i att det inledningsvis var svårt att göra en plan som man 
kunde följa genom hela projektet. Teknologin gjorde det svårt att ha långsiktiga planeringar 
vilket gjorde att de fick planera i etapper. För att på bästa sätt möta de mål som växte fram 
hade projektgruppen många möten och diskussioner där de satte upp olika månadsmål som 
sedan följdes upp. När halva tiden av projektet hade gått, kunde de se en antydan till hur 
slutprodukten skulle se ut. Vår respondent meddelade ledningen om detta som i sin tur bokade 
in ett möte med den externa och interna beställaren. Vår respondent satt med på mötet med 
beställarna men det var inte han som diskuterade med dem om vad som skulle göras. Utifrån 
de uppgifter respondenten fått ifrån mötet gjorde projektgruppen nu upp en mer detaljerad 
plan för de återstående månaderna. Beställarna följde utvecklingen av slutprodukten under 
hela projektet och kunde även vara med och påverka den under tiden. Uppföljning skedde 
även från ledningen men med mycket övergripande riktlinjer. Vår respondent menade att det 
var projektmedarbetarna som hade mest inverkan på projektet, eftersom det var de som låg 
inne med mest kunskap och erfarenhet på området. Han menade att beställaren vet vad 
han/hon vill ha men kan oftast ingenting om vilken teknik som är bäst att använda för att få 
fram resultatet. 
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Detta projektets genomförande skiljde sig enligt respondenten inte mycket ifrån tidigare 
projekt de arbetat med, eftersom många av deras projekt är baserade på tidigare erfarenheter.  
Det som skiljde sig lite från tidigare projekt var riktlinjerna. Detta projekt hade inga direkta 
osäkerheter vad det gällde tid, kostnad eller kvalitet. Eller som respondenten uttryckte det 
”Projektet hade ett startdatum, en budget och ett övergripande slutdatum.”110 Respondenten 
talade om vilken kompetens och personalstyrka han behövde samt ungefärlig tid för varje del 
i projektet, men det var budgeten som styrde vad den externa beställaren fick för slutprodukt. 
Projektgruppen försökte att arbeta mot att nå sitt mål ”att leverera högsta kvalitet till lägsta 
kostnad” men ibland fick projektgruppen säga till att de behövde mer pengar till projektet och 
hoppades då på att den externa beställaren kunde erbjuda dem det. Vidare nämner 
respondenten att det är sällan att slutprodukten inte är vad beställaren/beställarna vill ha. Han 
anser ändå att det är viktigt med kontroller av hur projektet levt upp till de krav som ställdes i 
kontraktet och att mäta slutanvändarens tillfredsställelse.  

4.2.2 Risker i projektet 

Respondenten ansåg att de var bra på att förutse och hantera de risker som uppstod i projektet.  
Den största riskfaktorn ansåg han var när en av projektmedarbetarna slutade mitt under 
projektets genomförande vilket var något som de inte hade förutsett i riskanalysen. De var då 
tvungna att hitta en ersättare, vilket han ansåg vara svårt. Detta på grund av att varje 
projektmedarbetare hade ett avgränsat område att arbeta med. Vissa områden menar han är 
svårare än andra att ersätta och att detta utgör onödigt tidstillägg. Dessa oförutsedda risker är 
väldigt svåra att eliminera då de kommer så hastigt och därmed ger en omedelbar effekt på 
projektet. Projektmedarbetarna tog alla risker som de kom och försökte hantera dem på bästa 
sätt så fort som möjligt. Respondenten har aldrig varit med om att risken varit så stor att de 
varit tvungna att avbryta något projekt. Däremot anser respondenten att det är viktigt att man 
lägger ner stor vikt vid rangordningen och struktureringen av risker som kan uppkomma i ett 
projekt och att man utvärderar vilka effekter de kan få för projektet. Detta underlättar vid 
upptäckandet av risker under projektets gång. Då den teknologiska erfarenheten hos 
projektmedarbetarna var mycket hög, ansåg vår respondent att tekniken inte utgjorde någon 
större risk för deras projekt även om de blev tvungna att införa ny teknik under projektets 
gång. Han tillägger dock att teknologin kan innebära en större risk i de situationer då projektet 
arbetar med en helt ny teknik och nämner ett projekt där de blev tvungna att slänga en 
prototyp som de märkte inte blev bra. Enligt respondenten är det alltid lättare att arbeta med 
liknande tekniker som man använt sig av tidigare. 
 
Respondenten påpekade att det var projektgruppen som utvecklade tillsammans och han 
styrde bara om det uppstod problem. Respondenten litade fullt ut på sina projektmedarbetares 
kompetens och uppstod det något problem så hjälptes projektgruppen åt för att hitta en bra 
lösning. Han tillade att de oftast utgick ifrån den kunskap och erfarenhet som de hade från 
tidigare projekt då de tog fram de nya prototyperna.  
 
Avslutningsvis sade respondenten att de sysslar med väldigt speciella och unika projekt och 
att detta gör att det är svårt att jämföra deras projekt med andra företags projekt. 
Respondentens tips till andra som vill driva ett liknande projekt är, att projektgruppens 
sammansättning är mycket viktig för projektet. Det krävs mycket från projektmedarbetarna 
för att kunna arbeta så som de gjorde. Alla som arbetade i denna projektgrupp satt i samma 
rum vilket respondenten såg som mycket positivt, eftersom de då kunde hjälpas åt direkt om 
det skulle behövas. Han menar att det är lättare att kommunicera med varandra eftersom alla 
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sitter så nära varandra. Han tillägger också att det är viktigt att man gör en tidig integrering 
mellan de viktigaste komponenterna, för att kunna eliminera flera risker. 

4.3 Projekt C 

Projekt C befann sig inom telecombranschen. Projektet genomfördes på uppdrag av två 
interna beställare, i form av marknadsavdelningen och kundtjänst, och gick ut på att utveckla 
en ny telecomtjänst. Projektet startade hösten 2003 och hade en löptid på nio månader.  
Budgeten för projektet uppgick till en kostnad av 60 Miljoner kronor. Projektgruppen bestod 
av 20-50 medarbetare beroende på vilken fas projektet befann sig i.  
 
Vår respondent var projektledare för detta projekt. Han ansvarade för organiseringen av 
arbetet, övervakade projektets genomförande samt rapporterade om projektets status till 
ledningen. Han ansvarade även för uppföljningen av projektet och att projektgruppen 
fungerade bra tillsammans.  

4.3.1 Riskanalysens genomförande 

Planeringen av projektet inleddes med en omfattande förstudie. Här samlades projektledaren, 
marknadsavdelningen, kundtjänst, arkitekturavdelningen, kravgruppen och alla 
projektmedarbetare. Inledningsvis gav beställarna ut sina så kallade önskelistor, där de angivit 
vad de förväntade sig av tjänsten, men även vilka mål/ramar projektet skulle leva upp till vad 
det gällde tid, kostnad och kvalitet. För att leva upp till dessa mål förutsattes det enligt vår 
respondent, att man redan i förstudien satte upp ramar för var och en av målen. Det gjorde de 
genom att de först tog fram en kravspecifikation utifrån beställarnas kravlistor för att ta beslut 
om vad som gick att uppfylla med avseende till projektgruppens kompetens och omfattning. 
Respondenten tillägger att man oftast får prioritera bland beställarnas krav och ta fram det 
viktigaste. Utifrån de krav man valt att uppfylla antecknade man ner några övergripande 
riktlinjer för projektet. Vår respondent angav att de aldrig gjorde upp någon separat plan för 
de tre parametrarna och att kostnaden inte var något de lade så stor vikt på i detta projekt. Då 
detta var en helt ny produkt så satsades allt på produktens funktionalitet, vad det kostade var 
inte så noga. Eftersom projektet var så pass stort var det svårt att se omfattningen av projektet 
inledningsvis, därför var osäkerheterna kring tid, kostnad och kvalitet relativt stora i detta 
projekt. För att få klara riktlinjer redan från första början och förhindra allt för stora 
komplikationer i ett senare skede valde de att ha med beställarna genom hela projektet. 
Förstudien tog ganska lång tid då detta var ett stort projekt med många involverade.  
 
Under förstudien gjordes en riskanalys som de sedan hade som riskmall. Detta var den enda 
gången som de gjorde en riskanalys under projektets gång. De använde sig av en 
riskanalysmetod som kallas för miniriskmetoden, vilket de också gjort i tidigare projekt. 
Denna metod ansåg de vara tillräcklig för att bli medvetna om de risker som kunde 
uppkomma i den bransch (miljö) som de befann sig i. Riskanalysen gjordes relativt snabbt, 
och alla som deltog i förstudien var även delaktiga i detta moment. De skrev här ner de mest 
relevanta riskerna som de trodde kunde inträffa, genom vad de kallar för ”brainstorming”. 
Efter det bedömdes varje risks sannolikhet att inträffa och därefter gick de över till att försöka 
bedöma konsekvensen av varje risk. Sannolikheten och konsekvensen multiplicerades sedan 
för att få fram ett riskvärde för varje risk där ett högre riskvärde innebar en större risk. Det 
sista steget bestod av att göra en åtgärdsplan för dessa risker samt att ge någon ansvaret för de 
risker man valt att koncentrera sig på.  
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Med riskanalysen som grund började de nu gemensamt att planera projektets genomförande. 
Planeringen utfördes efter ett antal steg vilket utmynnade i vad de kallar för milstolpar. Då 
projektet var stort blev milstolparna inte så detaljerade utan planeringen bedrevs mest utifrån 
ett så kallat helikopterperspektiv. Vår respondent hade svårt att skilja riskanalys och planering 
åt, eftersom han menar att dessa två begrepp är likartade. Han nämner vidare att riskanalys 
och planering är två saker man utför samtidigt där den ena är beroende av den andra. Vad 
respondenten tycker är extra viktigt att tänka på när man planerar ett utvecklingsprojekt är, att 
beställaren, styrgruppen och linjeorganisationen sätter upp ramar att gå efter, då projektet görs 
för första gången. Uppföljningen är ett annat viktigt moment som respondenten nämner, 
främst för att kunna bibehålla en god kvalitet. Vår respondent påpekar även vikten av att så 
många som möjligt är med vid planeringen och genomförandet av riskanalysen (inkluderat 
intressenterna). I samtliga av hans projekt har hela processen med förstudie, riskanalys och 
planering genomförts gemensamt.  
 
För att lyckas med att få alla informerade och känna sig delaktiga och motiverade under 
projektets gång, var projektet indelat i ett antal avdelningar där en delprojektledare utsågs som 
ansvarig för varje avdelning. Då projektet pågick hade projektledaren kontinuerliga möten 
med alla projektmedarbetarna där de följde upp riskerna och diskuterade om, hur och när 
riskerna kunde vara lösta. På en del av dessa möten deltog även beställarna för att kunna vara 
delaktiga i utvecklingen. Vår respondent ansåg att dessa veckomöten var viktiga för att 
projektmedarbetarna skulle bli medvetna om vilka risker som fanns.   

4.3.2 Risker i projektet 

De risker som utvecklingsprojektet utsattes för, var enligt vår respondent, vanligt 
förekommande risker men även vissa specifika för det enskilda projektet. De risker som 
förekom i just detta projekt var: Ny och komplex teknik, nya direktiv från den globala och 
lokala organisationen, förlust av nyckelpersoner på grund av dagisstrejk, problem med 
leverantörer samt små marginaler i tidsplanen.  

 
Dessa fem var de största riskerna, men riskanalysen bestod sammanlagt av 31 risker, 15 
interna och 16 externa. Detta projekt hade hög sannolikhet och konsekvens på ett stort antal 
risker vilket i vanliga fall hade blivit en varningssignal för om man borde anta uppgiften eller 
inte. I detta fall valde man att genomföra projektet ändå, anledningen till detta var att de helt 
enkelt var tvungna. 
 
Vår respondent påpekar att dessa 31 risker endast bestod av risker som de kunde göra något 
åt. Respondenten nämnde att de har som policy att aldrig lägga ner tid på att analysera 
oförutsedda händelser, som exempelvis att en jordbävning kommer att inträffa eller inte, 
eftersom respondenten anser detta som irrelevant att lägga tid på.  Han menar att risken för att 
en sådan händelse ska inträffa är minimal. Tyvärr råkade detta projekt ut för en oförutsedd 
risk i form av dagisstrejk. Detta resulterade att flera av projektmedlemmarna blev tvungna att 
stanna hemma från arbetet några dagar men som tur var hade de försäkrat sig mot sådana 
risker genom att i förstudien göra en konsekvensanalys. Där hade man tagit hänsyn till 
aspekter som att folk blir sjuka eller plötsligt förflyttas till ett annat projekt. Vår respondent 
menar att det inte är många gånger man använder sig av denna analys, vanligtvis görs denna 
analys utan att man sedan tar fram den igen. Respondenten tillägger att de har fått lägga ner 
ett antal projekt därför att riskerna varit för höga eller för att det blivit för dyrt. Han nämner 
även att de fått genomföra vissa projekt trots att det borde ha lagts ner tidigare då beslut om 
nedläggning kommit för sent. I de flesta fall lyckas man enligt respondenten förutse riskerna 
innan de blir allt för stora genom att man har den så kallade milstolpeplanen. 
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Vår respondent ville bara kalla den första planeringen för en riskanalys. Att de sedan hade 
möten veckovis var inget de såg som riskanalyser utan mer uppföljning och möten för att se 
att allt gick åt rätt håll.  
 
Projektet i sig blev lyckat på så vis att tjänsten blev en succé men genomförandet av projektet 
kan diskuteras. Respondenten ansåg att de var bra på att förutse riskerna men att hanteringen 
av dem var sämre. De fördelade arbetet över tiden för att på så vis försöka fördela 
arbetsbelastningen över tiden. I stället för att köra på och kunna leverera allt på en gång, 
försökte de så tidigt som möjligt få ut delar till beställaren/kunden för att se deras reaktion på 
tjänsten. Tjänsten var ny på marknaden så man visste inte om det skulle bli en succé eller inte. 
Respondenten menade att de genom flera så kallade releaser kunde minska riskerna. 
 
Att tidsplanen är tight är enligt vår respondent mycket vanligt. En av anledningarna till detta 
brukar enligt honom bero på beställaren. ”Beställaren hade svårt att bestämma sig för 
projektets specifikationer, så han ändrade förutsättningarna in i det sista.”111 Vår respondent 
menar att beställaren hade ett fast datum då tjänsten skulle levereras. Men beställaren ville 
också skjuta på sitt beslut så långt fram som möjligt med följden att projektet fick mindre tid 
på sig att göra ändringarna. I detta projekt togs det in alldeles för mycket ny teknik på en 
gång. Denna teknik innehöll vissa funktioner som projektmedarbetarna inte tidigare hade 
arbetat med, vilket gav förseningar. Dessa risker hanterades relativt bra eftersom det var två 
av de risker man prioriterat fram i riskanalysen. Den största risken i detta projekt utgjordes av 
leverantörerna. Projektet använde sig av många små leverantörer från Israel vilket inte blev så 
lyckat. Detta innebar i sin tur svårigheter att leverera tjänsten vid den tidpunkt man kommit 
överens om med beställaren/kunden.  
 
Avslutningsvis betonar vår respondent att man måste vara tydlig med vad man vill ha. Det är 
enligt honom viktigt att man sätter upp ramar och följer upp att allt går rätt till. Han tycker 
också att projektmedarbetarnas kompetens och erfarenhet är viktig, men även att de kan fatta 
beslut ser han som viktigt. De tips han vill ge till andra som får möjligheten att driva ett 
liknande projekt är att ha en bra planering och en stenhård uppföljning. Det gör att man 
märker om projektet är på väg att gå snett. Det gäller enligt vår respondent att kunna se ett par 
steg framåt och agera, det är enligt honom en del av tricket. 

4.4 Projekt D 

Projekt D befann sig inom telecombranschen. Utvecklingsprojektet gick ut på att framställa 
ett nytt datorprogram som skulle vara till hjälp för den externa beställaren i Kina som i sin tur 
skulle ta fram produkten. Produkten bestod mer av en tjänst än en produkt. Projektet hade en 
löptid på tio månader och projektgruppen bestod av fyra medarbetare som sedan tidigare hade 
mycket erfarenheter från liknande projekt, varför mycket gick på känsla. Budgeten uppgick 
till 2,1 Miljoner kronor vilket var 100 000 kronor mer än beräknat. 
 
Vår respondent var projektledare för detta projekt. Han såg till att projektet genomfördes på 
ett korrekt sätt och försökte på bästa sätt organisera arbetet utifrån de projektmedarbetare som 
stod till hans förfogande.   

                                                 
111 Projektledaren i projekt C 
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4.4.1 Riskanalysens genomförande 

Planeringen av projektet inleddes med en förstudie. Här samlades projektgruppen, det vill 
säga vår respondent och samtliga projektmedarbetare. Inledningsvis tittade de igenom den 
kravspecifikation som högsta ledningen tagit fram utifrån beställarens krav.  
 
Under förstudien gjorde de även en riskanalys. Som i alla föregående utvecklingsprojekt 
använde de sig av den riskanalysmetod som kallas för miniriskmetoden. Riskanalysen tog 
knappt en dag att genomföra, och alla som deltog i förstudien var även delaktiga i detta 
moment. Projektet tog även hjälp av ansvariga från kundtjänst och två projektledare från 
andra projekt med stor erfarenhet inom utvecklingsprojekt. Oavsett vem eller vilka som är 
med vid en riskanalys så brukar vår respondent försöka ha fler än fyra projektmedlemmar 
involverade. Han tycker att mellan fyra och tio personer är ett lämpligt antal. Han menar att 
det kan fungera även om de bara är fyra eller färre, men risken är då att någon aspekt kanske 
missas. Han säger även att: ”rent praktiskt bör man inte vara mer än tio 
projektmedarbetare”.112 Detta anser han eftersom det då kan vara svårt att hålla ihop gruppen.  
 
I början av riskanalysen genomfördes en brainstorming där alla skrev ner de risker de kunde 
komma på, vilket resulterade i 18 stycken risker, varav sju interna och elva externa. Efter 
detta bedömdes varje risks sannolikhet att inträffa för att därefter gå över till att bedöma 
konsekvensen för varje risk. Efter att ha bestämt sannolikhet och konsekvens multiplicerades 
dessa för att få fram ett riskvärde för varje risk där ett högre riskvärde innebar en allvarligare 
risk. Vår respondent menar att varje projekt utsätts för många risker som har olika 
allvarlighetsgrad och för att få bukt med riskerna rankas de i riskanalysen efter sin betydelse 
och bearbetas därefter uppifrån och ned. Det sista steget bestod av att göra en åtgärdsplan för 
dessa risker. I vanliga fall brukar de utse några projektmedarbetare som ansvarar för varsin 
risk. Men i detta projekt var samtliga projektmedarbetare överens om att detta inte behövde 
göras eftersom att projektgruppen var så pass liten och även mycket samspelt. Riskanalysen 
genomfördes innan projektet satte igång och därefter gjordes den var tredje månad under 
genomförandefasen. Då denna fas varade i sju månader hann de göra ytterligare två stycken 
riskanalyser.  
 
Utifrån resultatet av den första riskanalysen gjordes det upp en plan för vardera tid, kostnad 
och kvalitet. Vår respondent nämner att kostnaden inte var något de lade så stor vikt på i detta 
projekt, eftersom beställaren aldrig hade angett någon budget för kostnaden. De upprättade en 
mindre detaljerad plan för att kunna ge en ungefärlig budget till beställaren för vad det kom 
att kosta. Projektets tids- respektive kvalitetsplan var dock relativt detaljerade, på grund av 
projektmedarbetarnas erfarenhet av att driva liknande projekt. De är inkörda på tiden för de 
olika momenten och vet med sig vilka risker som brukar förekomma. Osäkerheterna kring 
tids-, kostnads- och kvalitetsplanerna upplevdes inte som stora vilket medförde att dessa 
planer kunde upprättas på relativt kort tid.  
 
Under projektets gång hade projektmedarbetarna möten en gång varannan vecka för att ta 
fram en rapport för projektet, som kunde sändas över till beställaren i Kina. Mötena 
genomfördes genom att man studerade den senast genomförda riskanalysen. De kontrollerade 
om de kunde ta bort någon risk eller om de behövde förbereda sig på att vidta någon åtgärd. 
Möten ordnades även lite sporadiskt allt eftersom ny information kom från beställaren.  

                                                 
112 Projektledaren i projekt D 
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4.4.2 Risker i projektet 

Den största risken i detta projekt var att beställaren hade svårt att bestämma sig. Beställaren 
kunde plötsligt ändra på förutsättningarna. Andra risker var tekniken och små marginaler i 
tidsplanen vilka hängde samman med att beställaren ändrade sina förutsättningar. 
Respondenten ansåg dock att de var bra på att förutse och hantera riskerna.  
 
Avslutningsvis säger respondenten att detta projekt genomfördes mer eller mindre smärtfritt. 
Allt gick i stort sett enligt planerna.  
 
De tips vår respondent vill ge till andra som får möjligheten att driva ett liknande projekt är 
att ha en bra planering och en bra uppföljning. Han nämner även vikten av en god kvalitet för 
att skapa fortsatta relationer. Enligt honom accepterar beställaren hellre en högre kostnad till 
rätt kvalitet än en sämre kvalitet till budgeterad kostnad. 

4.5 Projekt E 

Projekt E befann sig inom läkemedelsbranschen. Projektet pågick under ett år och gick ut på 
att vidareutveckla en medicin. Beställaren för projektet var intern, i form av företagets 
produktchef, och projektgruppen bestod av 10-15 medarbetare. Projektets budget uppgick till 
8,7 Miljoner kronor, varav budgeten från början var sagd att den skulle hålla sig mellan 8-10 
Miljoner kronor.  
 
Vår respondent var projektledare för detta projekt och arbetade på företagets 
utvecklingsavdelning. Respondenten ansvarade för att projektet genomfördes på ett korrekt 
sätt och försökte på bästa sätt organisera arbetet utifrån de personer som stod till hans 
förfogande. Valet av projektgrupp är enligt respondenten mycket viktig då det enligt honom 
krävs projektmedarbetare med stor kompetens och erfarenhet inom området. De 
projektmedarbetare som ingick i detta projekt hade redan tidigare varit med och tagit fram 
denna produkt året innan.  

4.5.1 Riskanalysens genomförande 

Inom projektet arbetade de med en kravdatabas, där såväl stora som små krav lades in. De 
flesta av kraven i detta projekt kom från en anställd inom företaget, medan övriga krav kom 
från en kund som ville se en förbättring av produkten. I kravdatabasen togs samtliga 
projektmedarbetares åsikter tillvara, vilket var av stort värde då alla i projektet hade hög 
kompetens inom området. Respondenten gick sedan igenom kraven i databasen och bedömde 
deras respektive värde och betydelse, det vill säga om de var bra eller dåliga. Därefter var det 
upp till beställaren att prioritera mellan de olika kraven projektgruppen ansåg sig kunna leva 
upp till, vilket slutligen resulterade i en lista med de olika kravspecifikationerna inför det 
kommande utvecklingsprojektet.  
 
Arbetet i utvecklingsprojektet skedde utifrån en modell som vår respondent kallade för en 
”planerings- och riskmodell”. Modellen delade in projektet i olika faser som projektet sedan 
planerades utifrån. Projektplaneringen inleddes med en tids-, kostnads- och kvalitetsplan i 
vilken respondenten tillsammans med övriga projektmedarbetare gjorde en grov bedömning 
av dessa parametrar utifrån de krav som de fått från beställaren. Respondenten påpekar att 
dessa planer var mycket övergripande då de visste med sig att de behövde omarbetas längre 
fram i projektet för att gå ner på en mer detaljerad nivå. Vidare nämner han att den 
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prioritering som de gör vid projektets definitionsfas sällan stämmer överrens med det som de 
kommer fram till i genomförandefasen, eftersom det då ofta har kommit in nya saker med 
högre prioritet. 
 
Innan första fasen och mellan varje fas rapporterade respondenten enligt en checklista de 
risker han såg med nästa fas, men även vad som skulle genomföras och vad som faktiskt hade 
genomförts i den nyss avslutade fasen, vilket skedde genom de planer man tog fram utifrån 
checklistan. Checklistan var projektets val av riskanalysmetod och kom att innehålla 35 
stycken risker: kemiska hälsorisker vid hantering av deras läkemedel i produktionsmiljö, 
oönskade miljöeffekter av deras läkemedel genom utsläpp från fabrik eller via patient samt 
anpassning till förändringar i lagstiftning världen över var några. Checklistan var indelad i ett 
antal kategorier med vissa risker under varje kategori. På varje risk kunde man antingen svara 
ja eller nej. Ja innebar en poäng och nej innebar noll poäng. Ju högre riskpoängen blev inom 
varje kategori desto större anledning var det att satsa på åtgärder inom detta område. 
Projektmedarbetarna var aldrig med och diskuterade checklistan utan denna skötte 
respondenten på egen hand. Däremot var de med och gjorde upp planer för de tre 
parametrarna, utifrån den senaste checklistan. Som grund för checklistan låg enligt vår 
respondent de möten som projektet hade veckovis inom projektgruppen. På dessa möten 
framkom aspekter som att någon upplevde en viss risk vara mer eller mindre allvarlig jämfört 
med budgeterat och uppgifter om att någon behövde mer hjälp för att kunna genomföra sin 
del. I detta fall, där ursprungsprodukten redan var känd, var kraven enligt vår respondent 
ganska tydliga och konkreta och därmed visste han med relativt stor säkerhet projektets risker 
och vad som behövdes göra åt dem. Detta underlättade mycket för riskanalysens 
genomförande.  
 
Efter varje avslutad fas genomfördes en avvikelseanalys vad det gällde tids-, kostnads- och 
kvalitetsplanerna genom att det verkliga utfallet jämfördes med det planerade. Respondenten 
redovisade avvikelseanalysen tillsammans med ett förslag på hur projektet skulle fortlöpa för 
att man skulle kunna komma tillrätta med de avvikelser som uppstått. Enligt vår respondent är 
uppföljningen av projekten av stor betydelse, då det annars skulle vara mycket svårt att hålla 
projekten inom de bestämda ramarna. De hade även en slags ”gräns” för vad som måste 
uppnås inom de olika faserna innan produkten får släppas vidare. 
 
Genomgående i projektet var upprätthållandet av god kvalitet och säkerhet i produkterna det 
centrala, vilket enligt respondenten är en grundförutsättning då det handlar om medicinteknisk 
utveckling. Han menar vidare att ju tidigare problem upptäcks i kedjan desto lättare är de att 
lösa, då kvaliteten även ur detta perspektiv kommer i första hand. Tid och kostnad får därmed 
en underordnad roll i projektet. 

4.5.2 Risker i projektet 

Den största risken i detta projekt var projektledaren. Vår respondent var inte projektledare då 
projektet startades, utan var då en av de övriga projektmedarbetarna. Den ursprungliga 
projektledaren hade även han varit projektmedarbetare tidigare men visat framfötterna och då 
blivit projektledare. Valet av projektledare visade sig dock inte vara bra eftersom att han hade 
svårt för att arbeta med andra människor. Han ”älskade” projekt, men hade svårt med alla 
inblandade projektmedarbetare vilket resulterade i att han inte kunde samordna gruppen på ett 
bra sätt. En annan konsekvens var att projektmedarbetarna mådde dåligt samtidigt som 
relationen med vissa nyckelintressenter fungerade dåligt. När projektledaren byttes ut till vår 
respondent fick de bland annat problem med att hålla tiden, men även brist på kompetenta 
projektmedarbetare. Detta eftersom den tidigare projektledaren fick lämna projektet helt och 
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hållet samtidigt som vår respondent som nu tillsattes som projektledare behövde ersättas av 
någon ny. 
 
Andra risker i detta projekt var olika förändringar på marknaden, exempelvis påverkan från 
konkurrenter. En annan risk var ändringar i form av att andra projekt måste få mer tid, vilket 
gjorde att nyckelpersoner från detta projekt försvann.  De projektmedarbetare som deltog i 
detta projekt var även involverade i andra större projekt. Beställaren utgjorde en mindre risk 
för projektet. Detta eftersom att projektet hade en tät kontakt med beställaren som 
informerade dem om vad han inte var nöjd med i deras dittills genomförda arbete. Samtliga av 
de ovanstående riskerna var vanligt förekommande inom denna bransch och var därmed 
lättare att förutse och hantera. 
  
Avslutningsvis ansåg respondenten att gruppen var bra på att förutse och hantera riskerna. Vår 
respondent tyckte även att projektmedarbetarnas kompetens och erfarenhet var en mycket 
viktig aspekt i detta projekt, då de i de flesta fall kan förutse/förebygga riskerna för att de har 
varit med om liknande projekt tidigare. 
 
De tips vår respondent vill ge till andra som får möjligheten att driva ett liknande projekt är 
att försöka skapa en god kontakt med beställaren och så fort som möjligt kunna snappa upp 
vad han/hon vill ha ut av projektet och hur han/hon upplever genomförandet av projektet. 
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 4.6 Empirisk översiktsmodell 

  Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Projekt E 
Projektens Karaktär           
Intern beställare Ja Ja Ja Nej Ja 
Extern beställare Nej Ja Nej Ja Nej 
Slutlig budget 2 Miljoner (Ovisst) 60 Miljoner 2,1 Miljoner 8,7 Miljoner 
Löptid 16 mån 6 mån 9 mån 10 mån 12 mån 
Antal 
projektmedarbetare 11 6 20 till 50 4 10 till 15 
Engångsuppgift Ja Nej Ja Ja Nej 
Projektens Risker           
Antal risker i 
riskanalysen? 7 5 31 18 35 
Uppkomna interna 
risker i projektet 

Brist på erfarenhet 
Ovisshet om 
produkten 
Kapitalet 

Projektmedarbetare 
slutade 

Ny och komplex 
teknik 
Beställaren 

Teknik Projektledaren 
Nyckelpersoner 
Beställaren 

Uppkomna externa 
risker i projektet 

Ovisshet om 
produkten 

Nej Nya direktiv från 
organisationen 
Leverantörer 
Dagisstrejk 

Beställaren Förändringar på 
marknaden 

Riskanalysens 
Genomförande           
Görs Riskanalys? Ja Ja Ja Ja Ja 
Riskanalysmetod SWOT-analys Scenarier Miniriskmetoden Miniriskmetoden Checklista 
Hur? 
(Intuitivt/Formellt) 

Formellt Formellt/Intuitivt  Formellt Formellt Formellt 

När?                       
(Början/Kontinuerligt) 

I början I början 
(ledningen) 
Kontinuerligt 
(projektgruppen) 

I början Kontinuerligt Kontinuerligt 

Delaktighet i 
riskanalysen 
(Vem/Vilka) 

Projektledaren och 
VD: n 

Ledningen 
Projektgruppen 

Projektgruppen 
och Intressenter 

Projektgruppen 
och Intressenter 

Projektledaren 

Alternativa styrmedel Marknadsanalys Möten Möten Möten Möten och 
avvikelserapport

Tidsplan Ja Ja Nej Ja Ja 
Kostnadsplan Ja Ja Nej Ja Ja 
Kvalitetsplan Nej Nej Nej Ja Ja 
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5. Analys 

Med detta kapitel har vi för avsikt att presentera vår tolkning och analys av det empiriska 
materialet, till vilket vi kommer att ta hjälp av vår teoretiska referensram och 
problemdiskussionen.  

5.1 Projektens karaktär 

Engångsuppgift ←A,C—D——————–———–——–————B,E→ Icke engångs- 
   uppgift 
 
Tidsbegränsat ←————————C,D,—E—B——–—————A→ Icke tidsbegränsat 
 
Fasta mål ←C,D,E—————————————————A,B→  ”Växande” mål 
 
Icke erfarenhet ←A,C—————————————E————B, D→  Erfarenhet 
 
 
Antalet projektmedarbetare varierade något mellan de olika projekten. Vad som är tydligt är 
att projekt C, var ett större projekt, med avseende på antalet projektmedarbetare och dess 
budget. Vad det gäller löptiden och budgeten lyckades de flesta projekt hålla sig inom 
ramarna. Vi kan se inslag av att några projekt som exempelvis projekt D inte kunde leva upp 
till den tidsplan som var bestämd ifrån början och att detta även påverkade deras slutliga 
budget. Detta kan vi relatera till Blomberg som menar att budget och tid ofta samvarierar.113  
 
Vi anser att alla projekt som vi studerat inte är tidsbegränsade, eftersom vi med tidsbegränsat 
menar att det finns ett bestämt slutdatum och att man håller det. Vi upplevde däremot inte att 
något projekt höll sitt slutdatum, varav vi klassificerar samtliga projekt som mestadels 
övergripande. Vad det gäller egenskapen ett förutbestämt resultat är det precis som med tiden 
att det fanns ett mer övergripande mål som projektgruppen skulle uppnå. För att nå detta mål 
sattes delmål upp genom planer, vilka ändrades allt eftersom riskfaktorer påverkade projektet. 
Projekt C, D och E, hade däremot mer fasta mål som projektgruppen skulle uppnå.  
 
Våra projektledare anser att deras projekt är unika, men det är inte projektet som de ser som 
unikt utan själva idén som i exempelvis projekt A och C eller som i B där de ser sättet att 
arbeta på som unikt. Att projekt är en engångsuppgift kan vi bortse ifrån då vissa projekt som 
vi undersökt bygger på tidigare kunskap och erfarenheter från tidigare projekt. Ett exempel på 
detta är projekt B som bygger sina projekt utifrån sina tidigare projekt. Projekt A däremot såg 
sitt projekt som en engångsuppgift, detta eftersom att deras koncept var helt nytt och att de 
inte hade några tidigare erfarenheter eller kunskaper av att arbeta i projekt. Detta ser 
Christensen och Kreiner som ett problem, då de säger att kunskaps- och erfarenhetsunderlaget 
ofta är begränsat i projekten.114 Våra undersökningar visar också på att några av projekten inte 
var avgränsade på så vis att det krävde olika resurser. Detta eftersom att en del 
projektmedarbetare blev flyttade mellan olika projekt i företaget, ibland fick de låna ut 
projektmedarbetare till andra projekt, medan det ibland tillkom någon. I dessa fall kan vi dela 
                                                 
113 Blomberg (1998) 
114 Christensen och Kreiner (1997) 
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Blombergs resonemang om att det är missvisande att säga att projekt är avgränsade. 
Projektets gränser bör istället ses som mer flytande och föränderliga.115 
 
Det vi kan dra en slutsats om är att produktutvecklingsprojektens karaktär speglas utifrån de 
olika författarnas synsätt. Vi kan se egenskaper som exempelvis både Macheridis och Jansson 
och Ljung tar upp men även de aspekter som Blomberg nämner.116 Vi tycker att författarnas 
skiftande syn är befogad på så vis att vi själva inte kan kategorisera projekten i författarnas 
renodlade aspekter. Det vi kan se är att projekt C förhåller sig mestadels till Macheridis med 
flera117, medan projekt B däremot har mer inslag av Blombergs synsätt.118 Vi kan även uttyda 
att projektens egenskaper skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkt/tjänst man har för 
avsikt att utveckla likaså om beställaren sätter någon deadline och vilka krav som kommer 
uppifrån ledningen.  

5.2 Projektens risker 

Externa upp- ←——————C———D——————A—E——B→ Interna upp-    
komna risker    komna risker 
 
Hög risknivå ←——A————B——–—————————C,D,E→ Låg risknivå 
 
Projektledarna anser att det i deras projekt fanns en mängd olika risker, interna och externa 
som påverkade huruvida projekten kunde slutföras till budgeterad kostnad, planerad tidsplan 
och i överensstämmelse med de fastställda kvalitetsspecifikationerna. Alla dessa tre 
parametrar utgör viktiga faktorer i den osäkerhetsdefinition som vi har arbetat utifrån under 
uppsatsarbetets gång. 
 
Den interna problematiken tycker vi till viss del kan likställas med Christensens och Kreiners 
operationella osäkerhet och den externa med deras kontextuella varvid vi mestadels kommer 
att använda oss av extern och intern risk som Jaafari, Anthony samt Jansson och Ljung pratar 
om. 
 
En så kallad ”vanligt förekommande” riskfaktor i utvecklingsprojekt är enligt Jansson och 
Ljung beställaren.119 Detta tycker vi oss se inslag av i tre av våra studerade projekt. Vad det 
beträffar beställaren och hans/hennes inverkan på projektet, är vår uppfattning att osäkerheten 
inte varierar mycket beroende på om det är en intern eller extern beställare. I projekt C var 
beställaren intern och i projekt D var beställaren extern. I båda dessa projekt utgjorde 
beställaren en stor risk på så vis att de ofta ändrade sina krav på produkten. Vi anser därför att 
om beställaren är intern eller extern inte ger någon skillnad i dessa projekt. Projekt E hade 
precis som projekt C en intern beställare. Till skillnad från projekt C upplevde aldrig projekt 
E beställaren som någon större risk då kommunikationen var god dem emellan. Med en god 
kontakt med beställaren under hela projektet anser vi att en förändring från dennes sida inte 
borde bli vidare märkbar. Däremot har vi genom empirin fått uppfattningen om att även 
projekt C hade en relativt god kontakt med sina beställare vilket motsäger vårt resonemang. 

                                                 
115 Blomberg (1998) 
116 Macheridis (2001), Jansson och Ljung (2004) och Blomberg (1998) 
117 Macheridis (2001), Jansson och Ljung (2004) och Christensen och Kreiner (1997) 
118 Blomberg (1998) 
119 Jansson och Ljung (2004) 
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En alternativ förklaring till detta kan vara att det i projekt C fanns två interna beställare (med 
olika viljor) medan det i projekt E bara fanns en. 
 
Enligt vår uppfattning var tekniken, vilken vi klassificerar som en intern risk, en faktor som 
plötsligt kunde ge upphov till en förändring i projektet. Detta var oftast på grund av att 
beställaren ändrade kraven på produkten, vilket i vissa projekt krävde ny teknik. Projekt B, 
som hade en erfaren och kompetent projektgrupp på tekniksidan, kunde däremot i stor 
utsträckning styra och påverka denna risk på ett bra sätt. Här kan vi se en koppling till Davilas 
studie där han menade att när det handlade om teknologiska osäkerheter, så fokuserade 
projektmedarbetarna på att lösa problemen och ledningen påverkade inte så mycket.120 Den 
enda slutsats vi kan dra utifrån den empiri vi fått fram är, att tekniken är en riskfaktor som 
präglar några av våra projekt men som däremot inte upplevs vara den svåraste att förutse och 
hantera.   
 
Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa att de identifierade, externa och interna faktorerna 
varierar något beroende på utvecklingsprojekt. Samtliga projekt hade relativt få uppkomna 
risker (se modellen i empirin) då det totala antalet uppkomna risker i projekten var tio interna 
respektive sex externa. Projekt C, D och E hade enligt oss en låg risknivå. Detta grundar vi på 
att de fick fram ett flertal risker i sina riskanalyser, men att det endast var ett fåtal av de 
identifierade riskerna som uppstod. Projekt A hade tre interna och en extern risk (varav vi valt 
att ange ovissheten om produkten som både intern och extern). Projekt B hade endast en risk 
och den var intern. Dessa två projekt anser vi hade en högre risknivå eftersom en stor del av 
deras identifierade risker uppstod. Utifrån detta anser vi att ju mer kompetenta och erfarna 
projektmedarbetarna var, desto bättre var de på att förutse de interna och externa riskerna. 
Däremot ser vi en tendens till att de externa riskerna var svårare att hantera och eliminera, 
vilket även Selin hävdar.121 Detta kan vi exempelvis utläsa i projekt C som var det enda 
projektet som hade stora problem med sina underleverantörer. Denna externa faktor 
påverkade mycket under hela deras projekt och de hade svårt för att hantera den. Detta får oss 
även att tänka på Jaafaris synsätt, där han hävdar att de faktorer som finns kvar i slutet av 
projekt ofta är externa.122 Detta kan vi knyta till att våra projekt ofta ser kunden som en 
riskfaktor i slutet av projektet. Vi tror att detta kan bero på att de kanske är rädda för hur 
kunden kommer uppfatta deras slutprodukt. 

5.3 Riskanalysens genomförande 

HUR? 
 ”Hård”  ”Mjuk”  
  
 
Systematiskt ←C,D———–————E——B——————A——→  Osystematiskt 
 
 
Formellt ←A,C,D,E———————B——————————→  Intuitivt 
 
 
Kontinuerligt ←D,E———B——————————————A,C→  I början 

                                                 
120 Davila (2000) 
121 Selin (1991) 
122 Jaafari (1999) 
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Låg delaktighet ←E——A———–—————B———————C,D→  Hög delaktighet 
 
 
Hög detaljnivå ←————D——————B—E—A——–———C→  Låg detaljnivå 
i planerna   i planerna 
 
 
”Hård” ←———D,E—————A—B—————C—–——→  ”Mjuk” 
 
 
VAD? 
 
Kvantitativ- ←——–—————————C,D—A———B——E→  Kvalitativ- 
metod   metod 
 
Övriga ←C,D,E——B—A——————————–—–——→  Inga styrmedel 
styrmedel 
 
Projekt A använde sig inledningsvis av SWOT-analys i projektet. Detta eftersom det var den 
enda riskanalysmetod som de kände till och behärskade. Med denna som grund genomförde 
de sedan regelbundna marknadsanalyser där de utgick från resultatet av SWOT-analysen. 
Projektet lade därmed stor vikt vid att på ett tidigt skede och under projektets gång identifiera 
riskerna i projektet. Metodens sista två steg innebär att man värderar fram de viktigaste 
riskerna och gör åtgärder för dem, men detta lade aldrig projekt A någon vikt vid.  
 
Projekt B använde sig av övergripande Scenarier som kom uppifrån ledningen. 
Projektgruppen i sin tur lade ganska stor vikt vid att identifiera vilka risker som fanns i 
projektet, men de tog däremot aldrig fram några strategier/åtgärder för hur de skulle hantera 
riskerna. De tog istället riskerna som de kom och åtgärdade dem fortast möjligt. De hade även 
kontinuerliga möten där problem diskuterades och löstes. Vid mötena målade de även upp 
scenarier, intuitivt om vad som skulle kunna hända. Med denna teknik/metod samt 
projektmedarbetarnas erfarenhet av liknande projekt och en kontinuerlig kontakt med 
beställaren lyckades de på ett bra sätt förutse och hantera projektets risker.  
 
Projekt C använde sig inledningsvis av miniriskmetoden i projektet. De lade stor vikt på 
metodens samtliga fem steg och lyckades relativt bra att förutse och hantera de risker som 
uppkom under projektets genomförande. Mycket av detta tror vi berodde på att de varje vecka 
hade möten för att se att allt fungerade i projektet. De testade även tillsammans med 
beställaren delar av tjänsten för att på så sätt få bra grepp om tjänstens kvalitet. 
 
Projekt D använde sig, precis som projekt C, av miniriskmetoden. De lade ner stor vikt att 
både i ett tidigt och sent skede identifiera vilka risker som fanns i projektet. Detta gjorde de 
genom tre riskanalyser och genom de möten de hade varannan vecka. Respondenten ansåg att 
de kunde förutse och hantera riskerna på ett bra sätt. De hade även en kontinuerlig kontakt 
med beställaren i Kina genom att de sände över delar av produkten, för att beställaren skulle 
kunna lämna sina synpunkter på produkten. Detta tror vi underlättade mycket för att de skulle 
få fram en bra slutprodukt. 
 



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 44

Projekt E använde sig av Checklistor vilka gjordes kontinuerligt innan varje ny fas i projektet. 
På så vis lade projektledaren ner stor vikt på att både i ett tidigt och sent skede identifiera 
vilka risker som fanns i projektet. Med denna teknik/metod samt projektmedarbetarnas 
erfarenhet av liknande projekt lyckades de på ett bra sätt förutse och hantera projektets risker.  
 
I Projekt C och D gjorde de sina riskanalyser systematiskt, med detta menar vi att 
projektgruppen följde metodens samtliga steg. Vi anser även att projektledaren i projekt E till 
viss del gjorde riskanalysen på ett systematiskt sätt, detta eftersom han till viss del tog fram 
åtgärder för riskerna. I projekt A och B tog de aldrig fram några åtgärder för de identifierade 
riskerna i sin riskanalys och i projekt A värderade de inte heller sina risker. Detta gör att vi 
tycker att de arbetade delvis osystematiskt. 
 
Projekt A som var ett helt nytt företag då projektet skulle genomföras, fick själva avgöra 
vilken analysmetod som de skulle använda sig utav. De övriga fyra projekten som vi studerat, 
använde sig av metoder som de hade använt sig av i tidigare projekt. Det är ingen av dessa 
som funderade på vilken metod som de skulle använda, utan de tog bara den som de hade 
använt sig av i föregående projekt. Detta menar Lööw kan vara en riskfaktor, eftersom hon 
anser att man bör lägga stor vikt vid att välja ”rätt” modell för varje enskilt projekt för att inte 
skapa ineffektivitet och misslyckade projekt.123 Vi anser att Lööw delvis har rätt i sitt 
uttalande, men att valet av metod inte är den största riskfaktorn för ineffektivitet. Ingen av 
våra studerade projekt använder metoder som är avsedda för just ett specifikt projekt utan 
dessa metoder används i de flesta projekt som företaget använder. Vi tror att exempelvis 
projekt C hade klarat sig minst lika bra med Scenarier förutsatt att man känner till metoden. 
Vi kan i våra projekt uttyda att det inte är valet av metod som är avgörande, utan att det är hur 
man följer upp och hur många gånger man gör riskanalyser som är av betydelse. Då 
osäkerheterna ökar hela tiden i utvecklingsprojekt kan man enligt oss inte bara ha en 
riskanalys i början. Vi anser att riskanalysen påverkar faktorerna på så vis att den ger 
projektet en slags hjälp för att förutse dem, vilket gör att faktorerna kanske inte uppstår eller 
att de påverkar i mindre omfattning. Därmed menar vi att ju fler gånger man gör en riskanalys 
desto större är chansen att man kan förutse riskerna. Detta innebär att valet av metod inte 
spelar någon roll utan att det är sättet att göra den på, i början och/eller i slutet eller 
kontinuerligt under hela projektet. Alla de projektledare som vi intervjuat säger att de har 
svårt för att planera detaljerat, då allt är så oklart/osäkert. De flesta planerade istället 
övergripande till en början och när de sedan började se tendenser på att riskerna uppstod, 
gjorde de en grundlig analys. Många av projektledarna säger också att erfarenheter från 
tidigare projekt hjälper dem att planera på ett bra sätt och att hitta riskerna innan de orsakar 
för stor skada.  
 
Vår uppfattning vad det gäller riskanalyser i utvecklingsprojekt är att samtliga projekt 
använder sig av de tekniker/metoder som Hamilton och Jansson och Ljung nämner.124 Sättet 
att använda dem på, kan dock diskuteras, eftersom att det skiljde sig åt i de projekt som vi 
studerade. I projekt B, D och E gjordes riskanalyserna kontinuerligt vilket Jaafari med flera 
anser vara viktigt för att känna av och bemöta riskerna under projektets gång, då 
förutsättningarna ofta ändras.125 Författarna uttalar sig visserligen om vanliga projekt, men vi 
kan tycka att detta även gäller i dessa produktutvecklingsprojekt. De projekt som vi har 
studerat gör riskanalyserna relativt fort, oftast på en dag. Några av projektledarna anger att de 
ungefär vet vilka risker som brukar uppstå i de olika projekten. Därmed går framtagandet av 
                                                 
123 Lööw (1999) 
124 Hamilton (1996) och Jansson och Ljung (2004) 
125 Jaffari(1999), Jansson och Ljung(2004), Lööw(1999), Macheridis (2001) och Hagberg och Ljung (2000) 
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eventuella risker ganska snabbt i de fall man varit med om ett liknande projekt tidigare, vilket 
överrensstämmer med Hamiltons synsätt om att man vid identifiering av risker bör titta 
tillbaka på tidigare genomförda projekt.126 
 
I projekt A och C gjorde de bara riskanalysen en gång och använde sig därefter av 
marknadsanalyser och möten, vilka båda kan räknas till de styrmedel som Lööw anger att 
projektformen kräver för att nå det övergripande målet.127 Vi kan även se inslag av dessa 
styrmedel i projekt B, D och E vilka använde möten som styrmedel. I fyra av projekten gjorde 
man riskanalysen formellt, medan man i projekt B, gjorde den både intuitivt och formellt.  
 
I samtliga projekt får vi en uppfattning om att de ser riskanalys och planering som i stort sett 
samma sak. Detta påminner om Jaafaris synsätt, där han menar att planering och riskanalys 
oftast ses som två liknande begrepp.128 De flesta projektledarna anser att genomförandet är ett 
planeringssätt för att få fram de risker som kan prägla projektet. Projekt B såg exempelvis sin 
riskanalysmodell, Scenarier mer som en planering. Detta tror vi kan bero på att 
projektmedarbetarna målade upp olika bilder om vad som kunde ske och att de sedan 
planerade utifrån dessa. Det kan också bero på att projektgruppen inte fick vara med och göra 
den första riskanalysen som ledningen gjorde. Vi ser även inslag av att de övriga projekten 
gjorde en riskanalys innan de planerade, för att sedan använda resultatet av riskanalysen som 
hjälp vid planeringen. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att se riskanalysen som en del i 
planeringen. Detta skiljer sig något från vad andra författare förespråkat det vill säga att man 
skall göra projektets planer utifrån projektens egenskaper.129  
 
De projekt som vi har studerat har inte gjort upp sina planer utifrån projektets egenskaper utan 
de har istället använt riskanalysen som underlag då de planerat. Utifrån riskanalysen gjorde 
vissa av projekten sedan övergripande planer för tid, kostnad och kvalitet. Vi upplever att 
större delen av projektledarna upplevde sin miljö som ostabil vilket bidrog till att de inte 
kunde planera allt för detaljerat. Detta kan också bekräftas genom alla de förändringar som 
ständigt gjorts under dessa fem projekt. Målen/planerna växte även fram med tiden i några av 
våra utvecklingsprojekt. Vi tror att anledningen till att våra fem utvecklingsprojekt använde 
sig av flera styrmedel i form av exempelvis möten, gjorde att de istället kunde planera oftare 
och övergripande istället för detaljerat, vilket också Blomberg förespråkar.130 Det var bara 
projekt D som gjorde tids- och kvalitetsplanen relativt detaljerat, vilket de kunde göra på 
grund av erfarenheten och kompetensen bland projektmedarbetarna. Projektplanen 
upprättades som en enskild plan i de fall den gjordes. De tre planerna för tid, kostnad och 
kvalitet förekom i de flesta av de projekt som vi studerade, med undantag från projekt C som 
inte hade någon plan för dessa tre parametrar. Projekt A och B gjorde endast en tidsplan och 
en kostnadsplan. Vi kan finna skillnader mellan projekten när det gäller arbetet med planerna. 
Projekt B planerade mindre detaljerat både i tids- och kostnadsplanen och projekt D gjorde en 
mindre detaljerad kostnadsplan. Projekt E gjorde samtliga planer mindre detaljerade till en 
början, eftersom de ansåg att de ändå skulle behöva ändras mycket under projektets 
genomförande. Detta tror vi kan förklaras med att just denna typ av projekt utsätts för bland 
annat osäkerheter i form av lagar och författningar, samt det faktum att det är ytterst viktigt att 
de framställda produkterna uppvisar rätt kvalitet.  
 

                                                 
126 Hamilton (1996) 
127 Lööw (1999) 
128 Jafaari (1999) 
129 Macheridis (2001) och Christensen och Kreiner (1997) 
130 Blomberg (1998) 
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I projektet E säkerställdes kvaliteten genom att vissa mål var tvungna att vara uppnådda inom 
de olika faserna innan produkten fick lämnas vidare. Ett annat projekt som var duktiga på att 
hantera kvaliteten var projekt B, som hela tiden hade en god kommunikation med beställaren, 
genom att de överlämnade delar av produkten till dem med jämna mellanrum. Detta tror vi 
bidrog till att projektet höll både tids- och kvalitetsramen någorlunda. Projekt B hade ju som 
de sa inte någon kvalitetsram, men vi tycker att man underförstått kan säga att de trots allt 
hade kvalitetskrav på sig eftersom att de fick respons på de prototyper som de lämnade till 
beställaren under hela projektets genomförande. Så var fallet även i projekt C som hela tiden 
hade kontakt med beställaren och översände delar av tjänsten för testning. Däremot angav 
projekt C att de aldrig gjorde några separata planer för de tre parametrarna. Trots det sade vår 
respondent att vad som var mycket viktigt i detta projekt var just att man satte upp ramar, då 
osäkerheten kring de tre parametrarna var stor. Anledningen till att han kunde uttala sig på 
detta sätt tror vi var att de planerade formellt men att de däremot aldrig framställde några 
separata planer som de kunde följa. Detta sätt att planera överensstämmer med vad Blomberg 
menar då han säger att de planer man gör kan användas till att visas upp för intressenterna 
men inte till att tillfullo arbeta efter.131 
 
Vi anser att alla projekt ser produktens kvalitet som mycket viktig när projektet avslutas. Att 
det däremot inte har gjorts upp någon kvalitetsplan kan enligt oss bero på att tekniken oftast är 
osäker för produkten i början av projektet då denna plan upprättas. Att inte göra upp 
kvalitetsplaner anser vi vara helt korrekt om beställaren tillåts vara med i planeringen. 
Beställaren uttrycker då under projektets gång vad han/hon förväntar sig och därmed blir 
produkten/tjänsten av den kvalitet som beställaren vill. Macheridis menar att planering leder 
till bättre kvalitet132, vilket vi tycks se inslag av i projekt E som hela tiden hade kvalitetskrav 
att nå upp till innan produkten fick utvecklas vidare. 
 
Vi tror att det kan vara svårt att följa en alltför detaljerad plan i utvecklingsprojekt vilket 
Macheridis menar är behövligt för att inte få problem.133 Det vi istället ser som viktigt är att 
utvecklingsprojekt bör planeras mindre detaljerat, då de uppvisar stora osäkerheter. Om 
projekten istället planeras med hänsyn till osäkerheterna menar vi att avvikelser, i större 
utsträckning skulle kunna undvikas. Vi anser även att det är viktigt att planera utifrån 
riskanalysen vilket Jansson och Ljung förespråkar134, men hur detaljerade planerna behöver 
vara är beroende på i vilket projekt man befinner sig. I projekt där målen ändras mycket är det 
enligt oss bättre att planera ofta än att ha en detaljerad plan vilket även Blomberg hävdar.135 
 
I projekt B, C och D var alla projektmedarbetarna med och genomförde riskanalysen (i 
Projekt B var inte projektmedarbetarna delaktiga i den första riskanalysen). Vi tycker att de i 
projekten verkade måna om delaktigheten. Detta grundar vi på att de lät hela projektgruppen 
vara med och bestämma och genomföra riskanalysen. Att så många som möjligt är delaktiga i 
riskanalysen och planeringen ser även Bonner et al och Lööw som mycket viktigt.136 Projekt 
C och D tog även med utomstående aktörer såsom beställare, andra projektledare och 
avdelningar när riskanalysen skulle genomföras, vilket Christensen och Kreiner 
förespråkar.137 De projekt som skiljer sig åt var projekt A och E som inte gav 

                                                 
131 Blomberg (1998) 
132 Macheridis (2001) 
133 Macheridis (2001) 
134 Jansson och Ljung (2004) 
135 Blomberg (1998) 
136 Bonner at al (2002) och Lööw (1999) 
137 Christensen och Kreiner (1997) 



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 47

projektmedarbetarna möjligheten att vara med och påverka och genomföra riskanalysen. 
Projektmedarbetarna fick bara vara delaktiga i projektets genomförande och delvis vid 
planeringen. I Projekt A var det ledningen i form av VD: n och projektledaren som gjorde 
riskanalysen medan det i projekt E var projektledaren själv som genomförde riskanalysen. 
Dessa projekt utförde riskanalysen på det sätt som Selin och Macheridis förespråkar, det vill 
säga att projektledaren skall styra.138 Ett problem med att projektledaren styr kan vara som i 
projekt E, där fel projektledare valts ut. Det visade sig att han inte var den person med rätt 
kompetens och erfarenhet för att leda sin projektgrupp, vilket resulterade i att projektet fick 
byta ut honom under tiden projektet löpte och att projektet även förlorade några av sina 
nyckelpersoner. Detta gör att vi kan förstå Blomberg då han menar att det är viktigt att lägga 
ner stor omsorg vid valet av projektledare.139 
 
I Projekt A kan vi se en tendens till det problem som många författare anser kan uppstå på 
grund av människors olika förväntningar, ambitioner och bakgrunder, det vill säga att de inte 
fick gruppen att fungera ihop.140 Om detta berodde på att alla inte fick vara med på ett tidigt 
stadium och planera och genomföra riskanalysen har vi svårt att bedöma. I projekt B och D 
hade de en god erfarenhet och kompetens, vilket enligt oss tillsammans med en bra 
sammanhållning inom gruppen gav upphov till färre interna risker. Detta kan även ha berott 
på att dessa projekt till stor del byggde vidare på andra liknande projekt.  
 
Utifrån sättet att förutse och hantera riskerna drar vi slutsatsen att delaktighet är bra för 
projektets genomförande. Delaktighet verkar tas på relativt stort allvar i projekten. Några 
projekt verkar förstått att ju fler som är med i riskanalysen desto större är chansen att 
upptäcka riskerna. Däremot ser vi tendenser i projekt C att för många delaktiga kan försvåra 
hanteringen av riskerna. Detta tror vi kan bero på att det kan vara svårt att kommunicera och 
samordna projektgruppen när det är många projektmedlemmar involverade. I projekt A som 
hade problem med projektledningen och gruppens sammansättning upplevde projektledaren 
sig själv som en stor osäkerhet. Detta tror vi kan ha påverkat att projektet inte riktigt gått som 
de hade tänkt sig från början vilket De Meyer et al nämner då de betonar delaktighetens 
betydelse i projekt.141 Projekt C verkade till skillnad från projekt A ha ett mycket gott 
samarbete mellan både projektmedarbetare och avdelningar (internt). Detta upplevde vi som 
om att det var mycket positivt för projektet. Då vi liksom Bonner et al anser att god 
gruppgemenskap underlättar projektarbetet.142  
 

                                                 
138 Selin (1991) och Macheridis(2001) 
139 Blomberg (1998) 
140 Macheridis (2001), Christensen och Kreiner (1997), Wisén och Lindblom (1999) och Jansson och Ljung 
(2004) 
141 De Meyer et al (2002) 
142 Bonner et al (2002) 
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6 Slutsats 

Utifrån vårt empiriska material och analys skall vi i detta avslutande kapitel redogöra för vad 
vi kommit fram till i vår uppsats. 
 
 
Med genomförandet av riskanalysen menas att en lämplig modell väljs ut i de fall man väljer 
att göra riskanalysen formellt, medan man går på känsla då man väljer intuitivt. Riskanalysen 
görs antingen kontinuerligt eller bara någon gång. Tre av våra studerade projekt genomförde 
riskanalyser kontinuerligt, vilket vi anser att alla bör göra i utvecklingsprojekt då det är 
vanligt att målen växer fram, samt att riskerna dyker upp allt eftersom. De övriga projekten 
hade istället alternativa uppföljningar på riskanalysen, som vi kan se som minst lika viktiga. 
Detta eftersom att deras uppföljningar många gånger byggde vidare på den planering de gjort 
utifrån riskanalysen. Utifrån detta kan vi dra den slutsatsen att samtliga projekt utförde 
planering/riskanalys kontinuerligt då de använde sig av något ytterligare styrmedel utöver 
riskanalysen. 
 
Genomförandet inkluderar även vem som gör riskanalysen. I vissa projekt ansåg man att det 
räckte med att endast projektledaren utformade riskanalysen, medan andra projektledare såg 
det som viktigt att hela projektgruppen var involverad. Några projektledare hade även med 
sina intressenter vid framtagandet av eventuella risker till riskanalysen. Den enda slutsatsen vi 
kan dra utifrån detta är att de större projekten, sett till projektgruppens storlek, visar sig ha 
tagit fram flera eventuella risker i sina riskanalyser. En anledning till detta kan vara att ju fler 
personer som är involverade i riskanalysen desto fler alternativa risker kommer man på. Med 
detta vill vi inte ha sagt att de är bättre på att hantera dessa, men de tycks ha lättare att 
identifiera fler.  
 
Vad riskanalysen innehöll i dessa projekt var ett antal steg, vilka vilade på den 
tekniken/metoden de valt att använda. Hur man gick igenom metodens steg skiljde sig åt, då 
vissa gick igenom dem systematiskt medan andra gjorde det osystematiskt. De som hade ett 
osystematiskt sätt hade en högre risknivå. Detta tror vi beror på att de i projekten aldrig tog 
fram några åtgärder för att hantera riskerna.  
 
Samtliga projekt använder sig av kvalitativa metoder vilket vi däremot inte kan resonera kring 
då vi inte har någon uppfattning om varför. 
 
De projekt som använde sig av miniriskmetoden hamnade på varsin sida av dimensionen av 
hård och mjuk. Den största anledningen till detta var att det ena projektet gjorde kontinuerliga 
riskanalyser och att de planerade mer detaljerat. Det andra projektet gjorde endast en 
riskanalys och de hade mer övergripande planer. En annan anledning till att vi tror att de 
hamnade på var sin sida är att det ena projektet var ett stort projekt och att det andra var ett 
litet projekt.   
 
Vi ser massor av inslag i våra utvecklingsprojekt från olika författare och deras synsätt. Det 
enda vi kan se som nytt är att de som gör riskanalysen inte lägger ner så stor omsorg på att 
välja metod utan de tar den de hade i föregående projekt. Genomförandet av riskanalysen kan 
betyda många olika saker vilket vi kan se på de olika spridningarna i vår hårda/mjuka 
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indelning av dimensionerna. Inget projekt arbetar på samma sätt utan alla genomför 
riskanalysen på olika sätt. Vi kan inte se något tydligt mönster vare sig när det gäller sättet att 
göra riskanalysen på eller vilka som är delaktiga i riskanalysen. Detta tror vi kan bero på att 
utvecklingsprojekt är så osäkra. Det enda vi kan uttyda är att det inte är valet av metod som är 
avgörande utan det är sättet att göra den på, hur man följer upp samt hur många gånger man 
gör riskanalyser under projektet. Vidare anser vi att man måste göra formella riskanalyser för 
att alla skall bli medvetna om riskerna och kunna hantera dem när de väl uppstår.  

6.1 Avslutande reflektioner 

Vi har under arbetets gång haft en del problem med projekt B. Vi har inte fått grepp om vissa 
aspekter rörande deras riskanalys vilket har försvårat vårt analysarbete. Vi inser nu efteråt att 
vi borde ha ställt fler frågor under intervjun för att få svar på saker som vi inte direkt förstod. 
Detta problem beror helt på oss, då vi borde ha grävt djupare och även ha intervjuat ledningen 
som ju faktiskt gjorde den första riskanalysen. Detta för att vi skulle kunna analysera utifrån 
både ledningen och projektgruppen. Då vi inte är några vana intervjuare har vi nu fått dra 
lärdom av dessa misstag. 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR  
 

BESKRIV DET AKTUELLA UTVECKLINGSPROJEKTET 

• Bransch 

• Vad var det ni utvecklade för produkt/tjänst? 

• Hur länge pågick projektet? 

• Hur många personer var involverade i projektet? 

• Vad blev projektets slutliga budget? 

• Intern/extern beställare? 

 

BESKRIV DIN ROLL I PROJEKTET 

• Arbetsuppgifter? 

• Ansvar? 

 

DEL 1 

• Vilket var syftet/ambitionen med projektet och hur sattes målen? 

• Hur planerades projektet? 

– Vilka var delaktiga? 

– Vem planerade och följde upp att aktiviteter utfördes? 

– Hade ni någon typ av tidsplan, kostnadsplan och kvalitetsplan? 

– Skiljde detta projekt sig från andra tidigare projekt? 

• Vilka risker såg ni med projektet? 

– Vad var det som gjorde att ni gav er in i detta trots allt? 

• Rådde det någon osäkerhet med avseende på: 

– Tid? 

– Kostnad?   

– Kvalitet? 

– I så fall hur? 

• Vad är extra viktigt att tänka på när man planerar ett utvecklingsprojekt? 
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• Vilka aktörer/intressenter (externa/interna) kunde påverka just detta projekt?  

 

DEL 2 

• Fanns det något som ni ansåg vara viktigare i detta projekt än i andra 

utvecklingsprojekt? 

• Finns det någon risk som brukar vara svårare att förutse? Vilken/vilka 

– Hur hanterar ni i så fall detta? 

• Vad var det som påverkade detta utvecklingsprojektet mest, dvs. vilken var den 

största riskfaktorn?  

• Vilken av de tre parametrarna kostnads-, tids eller kvalitetsmål, anser ni vara 

viktigast att hålla i just utvecklingsprojekt? Varför? 

– Om projektet avviker från en eller flera av dessa parametrar, tid, kostnad 

och kvalitet, hur hanteras och värderas dessa avvikelser? 

– Vad är svårast att leva upp till Tidsramar, Kostnadsramarna eller 

Kvalitetsramarna? 

 

DEL 3 

• Hur gjorde ni för att förutse riskerna? 

• I vilken mån tog ni hänsyn till intressenter? 

• Vem undersöker vilka risker som kan tänkas uppkomma? 

• Vad innehöll Riskanalysen? 

• Hur upptäcktes riskerna?  

• Hur planerade ni utifrån riskerna? 

• Vad ser ni för likheter/skillnader mellan riskanalys och planering? 

• Lade ni någon vikt på att utforma strategier?  

• Har ni många projekt som avbrutits för att riskerna ansetts för höga? Vad var 

det för risk i så fall? 

• Har ni övervägt att ge upp någon gång? 

– när gör ni det i så fall? 

 

DEL 4 (Följande frågor består av graderingarna 1-4, där 4 är det bästa alternativet)  



Marina Mattsson  Riskanalys i utvecklingsprojekt 
 Johanna Olofsson  
 Louise Larsson 

 54

• Hur stor vikt lade ni på att, i ett tidigt skede av projektet, identifiera vilka risker 

(t.ex. tekniska, marknadsrisk, osv.) som fanns i projektet? 

1 2 3 4  

• Hur stor vikt lade ni på att, under genomförandet, identifiera vilka risker (t.ex. 

tekniska, marknadsrisk, osv.) som fanns i projektet? 

1 2 3 4 

• Hur stor vikt lade ni på rangordning och strukturering av risker och utvärdering 

och vilka effekter de kunde få för projektet? 

1 2 3 4  

• Hur väl kunde projektet förutse och hantera riskerna? 

1 2 3 4 

• Hur viktigt är det med kontroller av hur projektet lever upp till de krav som är 

ställda i kontraktet? 

1 2 3 4  

• Hur viktigt är det att mäta hur slutanvändarnas förväntningar på projektet 

tillfredsställs? 

1 2 3 4  

 

AVSLUTNING 

• Har ni något att tillägga med avseende på risker och utvecklingsprojekt?  

• Ge några tips till andra som vill driva ett liknande projekt!  

 


