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Abstract 
IT in todays society doesn’t only act as a helping function but also as a driving factor 
where companies can assume advantages against their competitors. This contributes 
to the large number of IT-projects that starts annually to develop the already existing 
systems or to develop future systems. However, the amount of failed IT-projects in 
modern times is very high and it affects both businesses and stakeholders alike. The 
underlying reason why this occurs varies pretty often and there’s really no consensus 
to which the main reasons behind the failing of an IT-project are. Because of this 
we’ve had the intention to study the use, or rather the lack of use, of risk management 
within IT-projects. Thus the study will try to find out the reasons that risk 
management is overlooked in IT-projects. We’ve focused this study both on how 
other researchers look at risk management, but also around how it’s adapted by the 
organizations we’ve chosen to use in our empirical study. First and foremost we’ve 
focused to understand reasons to why risk management, even if it’s well known as a 
crucial factor in project management, doesn’t get the attention it deserves. Thus the 
study is intended to, via a categorization and analysis of identified reasons, to 
understand why risk management is getting overlooked by finding out which reasons 
are seen as crucial and central to the study. Trying to get an understanding we’ve, in 
our study, proceeded from both theory and empirical evidence and in that manner 
tried to determine different causes to that risk management is overlooked. We’ve also 
determined on how risk management is used in practice but also why it’s to be used in 
an IT-project. In the empirical study we researched what the thoughts were that 
project managers, within different companies, had regarding risk management and 
how they characterize it and if they could come up with any reasons to that risk 
management is getting unnoticed. We got this data by interviewing four different 
companies and four different people that all had work titles which had something to 
do with risk management in their job description. The theoretical study we made was 
performed by comparing different studies that focuses on IT-project and the usage of 
risk management but also how it’s used. In the theoretical study we looked at the 
usage of risk management as a tool, and the implicit effect of the usage and if there 
was any specific reasons referred to in already practiced research. We have through 
the gathered theory and the empirical evidence tried to find what the main reasons are 
that might affect the work of risk management. What we’ve found when we used a 
comparative method on the theory and the empirical evidence, is four bigger reasons 
in to why risk management is overlooked and from that we’ve looked closer at each 
reason individually. From this we made a list that became the overview for the 
different reasons. With this list as a springboard it will be possible to delve deeper 
into how these occurrences affect the work of risk management and to try to answer 
how these occurrences make the work of risk management non satisfactory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Risk management, overlooked, PRM, PMBOK, failures and risks in IT-
projects 
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Sammanfattning 
IT i dagens samhälle agerar inte bara som en hjälpande funktion utan även som en 
drivande faktor där företag kan tillskansa sig fördelar gentemot konkurrenter. Detta 
bidrar till det stora antal IT-projekt som årligen startas för att utveckla de redan 
befintliga systemen eller för att nyutveckla framtida system. Dock är antalet fallerade 
IT-projekt i modern tid väldigt hög och det påverkar likväl företag som intressenter. 
Det bakomliggande skälet till att detta inträffar varierar ganska ofta och det finns 
egentligen inte någon riktig konsensus till vilka huvudskäl bakom ett IT-projekts 
fallerande är. Vi har därför haft för avsikt att studera användningen, eller snarare den 
bristande användningen, av riskhantering inom IT-projekt. Således har studien 
försöka ta reda på skälen till att riskhantering förbises inom IT-projekt. Vi har 
fokuserat denna studie både på hur andra forskare ser på riskhantering, men också 
kring hur det är använt inom de organisationer vi har valt till vår empiriska studie. Vi 
har framförallt inriktat oss på att förstå orsaker till att riskhantering, även om det är 
erkänt som en avgörande faktor inom projektstyrningen, inte får den uppmärksamhet 
som det borde. Studien har således ämnat att via en kategorisering och analys av 
identifierade orsaker till att riskhantering förbises hitta vilka som kan anses vara de 
avgörande och centrala. För att kunna skapa oss en förståelse har vi i vår studie utgått 
ifrån teori samt empiri för att på så sätt utröna olika orsaker till att riskhantering 
förbises. Vi har även tagit reda på hur riskhantering används i praktiken men även 
varför den ska användas inom ett IT-projekt. I den empiriska studien undersökte vi 
vad projektledare inom olika företag tänkte kring riskhantering, hur de karaktäriserar 
det och om de kunde komma på några upptänkliga orsaker till att riskhantering 
förbises. Vi fick de data genom att intervjua fyra olika företag och fyra olika personer 
som alla hade arbetstitlar som hade någonting att göra med riskhantering i sina 
arbetsinstruktioner. Den teoretiska studien genomfördes genom att vi analyserade 
olika studier som riktar sig mot IT-projekt och användandet av riskhantering och hur 
det används. I den teoretiska studien har vi tittat på nyttjandet av riskhantering som ett 
verktyg, den implicita påverkan av användandet och om det fanns något specifik 
orsak nämnt i redan bedriven forskning och därigenom försöka hitta vad de 
huvudsakliga orsakerna som kan påverka arbetet inom riskhantering. Vi har utöver 
detta även använt teorin och den empiriska bevisningen till att hitta orsaker till att 
riskhantering förbises. Vad vi funnit när vi använt den komparativa analysen på teorin 
och empirin är fyra större orsaker till att riskhantering förbises och dessa har vi tittat 
närmare på. Utifrån det skapande vi en lista som fungerar som en överblick för de 
olika orsakerna. Med denna lista som en språngbräda så skapas möjligheten att gå 
djupare i hur dessa förekomster av orsaker påverkar arbetet av riskhantering och 
försöka besvara varför dessa förekomster gör så att riskhanteringsarbetet inte görs till 
fullo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Riskhantering, förbises, PRM, PMBOK, misslyckanden och risker i IT-
projekt 
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1   Inledning 
I det inledande kapitlet diskuteras tidigare gjord forskning för att skapa en 
bakgrundssyn kring studiens område. Baserat på denna följer en problemdiskussion 
som mynnar ut i forskningsstudiens problemformulering samt syfte.  

1.1  Bakgrund 
I dagsläget är vi inne i en tid där världen med allt som hör till snurrar snabbare än 
tidigare. Allt ifrån smartphones till handdatorer och mobila nätverk ger ett konstant 
informationsflöde vilket ökar kraven på att organisationer håller sig on par med resten 
av världen. Detta ökar i sin tur kraven på organisationers IT-system och utvecklingen 
av dessa genom bland annat IT-projekt1. Ett IT-projekt kan ses som en temporär 
process vilket innefattar olika typer av faser, där grundtanken är att skapa fördelar för 
organisationen genom utveckling och implementation av IT-lösningar på både 
hårdvaru- och mjukvarusidan (PMI Standards Committee & Duncan 1998). Ofta leder 
ett IT-projekt till någon typ av produkt i slutändan, antingen för organisationen själv 
eller för en extern intressent som kan vara en kund, vilket beskrivs av Project 
Management Institute (PMI) på följande sätt: 
 

A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. 
 

(PMI Standards Committee & Duncan 1998, s. 4) 
 

Det har visat sig att i takt med att IT blir mer och mer invävt i vår samhällsstruktur så 
blir människor mer och mer beroende av att IT ska fungera felfritt. Vi står på en plats 
i tiden där ett fallerande av ett IT-system skulle få konsekvenser för både oss 
människor på individnivå och i förlängningen även för samhället i stort gällande den 
nota som lämnas kvar efter en stor IT-satsning som gått snett. År 2005 lades det ner 
ungefär etthundratusen miljarder svenska kronor på IT-lösningar av olika 
organisationer och företag i världen, och denna siffra ökar ständigt. Att 5-15% av 
projekten överges direkt vid uppstart ger en indikation att någonting är fel, och de 
ekonomiska samt sociala kostnaderna för dessa nedlagda projekt blir ett par miljarder 
dollar per år (Charette 2005). Hur kommer det sig att detta får lov att hända? Vad är 
det som orsakar att dessa projekt, som kostar både samhälle och företag miljarder 
varje år, läggs ner när det kan gå att förutse och undvika projektnedläggningar? Enligt 
Charette (2005) är det en kombination av tekniska, projekt- och företagsbeslut som 
interagerar med varandra på ett komplext vis, vilket ökar projektrisker och problemen, 
vilket i sin tur ökar sannolikheten att projektet fallerar.  
 
CHAOS-rapporten från 2009 fastställer att endast cirka 30% av alla genomförda IT-
projekt avslutas inom de uppsatta ramarna för hur ett projekt anses lyckat (The 
Standish Group 2009). I detta avseende är en välgrundad och -genomförd 
projektstyrning mycket central. Som exempel på projektstyrningsmetod kan nämnas 
den metodik som PMI tagit fram, kallad project management body of knowledge 

                                                

1 Sten-Åke Hansson, Pilot Konsult AB, föreläsning i Projektledning den 2 februari 2012. 
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(PMBOK). Denna projektstyrningsmetodik är frekvent förekommande i litteraturen 
som en vedertagen standard inom projektstyrning (Bannerman 2008; Kutsch & Hall 
2010; Raz, Shenhar & Dvir 2002; Taylor, Artman & Palzkill Woelfer 2012), och 
innefattar hela projektstyrningsförfarandet, däribland riskhantering.  
 
Riskhantering påpekas som en av de åtta stora delarna inom projektstyrning (Raz, 
Shenhar & Dvir 2002). Att riskhantering har en sådan betydande roll inom 
projektstyrning förstärks bland annat av Chua (2009) som granskat flertalet 
misslyckas och nedlagda IT-projekt, och dragit slutsatsen att undermålig riskhantering 
var en av de största orsakerna till att projekten misslyckades. Även Wallace, Keil och 
Rai (2004) samt Jian, Klein och Discenza (2001) menar att riskhantering är en mycket 
vital del för att ett projekt ska lyckas. I PMBOK har hantering av risk en plats i 
projektstyrningen där den är uppdelad i fyra separata delar, nämligen riskidentifiering, 
riskkvantifiering, utveckling av riskbemötande samt styrning av riskbemötande.  Alla 
dessa fyra delar blir till en större helhet som kallas riskhantering, eller risk 
management på engelska. PMI definierar riskhantering i projekt som en process där 
okända aspekter som kan ha stor påverkan på projektet identifieras, analyseras och 
ageras på genom åtgärder (PMI Standards Committee & Duncan 1998).   

1.2  Tidigare forskning 
Enligt en studie gjord av Åsa Boholm (2003) beror synen på risk, och därigenom 
riskhantering, i mångt och mycket på kulturella faktorer. Således kan ett IT-projekts 
ledning uppfatta en risk som mer alarmerande än en annan, beroende på omvärlden 
och de kulturella skillnader som föreligger.  
 
I en nyligen genomförd studie påpekas det att riskhantering är ett av de svåraste 
momenten för en organisation när det kommer till IT-projekt (Taylor, Artman & 
Palzkill Woelfer 2012). För att kunna hantera riskerna pekas det på vikten av project 
risk management (PRM) i projekt, och att detta är en av de mest vitala delarna för att 
lyckas med ett projekt inom utsatt tid och budget (Raz, Shenhar & Dvir 2002). Trots 
detta stora behov av PRM finns det en tydlig klyfta mellan hur PRM appliceras i 
teorin och i praktiken, samt att det är relativt vanligt att ingen riskhanteringsmetod 
anammas inom IT-projekt, trots att det finns många metoder att tillgå (Taylor, Artman 
& Palzkill Woelfer 2012). Detta till trots att mycket forskning utförts kring området 
PRM.  
 
Då risken för att misslyckas är stor, är PRM en nödvändighet i IT-projekt. Vidare är 
en av svårigheterna med riskhantering att identifiera relevanta risker och planera 
åtgärder för dem. Under en studie bland 27 IT-experter i Australien visade det sig att 
de flesta riskhanteringsstrategierna som användes fokuserar på projektstyrning. 
Således dras slutsatsen att beslutsfattare måste vara medvetna om att en god 
projektstyrning är fundamental när det kommer till riskhantering. (Baccarini, Salm & 
Love 2004) 
 
Det råder viss oenighet mellan vad som anses vara de viktigaste riskerna inom ett IT-
projekts riskhantering. I en studie utförd av Keil, Cule, Lyytinen, och Schmidt (1998) 
upptäcks att en avsevärt stor del av antalet risker i ett IT-projekt ligger utanför 
projektledarens kontroll. Vidare menar de att många forskningsresultat kring området 
inriktat sig på risker som föreligger kring själva utförandet av projektet, alltså sådana 
risker som projektledaren har, i alla fall till viss del, kontroll över. Keil et al. (1998) 
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påpekar även att det nödvändigtvis inte behöver vara så, utan fokuserar mer på de 
risker som helt eller delvis ligger utanför projektledarens kontroll. För att hantera en 
sådan situation beskriver författarna ett slags ramverk som kan användas för att 
bemöta och fokusera på dessa risker.  
 
Keil et al. (1998) förespråkar följaktligen en metod som de anser vara föredömlig när 
det kommer till riskhantering inom IT-projekt. Denna metod går ut på att dela in 
riskerna i olika delar där projektledaren ska agera på olika sätt för varje del. Denna 
metod är dock inte på något sätt unik, då flera av de källor vi studerat tar fram eller 
förespråkar olika metoder eller ramverk för riskhantering. Som exempel kan nämnas 
ett ramverk som tas fram av Kumar (2002) där fokus ligger på förståelse och säkring 
av risker, samt den metod, benämnd som project uncertanity management (PUM), 
som Ward och Chapman (2003) anser vara efterföljansvärd. Den sistnämnda hjälper 
till att skifta fokus från hot, till att förstå och hantera källorna till det som kan skapa 
osäkerhet inom projektet.  
 
Även om osäkerhet föreligger inom ett projekt och att det har framkommit att 
riskhantering i högsta grad är viktig för ett projekts fortlevnad, har det ändå visat sig 
att riskhanteringen i projekt inte utförs på önskvärt sätt. Detta kan ofta härledas till att 
en utförd riskhantering som ses som undermålig är en av de största faktorerna till att 
IT-projekt misslyckas (Chua 2009) samt att riskhantering är av projektledare ett av de 
minst använda områdena inom projektledning (Charette 2005). Orsakerna till att 
riskhantering inte utförs som önskvärt är många, och exempel på detta är att risker 
avsiktligen undangöms av projektledaren för att denne inte ska framstå i dålig dager 
för kunden, eller att kunden inte har samma syn på hur riskhanteringen ska utföras 
och varför den är viktig (Kutsch & Hall 2005). Andra exempel på detta är beslut från 
ledningen kring bland annat riskhanteringens omfattning samt att projektledarens 
arbete tenderar att gå mot en mer administrativ roll där bland annat riskhanteringen 
får en minskad betydelse (Kendrick 2009). Det har även visat sig att riskhantering inte 
används i lika stor utsträckning i projekt som kännetecknas av hög komplexitet 
(Besner & Hobbs 2012). Således kan det, enligt den teori vi tillskansat oss, 
konstateras att riskhantering trots sin vitala del i IT-projekt, inte utförs på ett 
eftersträvansvärt sätt.  

1.3  Problemdiskussion 
Således kan det påvisas att riskhantering är extremt relevant, inte bara i teorin utan 
även hur riskhantering hanteras i projekt där tid och kostnad redan från start är 
begränsningar. Innebär dessa begränsningar att projekten avviker från metoder 
baserade i teorin för att snabba på proceduren eller håller de fast vid sina strategiska 
modeller för att genomföra risksammanställningen?  
 
Som Baccarini, Salm, och Love (2004) beskriver är det svårt att i ett projekt 
identifiera vilka risker som är relevanta och sedermera bedöma, planera och hantera 
dessa. Detta leder till frågor kring varför detta är ett problem, vilka upptänkliga hinder 
som kan finnas när det kommer till en verksamhets identifiering och hantering av 
upptänkliga risker samt om detta har en påverkan på huruvida riskhanteringen utförs. 
 
Vi kan konstatera att användning av metoderna inom PRM är relativt låg i praktiken 
trots den mängd forskning som visar på hur effektiv den är (Taylor, Artman & 
Palzkill Woelfer 2012; Charette 2005; Chua 2009; Kutsch & Hall 2005). Med tanke 
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på den ansenliga mängd forskning som finns inom riskområdet för just IT-projekt 
samt rapporten från The Standish Group (2009) som grund, ställer vi oss frågan varför 
företag inte använder sig av riskhantering i sina projekt. Vi ställer oss även frågande 
kring vilka metoder, om några, företagen istället använder sig av för att sammanställa 
och hantera risker, samt varför de anser att riskhantering över huvud taget ska utföras. 
 
Som vi beskriver i avsnitt 1.2 ovan, har vi funnit implikationer på att riskhantering är 
det område inom projektstyrning som minst appliceras av projektledare (Charette 
2005). Således används inte riskhanteringen i den utsträckning som är önskvärd. Vi 
ställer oss frågande till varför det är så, alltså vad orsakerna till nämnda förbiseende 
är. Exempel på orsaker vi genom teorin identifierat är att projektledaren mer och mer 
ser delar av projektledningen som en administrativ syssla, att kunden inte förstår 
vikten av riskhanteringen och sålunda motsätter sig användningen av det (Kutsch & 
Hall 2005) samt att äldre projekts dokument kring riskhantering inte delges korrekt 
till projektledarna för nya projekt (Pfleeger 1999). Dessa är ett antal exempel på 
orsaker till att riskhantering förbises som vi funnit när vi granskat vår teori. Vi vill 
dock undersöka om det finns andra, eller fler, orsaker som vi kan identifiera än de vi 
kan finna i teorin, något som slutligen är tänkt att utmynna i de orsaker som anses 
vara centrala kring att riskhantering förbises. För trots den mängd forskning och de 
starka indikationer vi funnit kring riskhantering och dess knapphändiga användning, 
har vi inte funnit mycket teori som ämnar undersöka vilka orsaker som anses vara de 
centrala. Detta pekar tydligt på relevansen i uppsatsen inom forskningsområdet. 
 
För att kunna finna orsaker till att riskhantering förbises inom IT-projekt är det viktigt 
att utröna vad riskhantering är samt varför det anses viktigt att utföra. Anledningen till 
detta är att olika företag kan se på risk, och således även riskhantering, på olika sätt 
(Boholm 2003). Detta innebär att det kan finnas flera synsätt som spelar in när det 
kommer till riskhantering, och är det då projektledarens, projektdeltagarnas eller 
ledningens personliga preferenser som spelar in? Det är även intressant att studera 
vilken sorts metod eller modell för riskhanteringen som anammas inom olika 
verksamheter, alltså vad riskhantering innebär för respektive företag. Således är det 
viktigt att, för att kunna finna orsaker till att riskhantering förbises, först ta reda på 
vad verksamheterna anser är riskhantering samt varför det ska utföras, just på grund 
av att varje verksamhet har sin egen syn kring området. Således är det viktigt att, för 
att kunna finna orsaker till att riskhantering förbises, först ta reda på vad 
verksamheterna anser är riskhantering samt varför det ska utföras, just på grund av att 
varje verksamhet har sin egen syn kring området. 

1.4  Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion kring riskhantering ämnar således studien ta reda på 
orsaker till att riskhantering många gånger förbises, utifrån aspekter kring vad ett 
företag anser att riskhantering är och varför det ska utföras. Med utgångspunkt i dessa 
frågor vill vi även se till praktikers syn på vikten av riskhantering för att förstå om det 
redan här finns en problematik som kan förklara att riskhantering förbises. Vidare, 
och för att försöka komma så nära källan till vårt huvudsakliga problem som möjligt, 
vill vi även se till vilka svårigheter som infinner sig för att genomföra riskhantering 
och vilka orsakerna bakom detta är, samt försöka identifiera vilka som kan ses som 
centrala orsaker. 
 
Således identifieras följande forskningsfråga. 
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• Vilka är de centrala orsakerna till att riskhantering förbises i IT-projekt? 

Som vi beskriver i avsnitt 1.3 har vi, för att kunna besvara ovanstående fråga, även 
identifierat följande delfrågor. 

• Vad är riskhantering? 
• Hur används riskhantering i praktiken? 
• Varför ska riskhantering utföras? 
• Vilka svårigheter finns för att genomföra riskhantering? 

1.5  Syfte 
Utifrån ovanstående frågeställning ämnar vi undersöka området riskhantering och det 
faktum att det ofta förbises inom ramen för IT-projekt, vilket kommer göras genom 
insamlad teori och empiri, för att där ur härleda orsaker till att riskhantering inom IT-
projekt ofta förbises. Detta är något som vi avser ska kunna bidra till en ökad 
förståelse kring den problematik som föreligger kring riskhanteringens förbiseende.  

1.6  Avgränsningar 
Forskningsstudien har inriktats mot IT-företag. Ingen direkt avgränsning gällande 
företagens storlek har gjorts, däremot förelåg kravet att företagen utför sitt arbete i 
projektform och att projektdeltagarna innehar specifika projektroller. Således undveks 
företag där enbart en eller ett fåtal personer ingår i projekt där inga specificerade 
rolltilldelningar förekommer. Utöver detta har vi för denna forskningsstudie valt att 
avgränsa valet av företag till sådana som finns belägna i Sverige, på grund av att 
eventuella språkliga och kulturella skiljaktigheter inte ska påverka utfallet av de 
utförda intervjuerna.  
 
Avgränsningar gällande val av informanter har skett utifrån personens 
specialistområde. En bestämmande roll inom projektet, med rollen som exempelvis 
projektledare, eller en roll som framförallt hanterar projektets risker har varit ett måste 
på grund av deras förståelse för området, och vi har således helt uteslutit personer som 
inte innehar en likartad roll inom de valda företagen. En djupare förklaring till 
studiens avgränsningar gällande val av informanter står att finna i avsnitt 2.4.1. 

1.7  Målgrupp 
Denna studie riktar sig i första hand mot företag och anställda inom den 
informationsteknologiska sektorn. Detta för att ge en bättre inblick i vad riskhantering 
är och hur detta fenomen tas in hos de människor som idag arbetar med IT-projekt. 
Studien är även menad att ha en upplysande effekt för att göra ett försök att delge en 
inblick i de verkliga orsakerna till att riskhantering får en mindre roll i projekten än 
vad den, för projektets framgång, borde. Utöver detta vänder sig studien även till de 
personer som befinner sig i en styrgrupp för ett IT-projekt och ska i detta syfte 
försöka påvisa vikten av att dessa personer på ett adekvat sätt försöker sätta sig in i 
vad riskhantering är, hur viktig den är som en del i ett projekt samt varför detta ändå 
inte återspeglas i hur riskhantering appliceras på projekt. 
 
I syfte för vidare forskning agerar denna forskningsuppsats en språngbräda för 
framtida forskare inom informatik och för att ge inspiration och grund för hur denna 
kan bedrivas, varpå forskare också är en av de målgrupper som vi vänder oss mot. 
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1.8  Disposition 
Syftet med detta avsnitt är att för läsaren skapa en snabb överblick över uppsatsens 
kapitel och vad de i stort innefattar. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen ämne. Utefter denna 
bakgrundsbeskrivning förs en problemdiskussion som sedermera leder fram till ett 
antal forskningsfrågor som uppsatsen ämnar besvara. I detta kapitel återfinns även 
dess syfte, avgränsningar samt målgrupp. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Metodkapitel berör aspekter gällande uppsatsens perspektiv, valda metoder, urval 
samt forskningsprocess. Här återfinns även de för studien valda 
utvärderingskriterierna som i senare kapitel används för att säkerställa studiens 
kredibilitet. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen går vi igenom insamlad teori för att hjälpa läsaren att 
skapa en förståelse kring området.  
 
Kapitel 4 – Empirisk studie 
Den empiriska studien innefattar en redovisning av de intervjuer vi genomfört med 
olika företag. Intervjuerna är uppdelade per företag och område, för att på så sätt 
skapa en överskådlighet. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Detta kapitel ställer den insamlade empirin mot teorin för att kunna analysera dessa 
gentemot varandra. Kapitlet innehåller även en analys där företagen analyseras 
sinsemellan. Analysen ämnar belysa de forskningsfrågor vi kungör i 
inledningskapitlet. Kapitlet utmynnar i ett antal identifierade orsaker till att 
riskhantering förbises, som sedermera diskuteras. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser och utvärdering 
Det avslutande kapitlet innefattar slutsatser som kan dras utefter genomförd analys 
och diskussion. Utöver detta återfinns här även förslag till vidare forskning inom 
området. Detta kapitel är således uppsatsens lämnade resultat.  
 
I kapitlet utvärderas även de metoder som använts under framtagandet av uppsatsen 
kring aspekterna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt en utvärdering av 
för- och nackdelar kring de valda metoderna.  
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2   Metod 
För att visa på studiens tillförlitlighet går följande kapitel igenom den 
forskningsansats, det perspektiv och angreppsätt samt de metoder som valts för 
studiens genomförande. Kapitlet avslutats också med en redogörelse för de kriterier 
som studien senare ska utvärderas utifrån. 

2.1  Vetenskapsperspektiv 
De forskningsfrågor som vi identifierat kräver en tolkande ansats för att kunna 
besvara dem. Detta på grund av att vi behöver förstå kontexten och den sociala miljö 
som svaren på frågorna återfinns inom. Då studien utförs inom samhällsvetenskapen 
är de två vanligaste perspektiven positivismen samt hermeneutiken. Det positivistiska 
perspektivet innebär bland annat att teori ska ligga som grund för skapandet av 
hypoteser som ska kunna bli testade. Sålunda är utgångspunkten i ett positivistiskt 
perspektiv bland annat att studera och förklara mänskliga beteenden. Förespråkare för 
positivismen menar vidare att termer som inte har en direkt koppling till observationer 
är tillräckligt vetenskapliga. Således dras slutsatsen att positivismen i stort bygger på 
observationer, snarare än teorier. Till skillnad mot positivismens studerande och 
förklarande perspektiv bygger hermeneutiken på att få en mer djupgående förståelse 
kring ett fenomen. Hermeneutiken är en del av interpretativismen som handlar mycket 
om att skapa en förståelse för människors tolkningar av den sociala världen, något 
som krävs för att finna svar på våra forskningsfrågor. (Bryman & Bell 2011) 
 
Som beskriver ovan kommer studiens vetenskapliga synsätt, med utgångspunkt i 
forskningsstudiens syfte och forskningsfrågor, främst härledas ur hermeneutiken, då 
främst tolkning kommer användas för att uppnå den för syftet viktiga förståelsen. Då 
våra forskningsfrågor berör ämnet riskhantering i IT-projekt vill vi med empiri och 
teori undersöka hur verksamheter förhåller sig till detta område. Med denna tanke 
som utgångspunkt kommer vi tolka den information vi får via genomförda intervjuer 
samt koppla den parallellt till vald teori, vilket innebär att studiens 
forskningsperspektiv därmed blir hermeneutiskt. 

2.2  Forskningsansats 
Som nämnt i avsnittet ovan kommer studiens vetenskapliga perspektiv härledas ur 
interpretativismen och hermeneutiken. Det är vanligt att en kvantitativ studie är 
präglad av ett positivistiskt perspektiv, medan en kvalitativ studie förkastar 
positivismen och omfamnar ett interpretativistiskt synsätt i form av människors 
tolkningar (Bryman & Bell 2011). Således faller det sig naturligt att 
forskningsstudiens ansats blir av den kvalitativa sorten, då just tolkning är av yttersta 
vikt. 
 
Kvalitativa eller kvantitativa forskningsstudier hänvisar, om än något enkelt sagt, till 
hur de som bedriver forskningen väljer att generera, bearbeta och analysera den 
insamlade informationen. De två inriktningarna skiljer sig åt i hänseendet att den 
kvantitativa inriktningen syftar till mätningar vid insamlingen av data, statistiska 
bearbetningar och analysmetoder. Den kvalitativa inriktningen däremot behandlar 
forskning med fokus på bland annat tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. 
(Patel & Davidsson 2003) 
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Då, som tidigare nämnt, denna forskningsstudie baseras på en frågeställning som 
kräver fokus på tolkning och förståelse för att skapa bästa möjlighet att komma fram 
till ett resultat huserar den inom den kvalitativa inriktningen. Detta då vi fördjupat oss 
i de data vi samlar in för att skapa oss en förståelse för problemet i fråga; vilka är de 
centrala orsakerna till att riskhantering förbises i IT-projekt. 

2.3  Studiens angreppsätt 
När ett deduktivt angreppssätt nämns som grundtanken för forskning innebär detta att 
teorin ligger som grund för arbetet och att man använder den insamlade empirin för 
att bekräfta eller dementera de slutsatser som dragits via teorin. Däremot fungerar det 
induktiva angreppssättet egentligen precis tvärtom, då det utgår ifrån forskningen från 
den insamlade empirin för att skapa en teori av händelserna. Vi har valt att göra det på 
detta sätt då vi först och främst tagit ett avstamp i teorin för att sedan jämföra den med 
de empiriska data vi fått ta till oss. (Bryman & Bell 2011) 
 
I vårt arbete har vi använt oss av ett växlande arbetssätt där vi går från ett deduktivt 
till ett induktivt arbetssätt och vice versa för att ta till oss de data som vi hittar i teori 
och empiri. Vi har utgått från ett cirkulärt förhållningssätt mellan induktivt och 
deduktivt för att inte gå från ett arbetssätt för att sedan hamna i ett annat och stagnera 
så arbetet inte går framåt (Bringer, Brackenridge & Johnston 2006). 
 
I och med att vi utgått från både empiri och teori som utgångspunkt i arbetet är det 
cirkulära förhållningssättet där vi växelvis gått från det deduktiva förhållningssättet 
till det induktiva det som bäst beskriver hur vi har arbetat med forskningsuppsatsens 
angreppsätt.  

2.4  Urvals- och insamlingsmetod 
Den här studien baseras huvudsakligen på ett samspel mellan teori och empiri vilket 
ska skapa förutsättningar för den analys som sedermera ska bidra till denna studies 
resultat. Den empiriska insamlingen består av semistrukturerade intervjuer som 
genomförts antingen muntligt, via webben eller telefon baserat på varje informants 
tillgänglighet. Mer om hur intervjuerna genomförts beskrivs i avsnitt 2.4.2. I denna 
studie har vi varit mest intresserade av de primärdata som vi får tillskansat genom 
intervjuer. Vi har valt att utföra intervjuerna med fyra företag inom IT-branschen i 
Sverige, med en informant per företag.  
 
För att besvara den tidigare specificerade problemformuleringen har studien använt 
sig av en kvalitativ datainsamling med ett interpretativt perspektiv (Hesse-Biber & 
Leavy 2011). Detta betyder att vi har utgått ifrån genomförda intervjuer med valda 
företag samt insamlad teori kring området där vi främst riktar in oss mot en av de 
vedertagna standarders inom projektstyrning där riskhantering bör ha en stor del. Vi 
har även riktat in oss mot ett antal forskare som tar upp riskhantering inom 
projektstyrning mer ingående för att få en bäring i det som skrivits angående 
projektstyrning. 
 
Insamlingen av nämnd teori utfördes genom en utsökning via sökord som alla hade en 
koppling till IT-projekt och riskhantering samt söktes via ansedda och legitima 
biblioteksdatabaser. Då framförallt Summon vilket är den databas som biblioteket vid 
Högskolan i Borås bidrar med. Här identifierades relevanta sökträffar som vi gick 
vidare med att undersöka, granska och sålla bland för att identifiera användbar 
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litteratur. Denna metod för insamling fortsatte till dess att vi ansåg en teoretisk 
mättnad vara uppnådd, där ytterligare granskning av teori inom området inte bidrog 
till en djupare och bättre förståelse. 

2.4.1  Urvalskriterier 
Då problemformuleringen i denna studie i mångt och mycket bygger på hur olika 
verksamheter hanterar riskhantering föll det sig rent naturligt att studiens fältarbete 
utförts i form av intervjuer med olika verksamheter. Då studien som tidigare nämnts 
bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod har intervjuer använts för att samla 
empiri (Bryman & Bell 2011).  
 
Som står beskrivet i avsnitt 1.6 har vi medvetet applicerat ett antal avgränsningar 
gällande val av företag och informanter. Dessa begräsningar har använts för att skapa 
möjligheten till ökad förståelse, då de innebär att vi i så stor utsträckning som möjligt 
valt IT-organisationer med differentierade förutsättningar. Med differentierade 
förutsättningar menar vi att vi har spridit vårt val av organisationer så att vi fått ett 
urval av företag som arbetar med IT-projekt i olika situationer. Exempelvis en 
underorganisation som enbart jobbar för en större verksamhet, en organisation som 
framför allt jobbar med extern verksamhet samt någon form av konsultuthyrning till 
andra verksamheters IT-projekt. I och med detta urval anser vi inte att ytterligare ett 
företag skulle tillföra mer djup och förståelse kring frågeställningen, då de företag vi 
valt ser så pass annorlunda ut och arbetar på olika sätt inom IT-projekt.  
 
Utöver de i stycket ovan beskrivna avgränsningarna har valet av informanter skett 
genom ett icke-sannolikhetsurval, då detta lämpar sig bra för kvalitativa studier och 
där experter är målgruppen (Bryman & Bell 2011). Detta innebär, i likhet med våra 
avgränsningar, att alla i populationen inte hade samma chans att komma med i 
urvalet. Förutom detta användes även ett så kallat snöbollsurval där en person vi 
sedan tidigare kände kontaktades, varefter hon satte oss i kontakt med ett antal 
företag. Efter att vi genom dessa två nämnda urval fått fram ett antal företag användes 
ett bekvämlighetsurval baserat på företagens och informanternas möjlighet att delta 
(Bryman & Bell 2011). Bekvämlighetsurvalet gjordes dock med hänsyn till våra 
avgränsningar, för att uppnå den differentiering av företag vi eftersträvade.   

2.4.2  Intervjumetod 
Då de intervjuer vi utfört har varit kvalitativa har vi använt frågor där informanten 
tillåtits svara med egna ord (Patel & Davidson 2003). När informanten tillåts svara 
med egna ord finns det två intervjumetodiker som kan appliceras, det 
semistrukturerade och det ostrukturerade arbetssätten (Bryman & Bell 2011). Som 
står beskrivet i avsnitt 6.4.5 skulle det ostrukturerade sättet vara alltför övergripande 
och kunna tillåta intervjuerna att glida in på alltför ovidkommande områden. Således 
valdes det semistrukturerade sättet för att få någon typ av struktur på intervjuerna och 
för att hålla dem inom det område vi vill, men ändå tillåta informanterna att tala 
relativt fritt kring frågeställningen. Det finns även viss möjlighet att ställa följdfrågor 
till intervjuobjektet om behovet uppstår eller om diskussionen leder dit (Bryman & 
Bell 2011). Det finns dock en viss risk med att ha ett rörelserum i intervjutillfället då 
det lätt kan bli så att själva ämnet kan frångås om viss aktsamhet inte tillämpas. Hur 
och var intervjuerna har skett, har berott på respektive verksamhets möjligheter att 
delta, och för att öka deras möjlighet att delta gav vi dem flera olika alternativ till 
intervju, antingen via ett möte, mail eller telefon. 
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De för intervjuerna framtagna frågorna är utformade på ett sådant sätt att de följer den 
så kallade tratten (Patel & Davidson 2003). Detta innebär att vi började med ett antal 
övergripande frågor, för att sedan inrikta oss på mer specifika frågor, och slutligen 
avrunda med ett antal avslutande frågor. Frågorna delades in i fyra delar, där varje del 
innehåller underfrågor. De två första delarna behandlar de mer övergripande frågorna 
där informanten kortfattat fick berätta om sig själv och hur de arbetar i projektform 
inom dennes företag. Den efterföljande tredje delen var intervjuernas största del. 
Dessa frågor togs fram i enlighet med forskningsfrågorna, syftet samt den insamlade 
teorin, för att kunna träffa dessa på önskvärt sätt. Under utformningen av frågorna 
undvek vi i största möjliga mån att inkludera frågor som kan resultera i ett ja eller nej, 
ledande frågor samt frågor som kan misstolkas (Patel & Davidson 2003). Slutligen 
avslutades varje intervju med en förfrågan om vi kunde återkomma i framtiden i den 
händelse att vi kom på fler frågor. Intervjumallen samt de frågor vi skickade via mail 
återfinns i bilaga 1 – intervjufrågor. 
 
Då vi granskat mycket teori kring området som påstår att många projektledare är väl 
medvetna om att riskhantering är viktigt, men att det ändå inte utförs (Charette 2005; 
Kutsch & Hall 2005; Kutsch & Hall 2010), fann vi det intressant att undersöka 
praktikens syn kring detta. Således var syftet med intervjuerna att få en djupare 
inblick i området, men även för att få en kontrasterande bild från praktiken gentemot 
den bild som målas upp vid en granskning av teorin. 

2.5  Analys- och tolkningsmetod 
Då vår forskning tar utgångspunkt i interpretativismen handlar mycket om tolkning, 
kontext och social miljö. Då den information vi analyserat och således tolkat består av 
artiklar av olika slag samt transkriberade intervjuer handlar det i stort om att finna den 
underliggande meningen i det som står skrivet. I interpretativismen ingår bland annat 
hermeneutiken, vilket är det perspektiv vi använt oss av i den här forskningsstudien. 
Hermeneutiken bygger i mångt och mycket på att tolka och att förstå meningen i det 
som granskas, vilket passar väl in i vår forskning. Då vi som nämnt analyserar text i 
form av artiklar och transkriberade intervjuer faller det sig rent naturligt att använda 
ett hermeneutiskt perspektiv i denna analysering och tolkning. (Bryman & Bell 2011) 
 
För att tolka den insamlade empirin och teorin har vi använt oss av en jämförande 
analys där vi ställer teori och empiri emot varandra samt empirin emot sig själv för att 
skapa en förståelse. I de första delarna av vår analys skapar vi en förståelse för hur 
informanterna uppfattar riskhantering, hur riskhantering används och varför det är 
viktigt att genomföra ett riskhanteringsarbete. Vi ser samtidigt till teorin för att se om 
det är redan i förståelsen för riskhantering som problemet infinner sig. Den senare 
delen av analysen behandlar framförallt empiriska data för att skapa en bild av vilka 
svårigheter som infinner sig i och med införandet av riskhantering och i förlängningen 
vilka de centrala orsakerna till att det förbises är. Här bidrar teorin istället framförallt 
med validering för att styrka de orsaker som identifieras i vår analys. I den sista delen 
av vår analys kommer dessa orsaker att diskuteras sinsemellan för att identifiera de 
centrala orsakerna till att riskhantering förbises i IT-projekt. 

2.6  Utvärdering av validitet och reliabilitet 
För att kunna säkerställa forskningsstudiens kvalitet och trovärdighet har vi valt att 
utvärdera den genom ett antal kriterier. Dock är det med ordens rätta bemärkelse svårt 
att för en kvalitativ studie mäta validitet och reliabilitet. Det är också anledningen till 
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att många författare av kvalitativa studier har valt att omvärdera ordens betydelse 
något, och det finns argument för att kvalitativa studier ska utvärderas med hjälp av 
andra kriterier än för kvantitativa studier (Bryman & Bell 2011). Dock finns det inom 
kvalitativ forskning två andra kriterier, tillförlitlighet och autenticitet, som är mer 
applicerbara än validitet och reliabilitet, men deras mål är ändock att utvärdera 
kvaliteten på studien.  
 
Utvärderingen av vår studie har gjorts med hjälp av tillförlitlighetskriteriet, som i sin 
tur består av aspekterna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. 
Kriteriet gällande bekräftelse kan dock inte appliceras, då det bygger på att författarna 
ska anamma en så objektiv syn som möjligt, vilket inte är förenligt med det för 
studien valda hermeneutiska perspektivet då detta bygger på författarens redan 
befintliga kunskaper (Bryman & Bell 2011). Således kommer enbart trovärdighet, 
överförbarhet samt pålitlighet att användas för att utvärdera studien. Anledningen till 
att vi inte använder oss av autenticitetskriteriet är att det inte har blivit bevisat att det 
har någon större påverkan på forskningen (Bryman & Bell 2011). Dessutom faller 
aspekterna inom tillförlitlighetskriteriet sig bra gentemot vår forskning, då vi utgår 
ifrån att det inte finns någon absolut sanning gällande orsakerna till att riskhantering 
förbises. Utöver detta kommer vi även i slutet av studien utvärdera det för studien 
valda kvalitativa angreppsättets för- och nackdelar, samt diskutera kring eventuella 
alternativa metoder. 

2.6.1  Trovärdighet 
För att en kvalitativ studie ska ha hög trovärdighet ska forskaren säkerställa att den 
sociala miljön har uppfattats på rätt sätt. För att göra detta kan forskaren delge 
informanterna sina uppfattningar efter genomförda intervjuer, för att på så sätt 
bekräfta att den sociala världen och den kontext som diskuterats har förståtts på 
tillbörligt sätt. Ett sätt att öka trovärdigheten för studien är genom 
respondentvalidering, där forskaren efter genomförd intervju skickar ett första utkast 
till informanten för godkännande. Respondenten har då möjligheten att tillsammans 
med forskaren gå igenom texten, för att diskutera eventuella missförstånd eller 
liknande. (Bryman & Bell 2011) 

2.6.2  Överförbarhet 
Överförbarheten för forskningsresultatet innebär att det ska vara överförbart till andra 
miljöer. I en kvalitativ studie är det viktigt att nå ett djup snarare än en bredd i de 
resultat forskningen leder till, då kvalitativ forskning karaktäriseras av studier av 
mindre grupper, samt att resultaten är inriktade på den kontextuella betydelsen i den 
sociala miljön. (Bryman & Bell 2011)  

2.6.3  Pålitlighet 
Pålitlighetsaspekten är i det närmaste att jämföra med reliabiliteten i kvantitativ 
forskning. För att forskningen ska anses vara pålitlig bör forskaren tillhandahålla 
information kring alla delar av forskningsprocessen. Exempel på information som kan 
vara önskvärd är transkriberade intervjuer, gjorda problemformuleringar samt 
urvalskriterier för informanter. Utefter detta låter forskaren sedermera opponenter 
kritiskt granska forskningen för att värdera kvaliteten. (Bryman & Bell 2011) 



 

12 

2.7  Presentationsmetod 
Vi har valt att presentera vårt bidrag via en redogörelse och kategorisering för de 
punkter som framkommer som de största bidragande orsakerna till att riskhantering i 
IT-projekt inte utförs på ett adekvat och optimalt sätt. Dessa punkter har sedermera 
analyserats ner till ett tillstånd där de istället formar de centrala orsakerna till att 
riskhantering förbises. 
 
Denna anledning är det som sedan bildat det resultat som vi via denna 
forskningsstudie efterlämnar oss för eftervärlden som ett försök att öka förståelsen 
kring problematiken med riskhantering inom ramen för projektarbete i IT-projekt. 
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3   Teoretisk referensram  
I nedanstående kapitel kommer vi, genom den teori vi utgått ifrån i vår studie, gå 
igenom fenomenet riskhantering, hur det enligt teorin bör anammas i praktiken och 
varför det anses vara viktigt men även varför det i många IT-projekt får en decimerad 
betydelse. Sedermera kommer detta i ett senare kapitel analyseras gentemot den 
empiri vi insamlat. 

3.1  Motivering till valda ämnesområden 
Följande ämnesområden inom teorin är valda för att ge en bild av hur redan utförd 
forskning ser på de fenomen studien undersöker. Områdena är valda för att till att 
börja med ge en överblick över vad riskhantering är genom dels en övergripande bild, 
tillsammans med en mer djupgående inblick i en av de standards som är vida spridd i 
dagens projektstyrning. Vi har även valt att ta med en beskrivning av hur standarden 
kan användas på ett annorlunda sätt för att påvisa att det inte handlar om ett recept 
utan snarare en riktlinje. De senare delarna i den teoretiska referensramen påvisar vad 
redan utförd forskning säger om vikten av riskhantering samt vilka orsaker som kan 
finnas för att den förbises eller inte utförs på ett optimalt sätt. Syftet med den 
teoretiska referensramen är att ge en möjlighet för en komparativ analys där dagens 
användning i praktiken ställs mot den insamlade teorin för att både verifiera och 
ifrågasätta synen på och användandet av riskhantering. 

3.2  Övergripande om riskhantering 
IT-projekt har en lång historia av misslyckanden (de Bakker, Boonstra & Wortmann 
2010; Keil, Cule, Lyytinen & Schmidt 1998; Chua 2009), och cirka 70% av dem går 
över antingen budget eller tid, eller går under helt (The Standish Group 2009). Detta 
konstateras även i en studie gjord av Whittaker (1999) där fallerade IT-projekt 
granskas. I den studien påvisas att över 87% av alla de studerade projekten drog över 
den satta tiden, 56% drog över budgeten och 45% lyckades inte leverera det 
förväntade resultatet. En av de enskilt största orsakerna till att IT-projekt misslyckas i 
någon grad är ofta bristande riskhantering (Chua 2009). 
 
Risk är produkten av de två faktorerna förlust och trolighet, vilka innebär den 
förväntade konsekvensen för händelsen och troligheten att den kommer att inträffa. 
Om detta koncept appliceras under initierings- eller förplaneringsfasen i ett projekt 
kan risker bli upptäckta i ett större antal. För att projektledare och -team ska ha en 
chans att undvika problem är det kunskap om de underliggande orsakerna som gör det 
möjligt att stävja sig mot dem. Således är det mer gynnsamt att se till orsakerna 
bakom problemen istället för att försöka lösa de symptom som dyker upp. Vid 
projektprioritering är det mycket lättare för ledningen att ställa sig bakom ett förslag 
om det bygger på information som är grundlig och lättförståelig. (Kendrick 2009) 
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte enbart är tekniska aspekter som berörs 
när det kommer till riskhantering inom IT-projekt (Chua 2009). Det är i 
riskhanteringsarbetet även viktigt att ta hänsyn till andra risker, vilka bland annat kan 
beröra människors beteende (Chua 2009) eller framtagna projektkrav (Han & Huang 
2007). Dessutom går det enligt Kendrick (2009) enbart att hantera risker i vissa fall, 
då det i mångt och mycket beror på om man som projektledare använder sig av de 
olika metoderna som finns beskrivna i teorin. Kendrick menar vidare att det inte är 
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säkert om risker över huvud taget ska hanteras, då det föreligger en stor osäkerhet i 
människors förmåga att handskas med risker. Vad som snarare styr riskhanteringens 
vara eller icke vara är beslut från ledningens sida, vilket innebär att ett projekts 
riskhantering i stort handlar om kostnad och nytta för företaget som projektet tillhör 
(Kendrick 2009).  
  
En god riskhanteringspraxis för projekt har sitt ursprung i erfarenheter (Kendrick 
2009). Med detta menas erfarenheter som kan dras efter att ett projekt lagts ner på 
grund av olika problem som uppstått. Lärdomen kommer således ofta från saker som 
gjorts fel istället för saker som gjorts rätt (Kendrick 2009). Erfarenhet är enligt 
Kendrick en ovärderlig källa även om den erfarenheten inte är din egen. Dock är det 
inte alltför vanligt att i arbetet med ett projekt ta hänsyn till olika intressenters syn på 
risker och projektets framgång, vilket anses vara alarmerande då det inte enbart finns 
en homogen grupp intressenter med likartade synsätt och värderingar (de Bakker, 
Boonstra & Wortmann 2010). Varje intressent har en egen syn på projektrisker och 
vad som räknas som ett lyckat projekt eller inte, vilket tydliggör behovet av att 
involvera intressenterna vid arbetet med riskhantering (de Bakker, Boonstra & 
Wortmann 2010). 
 
Trots det faktum att riskhantering anses vara mycket viktigt, och att till exempel Chua 
(2009) visat på flera stora IT-projekt som gick i stöpet på grund av undermåligt 
riskhanteringsarbete är det viktigt att inte ställa sig helt okritisk till det hela. I sin 
studie finner de Bakker, Boonstra och Wortmann (2010) det anmärkningsvärt att 
ingen, förutom en, av de 29 källor de granskat kommit till slutsatsen att ett projekts 
riskhantering inte faller ut som önskat. Författarna menar vidare att empirin i de 
publikationer de tagit del av till stor del baseras på hur riskhantering antas gå till, och 
inte hur det faktiskt går till i verkligheten. Således är det viktigt att inte ta alla teorier 
kring riskhantering för absoluta sanningar, utan att först kritiskt granska dem (de 
Bakker, Boonstra & Wortmann 2010).  

3.3  Riskhantering enligt PMBOK 
Som vi nämner i inledningskapitlet förekommer det flera olika förespråkade metoder 
gällande hur PRM ska utföras. Vanligt är att dessa metoder tas fram av författarna 
själva efter att de studerat området. Bland annat har Keil et al. (1998), Kumar (2002), 
Chua (2009) samt Ward och Chapman (2003) varsin föreslagen metod som de anser 
vara eftersträvansvärd. Det som skiljer metoderna åt är dels hur de anser att risker ska 
hanteras, men också hur omfattande de är. Självfallet har varje metod sina för- och 
nackdelar, men när det gäller olika standards, eller så kallade best practice inom PRM 
är, som anges i avsnitt 1.1, den mest omtalade metoden inom den vetenskapliga 
litteraturen PMBOK. 
 
PMBOK är ett verk som beskriver hela processen med att arbeta i projektform, och i 
och med detta tas även aspekter kring riskhantering i projekt upp. Riskhanteringen är 
enligt denna standard, precis som de flesta andra kända standards (Kutsch & Hall 
2010), uppdelad i de olika delarna riskidentifiering, riskkvantifiering, utveckling av 
riskbemötande samt styrning av riskbemötande. 
 
I avsnitt 3.3.1 till 3.3.4 kommer en kort beskrivning av varje del i riskhanteringen i 
PMBOK att följa. Informationen är hämtad från boken A guide to the project 
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management body of knowledge, skriven av PMI Standards Committee och Duncan 
(1998). 

3.3.1  Riskidentifiering enligt PMBOK 
Med riskidentifiering syftar PMBOK på att det ska bestämmas vilka risker som 
kommer påverka projektet och hur dessa risker ser ut, det vill säga vilka specifika 
egenskaper dessa har. För att på ett så adekvat sätt som möjligt utföra detta används 
bland annat projektets produktbeskrivning samt tidigare projektplaneringar och 
erfarenheter hos deltagarna som bas för att hitta de risker som är relevanta för det 
aktuella projektet. Rekommendationer för hur arbetet kan bedrivas består bland annat 
i att använda sig av hjälpmedel så som checklistor, utnyttja tidigare skapade 
flödesscheman samt riskorienterade intervjuer med olika intressenter. Checklistor kan 
till exempel ordnas efter riskkällor vilket exempelvis kan vara utdata från andra 
processer, teknik- och produktfrågor samt egenskaper hos gruppmedlemmarna.  
 
En genomförd riskidentifiering innebär skapandet av ett antal produkter. Det första 
som skapas är en lista innehållandes de riskkällor, som i sin tur består av 
riskhändelser, som identifierats. Denna lista bör innefatta alla identifierade riskposter 
oavsett vilken sannolikhet eller konsekvens en specifik riskpost har. I listan bör det 
även inkluderas bedömningar gällande sannolikhet för inträffande, vilka konsekvenser 
inträffandet innebär, när i tiden riskposten kan inträffa samt frekvensen, alltså om 
risken kan inträffa mer än en gång, av riskhändelser från denna källa. Det kan även 
vara fördelaktigt att intervallbestämma vad riskhändelsen kan komma att innebära 
exempelvis i kostnad eller tid, samt vad som kan vara dess utlösande faktor.  
 

Riskidentifiering är inte en engångshändelse; den bör utföras regelbundet under projektets 
gång.  

 
(PMI & Duncan 1996, s. 141) 

3.3.2  Riskkvantifiering enligt PMBOK 
Nästa steg i PMBOKs rekommendationer är riskkvantifiering, vilket innebär en 
utvärdering av vad konsekvenserna av riskhändelserna faktiskt innebär och vilka som 
behöver bemötas. Under denna del av riskhanteringen föreslår PMBOK ett antal 
verktyg och metoder som kan användas för att kvantifiera de riskhändelser som 
identifierats. Bland annat rekommenderas användandet av metoden expected 
monetary value (EMV), vilket på svenska översätts till förväntat ekonomiskt värde, 
för att bedöma de icke påtagliga och konkreta aspekterna av en riskhändelse. 
 
Andra fördelaktiga metoder som nämns för riskkvantifiering är statiska summor där 
simuleringar används för att beräkna den relativa risken mellan olika projektbudgetar 
och offertpriser för att ta skapa en bild av de alternativ som finns tillgängliga. Bland 
annat förespråkas Monte Carlo-modellen som utgår från simulering för att genom 
slumpvis valda förutsättningar för projektgenomförandet ge en bild av den statistiska 
spridningen för tidsramen för färdigställandet av ett projekt. Denna metod är enligt 
PMBOK att föredra framför kritiska linjen och PERT-metoden (Program Evaluation 
and Review Technique) då den dels använder sig av olika linjer - paths - genom den 
framtagna nätplanen, alternativa tidsplaner, samt att hänsyn tas till parallella 
aktiviteter med samma nominella varaktighet.  
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Som sista matematiska metod för att kvantifiera risker nämner PMBOK en 
beslutsträdsmetod där ett beslut leder till ett antal osäkra händelser och vilka 
konsekvenser dessa osäkra händelser leder till. Konsekvenserna är graderade med en 
sannolikhet att de inträffar med ett gemensamt totalvärde av 1. Utöver dessa 
matematiska metoder kan även expertbedömningar användas där graderingar för 
sannolikhet och konsekvens används för att kvantifiera riskerna. 

3.3.3  Utveckling av riskbemötande enligt PMBOK 
De sista delarna som PMBOK-standarden tar upp handlar om att bemöta de 
identifierade riskhändelserna samt att försöka styra dem. Det finns fyra övergripande 
sätt att bemöta riskerna på. Det första riskbemötandesättet kallas för upphandling, och 
innebär att investeringar är nödvändiga att göra för att få projektet i fas med 
identifierade risker. Som exempel kan nämnas anställning av en grupp personer med 
hög kunskap kring den teknologi som kommer användas, för att stävja risken kring 
bristande kompetens gällande teknologin. Vidare är beredskapsplanering det andra 
sättet att bemöta risker på enligt PMBOK. Detta innebär att det i ett tidigt skede ska 
planeras vad som ska göras om en riskhändelse faktiskt inträffar. Det tredje 
riskbemötandesättet innebär alternativa strategier, vilket betyder att strategier som ska 
vidtas för att kunna kringgå eventuella risker ska tas fram och planeras. Det sista och 
avslutande sättet för riskbemötande enligt PMBOK är försäkring. Detta innebär att 
risken skjuts över på tredje part genom bland annat tecknande av försäkringar och 
liknande. 

3.3.4  Styrning av riskbemötande enligt PMBOK 
Styrning av riskbemötande blir framförallt aktuellt vid de tillfällen då risken är 
oförutsedd eller att konsekvensen är större än förutspått. Då kan det finnas behov av 
så kallade oförberedda åtgärder vilket betyder att risken bemöts löpande och att 
planering utförs på bästa möjliga sätt för att risken inte ska inträffa, eller att en redan 
inträffad risk kringgås. Det kan även vara adekvat att återuppta processen med att 
arbeta fram ett riskbemötande, eller till och med kvantifiera riskhändelser, om det 
skulle visa sig att konsekvenserna kommer bli större än vad som först uppskattats. 

3.4  Riskhantering enligt Tom Kendrick 
Som tidigare nämnt i avsnitt 3.3 är PMBOK en av de mest använda PRM-standarders 
inom projektskapande. Detta bekräftas återigen då Kendrick (2009) i stor utsträckning 
byggt sina teorier på föregående nämnda standard. Följande avsnitt är medtaget för att 
ge en praktisk beskrivning av hur PMBOK kan tillämpas och baseras på hans bok 
Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your 
Project (Kendrick 2009).  
 
Vad Kendrick kommit fram till är att många av riskerna kan upptäckas i början av ett 
projekt, när omfattningen av projektet bestäms. Om man skulle ta de tre elementen 
omfattning, schema och resurser som finns inom riskbestämning, så ligger alltid 
riskerna inom omfattningen av ett projekt först när det handlar om i vilken ordning 
risker ska ses över. Vad Kendrick sett är att det är ganska lite konsensus när det gäller 
definitionen på vad omfattning är. Det finns både breda definitioner som tar in hela 
projektet och det som finns inom det, men det finns även smala definitioner som 
enbart begränsar omfattningen till vilka leverabler som kommer utifrån arbetet med 
projektet.  
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Vad Kendrick beskriver när det handlar om hans vetenskapliga fynd är att det i hans 
egenkomponerade databas, benämnd Project Experience Risk Information Library 
(PERIL), ligger identifierade scope-risker, som översätts till omfattningsrisker på 
svenska, högt upp på listan över vad som skapar problem i ett projekt, där scope 
definieras på ett sådant sätt att det överensstämmer med PMBOK. 
 
De risker som tillhör scope, alltså omfattningen, är relaterade till förändringar och 
defekter, där den största skadan beror på dåligt hanterad förändring inom projektet. 
Även om många av riskerna, som handlar om defekter, är okända kan de bli 
identifierade och hanterade som risker. I Kendricks forskning definieras även de olika 
scope-riskerna och de olika underliggande orsakerna till risken. De riskerna som 
Kendrick förklarar nedan relaterar primärt till projektleverablerna. 

 
Figur 1 - Definition på olika scope-risker och de underliggande orsakerna till dem 

I Kendricks PERIL-databas finns det två större riskkategorier, där den ena av dem 
handlar om förändring där scope creep och scope gap innefattas. Scope gap 
uppkommer när man engagerar sig i ett projekt innan alla kraven är färdigställda. När 
legitima krav dyker upp längre fram i projektet blir en ändring oundviklig vilket får 
projektet att förlängas tidsmässigt. Detta kan bero på att projektet rör sig i ett område 
som är oprövat eller att det tillkommit intressenter under projektets gång som inte var 
medräknade från början. När analyser blir ihopstressade eller på ett annat sätt blir 
ofärdiga påverkar detta oftast projektet negativt. Det är svårt att undvika förändringar 
i ett projekt, men på grund av slarv med analyser kan det bli en dyrköpt lärdom. Hade 
kravomfånget istället varit mer grundligt utfört hade de dåligt definierade delarna i 
projektomfånget visat sig.  
 
Scope creep är den typ av förändring som skadar mest när det gäller överdragen 
schematid. Scope creep är en risk som alla projekt plågas av, och i synnerhet tekniska 
projekt där nya möjligheter, intressanta idéer, oupptäckta alternativ och mer därtill 
uppkommer ju längre projektet fortskrider. Det är därför väldigt svårt att motstå 
frestelsen att inte omdefiniera projektet för att göra det bättre. För att motverka dessa 
scope creep, framför allt i mer komplexa projekt, behöver kraven lyftas fram och 
diskuteras för att sedan med ett kritiskt förhållningssätt se om den nya förändringen 
och dess påstådda fördelar verkligen är bra och att förändringen inte påverkar 
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projektet negativt. Enligt Kendrick är både scope creep och scope gaps något som är 
universellt för alla tekniska projekt.  
 
Att definiera sina leverabler noggrant är ett bra och kraftfullt sätt för att urskilja 
potentiella projektrisker. Hur processen går till när man specificerar leverabler är helt 
upp till storleken och typen av projekt. Ett mindre projekt kan klara sig med ett mer 
informellt handhavande medan ett större och mer komplext projekt behöver ett mer 
rigoröst och genomtänkt handhavandesätt. Det allra första steget som tas i 
riskhanteringsarbetet är att definiera leverabler och på så sätt även identifiera riskerna 
med dem. Målet med detta är att få utvecklat en otvetydig och klar kravlista som alla 
intressenter är eniga om. En grundlig process hur man definierar projektleverabler 
börjar alltid med att man identifierar människorna som ska delta i projektet. Detta 
utesluter inte de bestämmande människorna som enligt Kendrick bidrar till att scope 
gaps ökar om de inte är med från början. Det är även viktigt att ha med personer som 
kan representera de perspektiv som behövs, samt att de arbetar i de funktionella 
områdena som projektet rör sig inom. Om inte de specifika personerna man vill ha till 
projektet finns tillgängliga är det viktigt att på bästa möjliga sätt ändå få in rätt 
personer och få dem involverade i någon utsträckning. Det är även viktigt att få in 
personer från andra funktioner som inte finns i kärnteamet, exempelvis från business, 
finans, sälj- och supportdelen samt från andra personer som står helt utanför 
organisationen - exempelvis användare och andra projektteam som jobbar med 
liknande projekt. 
 
Kendrick menar att en scope-definition visar några, men inte alla, av riskerna och att 
en scope-planering blir ett mer djupdykande sätt att få reda på fler risker. 
Produktdefinitionsdokument, scope-rapporter och andra skrivna dokument skapar 
basen för nedbrytandet av projektarbetet till en mycket högre detaljnivå. Detta görs 
för att det lättare ska bli förstått, uppskattat och spårbart samt att det ska bli lättare att 
delegera vidare.  

3.5  Vikten av riskhantering 
För att förstå hur vital riskhantering är, är det viktigt att förstå vad ett 
utvecklingsprojekt innebär för en organisation. Ett utvecklingsprojekt innebär ett 
försök att skaffa sig fördelar eller hitta nya innovationer som kan ge framtida fördelar. 
Beroende på hur stora steg organisationen vill ta för att snabbt gå framåt för att nå 
potentiella vinster i sin utveckling ökar också risken och den potentiella förlusten om 
det går fel, se figur 2. (Hillson 2009) 
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Figur 2 - Relationen mellan risk och vinst/förlust i projekt 

Det är utöver detta vanligt att företag i dag spenderar cirka 4-5% av sin årliga 
omsättning på IT. Det är dock inte ovanligt att företag som är beroende av IT för sin 
huvudverksamhet spenderar mer än 10% på just detta område, och en stor del av detta 
är tillägnat nya IT-projekt för att skapa framtida förutsättningar för organisationen. 
Denna satsning gör att IT därför står för en av de största utgifterna bredvid 
personalomkostnader hos en stor del av dagens verksamheter. (Charette 2005) 
 
Således satsar företag mycket pengar på sina IT-projekt. Dessa projekt kan vara 
avgörande för att ett företag ska kunna tillskansa sig branschfördelar som kan vara 
avgörande för den organisationella strategin (Hillson 2009). Trots detta är det allmänt 
känt att IT-projekt redan vid uppstarten löper en stor risk att dra över planerad tid, 
överskrida budget eller helt och hållet fallera och läggas ned, där CHAOS-rapporten 
från 2009 menar att denna risk är upp till 70% (The Standish Group 2009). Detta 
pekar tydligt på den stora komplexitet som behöver hanteras i och med att ett IT-
projekt sätts i rullning (Charette 2005). 
 
Alla projekt som startas upp är i och med detta en kalkylerad risk redan från start 
vilket också medför behovet av att kontrollera vad som händer inom projektets ramar. 
Det är här en stor del av det som vi idag känner till som riskhantering infinner sig. 
Många av de risker som befinner sig inom dessa ramar kan vara svåra att fånga 
beroende på flera aspekter så som projektets storlek, komplexitet, omfattning och 
förändringsbenägenhet. Riskhantering finns för att hjälpa till för att förstå och 
kontrollera dessa risker så att de inte får övertaget och orsakar problem som kan leda 
till förlängt arbete, revidering eller till och med nedläggning av projektet. (Bannerman 
2007; Pfleeger 1999) 
 
Charette beskriver riskhantering på följande sätt: 
 

Without effective risk management, software developers have little insight into what may go 
wrong, why it may go wrong, and what can be done to eliminate or mitigate the risks. Nor is 
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there a way to determine what risks are acceptable, in turn making project decisions 
regarding tradeoffs almost impossible. 

 
(Charette 2005, s. 48) 

 
Riskhantering bör samlas in efter genomfört projekt, då historisk data från tidigare 
projekt underlättar arbetet med framtida riskhantering. Det ger möjlighet att 
undersöka data statistiskt för att förstå hur risker bemöts och hur det lyckats i tidigare 
projekt. Dock reagerar människor vanligen på kommande risker utefter deras 
erfarenheter från tidigare riskhanteringsarbeten. (Pfleeger 1999) 
 
En av fördelarna med riskhantering i projekt är att en bas kan byggas upp som 
sedermera kan användas för att visa intressenter om ett projekt är genomförbart eller 
inte. Således minskar mängden merarbete och sena ansträngningar och därigenom 
sänks den totala kostnaden för projektet samt den frustration som kan infinna sig om 
problem uppstår. Dessutom kan skapandet av en projektplan innehållandes en djupare 
riskanalys innebära en, enligt de till projektet knutna intressenterna, onödigt stor 
möda vilket kan upplevas som resursslöseri. Dock överväger de positiva effekterna av 
att utföra en djupare riskanalys kostnaderna som uppstår. I komplexa projekt ger en 
riskanalys många fördelar. Varför man använder sig av riskhantering är primärt för att 
öka chanserna att nå de önskande målen i ett projekt. Även om det inte finns någon 
garanti att en utförd riskhantering bidrar till ett lyckat projekt så är det bra att få en 
bredare medvetenhet och en större förståelse för varför saker går fel, och hur man kan 
hantera dem. Detta skapar ett mer robust projekt som blir svårare att stjälpa. 
(Kendrick 2009) 

3.5.1  Riskhantering som del av projektframgång 
I en nyligen genomförd studie av de Bakker, Boonstra och Wortmann (2010) visas det 
på olika sätt att se på riskhantering och dess påverkan på projektframgång. Enligt 
studien finns det främst två angreppssätt kring riskhantering – en utvärderingsmetod 
samt en styrmetod. Dessa har olika syn på risker och hur de ska hanteras, där 
utvärderingsmetoden i mångt och mycket bygger på att identifiera vad som orsakar 
problem, och styrmetoden åsyftar hur man ska hantera identifierade risker. För 
projektledare är det huvudsakliga bekymret projektkontrollering, eftersom att de 
sällan har full auktoritet över de som är medverkare, bidragsgivare och leverantör till 
projektet (Klein 2008).  
 
En vanligt förekommande definition av projektframgång är att projektet ska hålla sig 
inom ramarna för uppsatt tid och budget samt stipulerade krav. Detta är dock inte en 
hållbar syn, då ramarna för dessa delar vanligen sätts endast en gång, nämligen i 
samband med uppstarten av ett projekt. Detta är dessutom i ett skede då osäkerheten 
inom projektet är som störst. Utöver detta är det kutym att budgeten och tiden utökas 
inom projekt, vilket i så fall leder till att den traditionella synen på projektframgång 
markerar projektet som misslyckat. Således bör en annan syn på projektframgång 
användas, för att på så sätt slippa projekt som anses som misslyckade trots att de inte 
är det, annat än per gammal definition. (de Bakker, Boonstra & Wortmann 2010) 
 
Den stora betydelse riskhantering har för projektframgång ådagaläggs i en studie där 
åtta stora IT-projekt som fallerat studeras (Chua 2009). Alla dessa projekt hade bra 
förutsättningar i början, men de saknade en ytterst vital del – riskhantering. Även om 
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riskerna identifierats innan projektet startade, så skapade avsaknaden av riskhantering 
en sådan stor negativ påverkan att projekten gick i stöpet. Denna syn stöds även bland 
annat av Wallace, Keil och Rai (2004) som definierar projektrisker som något som 
kan hindra ett projekts framgång. Wallace, Keil och Rai (2004) beskriver vidare att 
riskhantering inom ett IT-projekt är av yttersta vikt för att öka chansen för att 
projektet ska nå sina mål och således anses som lyckat. Även Jiang, Klein och 
Discenza (2001) visar på vikten av att ha goda riskhanteringsstrategier för att ett IT-
projekt ska falla ut som ett lyckat sådant.  

3.6  Förbiseende av riskhantering 
Inom IT-världen är det inte alltför vanligt att man efter ett avslutat projekt ombedes 
att presentera de dokument som föreligger kring hur riskhanteringen sköttes i 
projektet, och på grund av detta kan det bli svårt att efterlikna eller granska ett 
tidigare projekts riskhanteringsprocess (Pfleeger 2000). Likaledes menar Kendrick 
(2009) att även om projektledare är väl medvetna om att riskhantering är av yttersta 
vikt för projektets framgång, är det inte alltför ovanligt att de känner sig tvungna att 
utföra annat jobb istället för att planera. Detta beror, enligt Kendrick, vanligen på 
grund av att projektarbetet går såpass fort fram, vilket medför att vissa moment får 
stryka på foten oavsett om de är vitala eller inte. 
 
I en nyligen utförd studie uppdagas det faktum att vissa IT-projekts riskhantering 
blivit en mer administrativ syssla med liten eller ingen påverkan på slutresultatet, 
vilket vanligen beror på medveten ignorans från projektledaren (Kutsch & Hall 2010). 
Detta får även stöd i en studie gjord av Kutsch och Hall (2005) där de påpekar att 
riskhantering i IT-projekt tenderar att gå mot en mer administrativ inriktning. Detta 
berodde enligt författarna på att vissa projektledare helt enkelt höll en passiv roll 
gällande riskhantering, vilket medförde någon form av reaktiv hantering istället för 
den optimala proaktiva. Således hanterades risker först när de upptäcktes (Kutsch & 
Hall 2005). Dessutom visar Besner och Hobbs (2012) med sin studie att riskhantering 
främst används i projekt som kännetecknas av väldefinierad och tydlig miljö samt 
med en mer komplex karaktär. Besner och Hobbs visar även på det faktum att 
riskhantering inte används i lika stor utsträckning i projekt som karaktäriseras av en 
högre grad av osäkerhet. Vidare menar de att osäkra projekt kan medföra att 
traditionella riskhanteringsmetoder i någon mån blir obrukbara, då dessa vanligen 
bygger på någon form av estimering gällande framtida händelser – något som ett 
osäkert projekt försvårar. 
 
Charette (2005) har bland annat granskat en studie gjord av PMI som menar att just 
riskhanteringen är det område som projektledare minst applicerar inom IT-projekt, 
vilket medför svårigheter gällande förståelse för varför risker uppstår och hur de ska 
hanteras eller undvikas. En av anledningar till att projektledare inte använder sig av 
riskhantering står att finna i en studie av Kutsch och Hall (2005). I studien 
uppmärksammas det att det inte är alltför ovanligt att projektledare medvetet väljer att 
inte belysa upptänkliga risker för olika intressenter på grund av en rädsla för att 
uppfattas som inkompetent och otillräknelig (Kutsch & Hall 2005). Detta uppsåtliga 
undangömmande av risker likställer Kutsch och Hall med en slags tabuhantering, men 
beskriver det även som en slags åtgärd för att inte förstöra den relation som föreligger 
mellan kund och projektgrupp. Dock framhålls en viss förståelse för att alla risker inte 
ådagaläggs då vissa projektledare helt enkelt agerar utefter en önskan om att inte 
kunden ska bli missnöjd (Kutsch & Hall 2005).   
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Dåliga beslut av projektledaren är en av de enskilt största orsakerna till att IT-projekt 
misslyckas (Charette 2005). Besluten kan röra fler områden, såsom resurstilldelning 
eller kommunikation, men även riskhantering. Det är dock inte alltid projektgruppen/-
ledaren som är den vållande parten i frågan huruvida risker ska hanteras eller inte, 
utan kunden och de ansvariga inom projektet kan ha olika uppfattningar om vad som 
är relevanta risker som bör åtgärdas (Kutsch och Hall 2005). En av de intervjuade 
projektledarna i den undersökning Kutsch och Hall (2005) utfört menar att deras kund 
motsatte sig sådana risker som innebar en kostnad eller att resurser skulle behöva 
tilldelas till riskarbetet. Således finns det skillnader i hur olika intressenter uppfattar 
en risk, och om den bör hanteras på tillbörligt sätt genom riskhantering.  
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4   Empirisk studie 
Som komplement till den teoretiska referensram vi sammanställt har vi utfört ett antal 
intervjuer, för att kunna få praktikers syn kring ämnet riskhantering. Intervjuerna har 
utförts med totalt fyra personer som alla agerar projektledare inom IT-projekt. 

4.1  Upplägg 
För att öka överskådligheten i följande kapitel har vi valt att dela upp det per företag 
och per forskningsfråga. Det är även gjort för att underlätta för läsaren att själv skapa 
sig en uppfattning av hur varje företag ser på de olika aspekter kring riskhantering 
som behandlas i forskningsstudien. Nedanstående intervjuer är enbart 
sammanfattningar av de transkriberingar som genomförts efter varje utförd intervju. 
Nedan återger vi de delar i varje intervju som har störst relevans för 
forskningsområdet, för att ytterligare underlätta för läsaren och skapa en god 
överblickbarhet, utan att för den delen missa vitala detaljer. 

4.2  Stretch IT 
På Stretch IT har vi intervjuat Carin Ivarsson2. Carin har arbetat på Stretch IT i cirka 
ett år, och arbetar som konsult. För tillfället har hon rollen som projektledare i ett 
implementationsprojekt för en extern plattform. Tidigare arbetade hon på Skanska 
som key account manager inom försäljning där hon jobbade med bland annat 
implementation. 

4.2.1  Hur Stretch IT arbetar med riskhantering 
Carin framhåller att det för Stretch IT är ett obligatoriskt moment med riskhantering i 
samband med uppstartsfasen av IT-projekten, och det är upp till varje projektledare 
hur riskhanteringen utförs. Först tas en riskanalys fram där risker via brainstorming 
identifieras och bedöms utifrån sannolikhet för inträffande och konsekvens vid ett 
eventuellt inträffande. Utefter denna bedömning tas åtgärder för riskerna fram, samt 
att riskerna prioriteras. I detta identifieringsarbete ingår vanligen hela projektgruppen, 
och det är vanligt att det utförs i projektkickoffen. Alla identifierade risker, deras 
sannolikhet och konsekvens samt åtgärd och prioritering samlas i en riskanalys som 
projektledaren löpande håller koll på under projektets gång.  
 
Carin framhåller dock det faktum att det är vanligast att de använder kundspecifika 
metoder för hur riskhanteringen ska utföras. Inom Stretch IT arbetar de inte med 
några specifika mallar, men de har ett nätverk för kravhantering där bland annat ett 
arbetssätt för hur detta ska utföras finns. De riskhanteringsmallar som de flesta 
kunderna har är ändock relativt likartade i sin utformning, menar Carin.   
 
Enligt Carin är det främst upp till projektledaren att hålla reda på de risker som blivit 
identifierade och att uppdatera den framtagna riskanalysen då det är denne som är 
ytterst ansvarig. Dock kan vissa risker delegeras till övriga projektmedlemmar ifall 
dessa besitter en högre kompetens kring riskens område. De risker som Carin anser 

                                                

2 Carin Ivarsson, projektledare Stretch IT, intervju den 11 april 2012. 
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vara de tre mest alarmerande för tillfället tas upp vid varje styrgruppsmöte. Det är vid 
dessa möten som Carin i form av projektledare diskuterar de risker som hon ser, och 
om styrgruppen eventuellt ser några fler risker som de vill tillägga.  
 
I ett projekt är det enligt Carin vanligt att risker tillkommer och försvinner 
allteftersom tiden fortlöper. Hon framhåller även att mycket av riskhanteringen 
handlar om att hålla sig inom sitt scope, och således förhindra scope creep. Just scope 
creep är en överhängande risk i början av ett projekt, men minskar sedan ju närmare 
leveransen man kommer.  Carin menar att om kunden eller någon annan intressent vill 
lägga till funktionalitet till projektet, kan man som projektledare välja att dela upp 
detta till mindre projekt. Detta är enligt Carin en form av riskhantering, för att på så 
sätt hantera ett eventuellt scope creep på bästa möjliga sätt.  
 
Inom Stretch IT finns det inte någon form av databas eller liknande där gamla projekt 
samlas, menar Carin. Hon finner det dock troligt att man i riktigt stora projekt tittar på 
gamla projekt, och där sparas dessa under respektive steg i den riskhanteringsmetodik 
som tas fram inom projektet. Dock vidhåller hon att det inte finns någon generell 
datalagring för gamla projekt, och inte heller något krav på att detta ska göras. 
 

Riskhantering är för mig de aktiviteter som man initierar för att hantera avvikelser och 
störningar som kan uppkomma i ett projekt och som man till viss del kan förutse. 

 
Carin Ivarsson förklarar riskhantering. 3 

4.2.2  Varför riskhantering är viktigt enligt Stretch IT 
Det är mycket viktigt att riskhanteringen prioriteras högt för att ett projekt ska lyckas, 
enligt Carin. Riskhanteringen är ett så pass viktigt moment då det bland annat är till 
för att identifiera och planera kring aspekter som kan komma att påverka projektet 
och således få det att misslyckas på ett eller annat sätt. Carin menar att riskprioritering 
är direkt avgörande för om ett projekt lyckas eller inte, och det är viktigt att man som 
projektledare inte missar vitala delar i projektet. 
 
Det är även viktigt att som projektledare inför varje projektfas kontinuerligt stämma 
av med projektgruppen vilka risker de ser. Detta bland annat för att få en så pass god 
överblick som möjligt över de risker som kan tänkas ha uppkommit sedan risklistan 
senast reviderades, och på så sätt planera utefter dem. Att kontinuerligt stämma av 
med övriga projektmedlemmar om de identifierat några fler risker är enligt Carin även 
viktigt för att se till att projektet är i fas innan ett nytt projektmoment inleds. Detta för 
att på så sätt undvika att en hop med risker som inte blivit klarlagda förekommer i 
projektet. 
 
Revidering av risklistan är ett moment som är viktigt enligt Carin. Då nya 
förutsättningar och krav kan tillkomma är det oerhört viktigt att kontinuerligt se över 
och ändra de risker som urskiljs för att på så sätt se till att den alltid är uppdaterad. 
Det är även olika vilka risker som är de mest akuta beroende på vilken fas projektet är 
inne i. När projektet närmar sig slutfasen är det exempelvis sällan som förändringar i 

                                                

3 Carin Ivarsson, projektledare Stretch IT, e-post den 30 april 2012. 
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scopet ställer till med några större bekymmer. Däremot är det vanligt att det i denna 
fas föreligger desto fler risker gällande resurserna och deras tillgänglighet. Således 
menar Carin att det är viktigt att riskhantera även gällande resurserna och ha planerat 
för åtgärder om någon nyckelperson i projektgruppen faller bort av någon anledning. 
 
Carin anser att en stor del av projektledning handlar om att hantera förändringar, och 
därigenom nya risker. Just scopet, alltså projektets omfattning, är något som enligt 
Carin förändras mest och därmed är en av de största riskerna. Det är inte alls ovanligt 
att både styrgrupp och kund vill lägga till fler funktioner till projektet, och det är då 
viktigt att som projektledare antingen kunna säga nej eller be om mer tid och resurser 
för att kunna utföra de önskade tilläggen.  
 

Viktigaste skälet till att man ska hantera risker är att de i värsta fall kan stjälpa ett projekt. 
Som projektledare har man i princip en uppgift, och det är att leverera projektet på budget, 

tid och med den kvalitet som förväntas. Risker kan potentiellt höja kostnaden, dra ut projektet 
i tiden, påverka kvalitet/funktionalitet, eller alltihop på en gång. Därför har man som ansvar 

att hantera risker för att säkra leveransen i den mån det är möjligt. 
 

Carin Ivarsson om varför riskhantering är viktigt. 4 

4.2.3  Orsaker till att riskhantering förbises enligt Stretch IT  
Som står beskrivet ovan berättar Carin att det är upp till varje projektledare att 
bestämma hur riskhanteringen utförs, bara den utförs i någon form. Dock menar Carin 
att det oftast är en fråga om hur mycket tid som finns. En av de största orsakerna hon 
ser för att ett projekts riskhantering inte utförs i den mån det bör är just på grund av 
tidsbrist. Hon framhäver även att det till viss del är kunden som kan komma att 
påverka i vilken utsträckning riskhanteringen utförs. Det är dock enligt Carin viktigt 
att som projektledare våga säga ifrån för att på så sätt kunna utföra en utförlig 
riskhantering.  
 
Ibland, menar Carin, skulle riskhanteringen behöva vara mer strukturerad där 
risklistan kontinuerligt uppdateras och omprioriteras. Enligt Carin händer det ibland 
att riskhanteringen utförs som något man bör göra och för att det finns med som en 
milstolpe. Carin menar att detta troligen beror på tidsaspekten återigen. Man har som 
projektledare helt enkelt inte tid att ordna ännu fler möten där riskerna uppdateras och 
omprioriteras när det finns så oerhört många andra möten och delar inom projektet 
som behöver göras. Det blir helt enkelt en prioriteringsfråga.  
 

Precis som jag sa tror jag att man förbiser riskhantering därför att det tar tid och är rätt 
krångligt – många som ska involveras t ex. Och det innebär ofta merarbete för när man 

involverar människor med olika infallsvinkel, vilket man ska, kommer det ofta upp frågor och 
funderingar som gränsar till det scope man har men som nog ändå måste hanteras. 

 
Carin Ivarsson om varför riskhantering förbises. 5 

                                                

4 Carin Ivarsson, projektledare Stretch IT, e-post den 30 april 2012. 

5 Carin Ivarsson, projektledare Stretch IT, e-post den 30 april 2012. 
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4.3  Skanska IT Nordic 
Peter Bronnvall6 var den person vi intervjuade på Skanska IT Nordic, vilket vi 
kommer benämna som IT Nordic i resterande text. Peter jobbar sedan två år tillbaka 
som projektledare inom IT Nordic, vilket är supportföretag inom Skanska som 
handhar IT-delarna inom företaget. Tidigare jobbade Peter som ansvarig för det 
projektkontor på IT Nordic som ansvarar för att hålla reda på alla projekt som 
genomförs och följa upp dem, samt att se till att rätt projekt startas vid rätt tillfälle. 
Just som projektledare och konsult har han arbetat som i cirka 30 år. 

4.3.1  Hur IT Nordic arbetar med riskhantering 
Inom IT Nordic, förklarar Peter, arbetar man utifrån en metod kallad praktisk projekt 
styrning (PPS) som är en metod skapad av Tieto Enator, där alla delar inom 
projektstyrning finns beskrivna. De börjar med riskhanteringsprocessen mycket tidigt 
i sina projekt, då man enligt Peter gör en riskanalys direkt när man börjar fundera på 
att starta ett projekt. Denna riskanalys är ingalunda komplett, utan är mer tänkt som 
en utvärdering för att se om det finns förutsättningar för att genomföra projektet. Om 
beslut tas att projektet ska genomföras tas en projektplan fram, och i och med detta 
uppdateras riskanalysen. Peter påpekar att det under denna uppdatering av 
riskanalysen medför att två typer av risker framkommer. Den första typen av risker 
som kan identifieras är sådana som handlar om själva projektgenomförandet, om man 
har tillräckligt med resurser et cetera. Den andra typen handhar snarare risker gällande 
om de uppsatta målen går att uppnå, om produkten kommer kunna levereras vid 
deadline med mera. 
 
När risker ska identifieras, både i den initiala riskhanteringen men även under det 
kontinuerliga uppdateringsarbetet, är det enligt Peter vanligt att samla de närmaste 
intressenterna för projektet och några av de mer seniora projektgruppsmedlemmarna 
som man tror tillför mest i en workshop. Under denna workshop brainstormar man 
med hjälp av post it-lappar fram risker som sedan samlas i en lista. Denna lista 
diskuteras det sedan kring, och bakomliggande orsaker samt konsekvenser för risken 
ådagaläggs. Varje risk bedöms på en skala, låg/medel/hög, för aspekterna sannolikhet 
för inträffande och konsekvensen vid ett eventuellt inträffande. Varje risk får 
sedermera en poängsättning, och beroende på poängen där nio är max, finns det 
regelverk för hur preventiva åtgärder ska vidtas.  
 
Det är enligt Peter mycket viktigt att riskanalysen kontinuerligt uppdateras. 
Uppdateringen ligger som ansvar på projektledaren, som sedan kan delegera 
åtgärderna till övriga projektgruppsmedlemmar. Vanligen gör man en statusrapport 
varje månad där man gör en bedömning om riskbilden fortfarande är kontrollerad 
eller om det dykt upp nya risker som tidigare varit okända. När detta moment är 
avklarat rapporteras eventuellt nyupptäckta risker för att kunna planera kring dessa. 
Peter framhäver dessutom vikten av att hela tiden visa för styrgruppen att riskbilden 
är under kontroll, genom att fortlöpande diskutera riskanalysen och eventuella nya 
risker med dem. Det är dessutom styrgruppens uppgift att kvalitetssäkra 
riskbedömningen som tagits fram för att på så sätt bland annat kontrollera huruvida 

                                                

6 Peter Bronnvall, projektledare IT Nordic, intervju den 11 april 2012. 
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riskerna är rätt bedömda och relevanta. I samband med denna kvalitetssäkring är det 
även viktigt att få deras syn på risker som eventuellt missats och som bör läggas till 
eller tas bort från risklistan. Peter fortsätter att framhäva relationen med styrgruppen 
och vikten av att tydligt formulera vilka leverabler som ska produceras och på så sätt 
undvika riskerna kring scope creep och tydligt förklara vad nya leverabler innebär i 
tid och kostnad.  
 
När det handlar om riskhanteringen i tidsplaneringen förklarar Peter att de använder 
sig av metoder för att beräkna trolig tid tillsammans med min och max för varje 
kalkylpost men att detta inte kopplas till en specifik risk i risklistan. Peter menar att 
det snarare sker undermedvetet där osäkerheten blir en risk som man identifierar. 
 
Det är övervakning och genomförande av alla de aktiviteter som har med att identifiera och 
löpande arbeta med risker och riskförebyggande aktiviteter under ett projekts hela livscykel. 

 
Peter Bronnvall förklarar riskhantering. 7 

4.3.2  Varför riskhantering är viktigt enligt IT Nordic 
Peter framhäver att det främsta syftet med att jobba med riskhantering är att se till att 
skaffa sig en god framförhållning och beredskap för sådant som kan komma att 
inträffa inom projektet. Peter menar att det är synnerligen centralt att jobba med 
riskhantering, då en väl genomförd riskhanteringsprocess innebär att man är förberedd 
och har en kontrollerbar riskbild. Han menar också att riskhanteringen är en viktig del 
för att kunna genomföra en bedömning av vilka delar i projektet som har tillräckligt 
stor nytta för organisationen och på så sätt bedöma vilka risker som ska bemötas eller 
accepteras.  
 
Metoderna och modellerna som finns inom riskhantering är något Peter framhäver 
som vitala delar. Han menar att mycket är vunnet genom att tillämpa metoderna i sitt 
riskhanteringsarbete. Enligt Peter bidrar en riskhantering definitivt till att avvikelserna 
inom projektet inte blir så stora. Således framhäver han vikten av att genomföra en 
noggrann riskhantering. Peter menar dock att riskhantering som ensam faktor inte helt 
kan avhjälpa att ett projekt misslyckas på ett eller annat sätt, men att det är en 
högprioriterad del av projektarbetet inom IT Nordic. 
 
Just uppdatering av riskanalysen är något som Peter anser vara en mycket central del 
inom riskhantering. Detta på grund av att stora och alarmerande risker, som i början 
av projektet inte fanns eller var mycket små, kan uppkomma i ett senare skede av 
projektet. För man inte en kontinuerlig uppdatering och revidering av riskanalysen är 
det enligt Peter lätt att liknande risker förbises, vilket kan ha katastrofala följer för 
projektets fortlevnad. Denna kontinuerliga revidering är även viktig för att kunna 
avfärda risker som blivit mindre med tiden, så att inte resurser läggs på fel håll. 
 
 
 

                                                

7 Peter Bronnvall, projektledare IT Nordic, e-post den 26 april 2012. 



 

28 

Utan en aktiv riskhantering anser jag att man inte har kontroll över sitt projekt utan kommer 
att bli offer för omständigheterna. Du kommer inte att styra själv utan blir styrd. 

 
Peter Bronnvall om varför riskhantering är viktigt. 8 

4.3.3  Orsaker till att riskhantering förbises enligt IT Nordic 
Peter framhäver det faktum att ovanstående beskrivning är en slags idealbild för hur 
riskhanteringsarbetet bör gå till. Han menar att verkligheten är en annan, där det inte 
finns en hundraprocentig kontroll gällande att alla projektledare arbetar efter detta 
ideala sätt. Han framhäver dock fortfarande vikten av riskhantering som något oerhört 
centralt och vitalt i projektarbete. 
 
En av de orsaker som Peter identifierar gällande varför riskhantering inte används i 
den utsträckning det borde är okunskap gällande de metoder och modeller som finns 
tillgängliga. Förvisso påpekar han, som står att finna i avsnitt 4.3.2, att om metoderna 
används korrekt är mycket vunnet, men det är ändå relativt vanligt att projektledare 
eller andra intressenter inte är införstådda i hur riskhanteringsmetoderna fungerar. På 
grund av denna brist av insikt och förståelse för vikten av riskhanteringsmetodiken, 
tillämpas inte dessa metoder och modeller på ett tillfredsställande sätt. En lösning som 
Peter ser gällande detta är att hela tiden utbilda projektledarna kring riskhantering så 
att de på så sätt får en inblick i vad som är viktigt och vilka metodiker som vitala. 
Peter påpekar också att de inte använder sig av erfarenhetsåterföring på ett optimalt 
sätt då de inte har en ordentlig databas för varken riskhanteringen eller 
projektgenomförandet av gamla projekt. Detta är något som han menar att de skulle 
kunna jobba mer med för att på så sätt ta till vara på lärda erfarenheter hos de olika 
projektledarna och gamla projekt. 
 
Enligt Peter händer det även att andra saker prioriteras än just riskhanteringsarbetet. 
Detta är speciellt vanligt om projektledaren glider ifrån sin roll och ser den som en 
mer administrativ del och istället ägnar mycket tid åt leverablerna. När större fokus 
läggs på att vara en del av utvecklingsgruppen läggs helt naturligt mindre fokus på 
projektledandet, vilket även inkluderar riskhanteringen. Dock är detta mer vanligt i 
mindre projekt, då det sällan finns utrymme för en renodlad projektledarroll. 
Resultatet av detta blir att tidsbrist infinner sig, och omprioriteringar får göras, vilket 
inte alltför sällan inkluderar en decimering av bland annat riskhanteringens 
omfattning. 
 
Peter påpekar även att det ibland händer att projektledare komplicerar och krånglar till 
delar av projektet, däribland riskhanteringen. Han menar att det inte behöver bli så 
avancerat, utan att man bör göra saker så enkelt som möjligt, vilket även innefattar 
arbetet med risker och riskhantering. Enligt Peter är det även vanligt att projektledare 
ibland missar i utförandet av den löpande riskhanteringen, vilket går emot IT Nordic’s 
riktlinjer om att den ska uppdateras kontinuerligt.  
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Alltifrån så att säga okunskap till att man inte har insikt och förstår vikten utav det här … till 
att man prioriterar andra saker i projektet helt enkelt, som man tycker är viktigare. 

 
Peter Bronnvall om varför riskhantering förbises. 9 

4.4  Volvo IT 
På Volvo IT intervjuade vi Katarina Lundkvist 10  som arbetar som senior 
projektledare, vilket hon är certifierad som. Katarina har arbetat inom Volvo IT sedan 
1988 och som projektledare sedan 1994, då främst inom IT-projekt.  

4.4.1  Hur Volvo IT arbetar med riskhantering 
Inom Volvo IT är det normalt att man i början av ett projekt utför en riskmodellering 
där man inkluderar intressenter som är insatta inom projektets område. Enligt 
Katarina tar man inom Volvo IT inte in någon riskexpert, utan det är mer vanligt att 
olika projektledare hjälper varandra med riskhanteringen i varandras projekt för att få 
en ny syn på de problem och risker som kan föreligga.  Dock händer det, förklarar 
Katarina, att man som projektledare själv hanterar de risker som finns inom projektet. 
Det är även varje projektledares ansvar att se till att riskhanteringen utförs på ett 
adekvat sätt i sitt projekt. Det övergripande ansvaret för riskerna inom projektet ligger 
hos projektledaren och styrgruppsordförande. Dock kan mer specifika risker delegeras 
till mer sakkunniga medlemmar inom projektgruppen. Katarina menar vidare att 
riskhanteringen i projekt är en konsekvens av något. Ofta utförs riskhanteringen för 
att hantera risker kring scope creep, som annars skulle få projektets omfattning att 
eskalera i alltför stor utsträckning.  
 
Katarina fortsätter förklara att riskhanteringen ofta sker på två nivåer: en business- 
och en IT-nivå. Dessa kan ske gemensamt eller läggas ihop efter att de är 
genomförda. Hon poängterar även att projektgruppens medlemmar deltar i dessa 
riskmodelleringar. Dock är det inte säkert att alla projektgruppsmedlemmar deltar 
under dessa riskmodelleringar, då det inte är säkert att alla roller blivit tillsatta än. 
Dessutom är det inte säkert att alla intressenter är klarlagda än, vilket även det 
resulterar i ett mindre antal personer. Under dessa riskmodelleringsmöten identifieras 
riskerna med hjälp av brainstorming. Den fortsatta riskhanteringen sker kontinuerligt, 
både av projektledaren själv samt under cirka vart tredje projektgruppsmöte. Under 
dessa möten tar man upp risker som tillkommit, ändrats eller på annat sätt reviderats, 
men även riskernas prioritering bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. Utefter 
den prioritet varje risk får så kategoriseras de med antingen en grön, gul eller röd färg 
där grön färg indikerar en lågnivårisk och röd färg indikerar en alarmerande risk. De 
gula och röda riskerna tas sedermera upp på nästkommande styrgruppsmöte. Katarina 
förklarar även att projektmedlemmarna i små projekt har möjlighet att själva lägga till 
risker de finner relevanta i risklistan. 
 
Vidare förklarar Katarina att de utgår ifrån ett befintligt metodstöd som innehåller 
både mallar och vilka roller som behövs för en riskvärdering. Enligt Katarina är denna 

                                                

9 Peter Bronnvall, projektledare IT Nordic, e-post den 26 april 2012. 

10 Katarina Lundkvist, senior projektledare Volvo IT, intervju den 13 april 2012. 
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metod dock relativt liknande andra metoder hos andra företag. Hon menar att det är 
väldigt sällan som en riskhanteringsmetod skiljer sig. Katarina poängterar dock att 
hon själv inte tittar så mycket på detta metodstöd så mycket längre, förutom vid 
uppdateringar, då hon i stort går på sin egen erfarenhet. Förr innefattade dock denna 
mall cirka 50 till 100 standardrisker som alltid skulle finnas med i ett projekt, berättar 
Katarina. Dock blev detta rörigt och medförde att man kunde stirra sig blind på 
standardriskerna. Därför ingår inte dessa risker i mallarna längre, men de finns att 
tillgå på andra ställen. 
 
När det gäller återanvändning av erfarenhet förklarar Katarina att det inte finns en 
databas specifikt för riskhanteringen i gamla projekt, men att projektplanen för gamla 
projekt sparas. Dessa projektplaner innehåller riskhantering som en bilaga. Denna 
databas används av projektledare eftersom att det är ett krav från arbetsledningen 
inom Volvo IT att man måste ta kontakt med tre andra projektledare och titta på deras 
tidigare projekt. Detta för att komplettera sin egen erfarenhet med utförandet i andra, 
liknande projekt. 
 

Riskhantering är för mig ett sätt att få upp tänkbara faror och problem som kan hindra mig 
från att uppnå mitt projekt (till tid, kost och funktionalitet) samt att värdera effekterna och 

konsekvenserna av om det infaller. 
 

Katarina Lundkvist förklarar riskhantering. 11 

4.4.2  Varför riskhantering är viktigt enligt Volvo IT 
Katarina påtalar vikten av riskhantering i alla typer av IT-projekt. Dock menar hon att 
fastprisprojekt har ett större behov av en väl genomförd riskhantering då risker får 
större konsekvenser i dessa projekt. I just fastprisprojekt är det mycket viktigt att 
riskhanteringen blir så grundligt utförd som möjligt innan man fastställer tid och 
kostnad, då det annars kan leda till att oupptäckta eller ignorerade risker medför att 
tidsramen eller budgeten spräcks. Det är enligt Katarina exempelvis inte helt ovanligt 
att man inte får med resurser från intressenterna, vilket i ett fastprisprojekt kan få 
oerhört stora konsekvenser.  
 
Katarina påpekar även att det alltid är en risk att anta ett projekt. Dock är det i vissa 
fall en risk man får ta eftersom att man vill bygga en långvarig relation med en 
specifik kund. Att anta ett projekt kan ibland innebära en förlust, men om en relation 
skapas med kunden kan det på längre sikt leda till en gynnsam situation.  Det är dock 
alltid en riskbedömning om ett projekt ska antas eller inte, och det är här en god 
riskhantering är central enligt Katarina. 
 
Katarina menar att det är viktigt att utföra riskhantering av en intern natur på grund av 
att fokus nuförtiden hamnat på individnivå inom projekt. Hon uttrycker oron för att 
projekt och grupper är så förminskade att ett personbortfall kan påverka hela 
projektet. Katarina medger dock att även om liknande risker anses vara mycket 
allvarliga, så är det vanligt att dessa ändock accepteras. Det är även viktigt att 
kontinuerligt riskhantera för att på bästa sätt kunna rapportera till styrgruppen om 
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någonting ändras under projektets gång. Risklistan som skrevs i början av projektet 
bör även den granskas kontinuerligt för att se vilka risker som finns kvar, för att 
kunna diskutera dem inom projektgruppen och med styrgruppen. 
 
Riskhantering är enligt Katarina även viktigt för att skapa ett medvetande, då det ger 
projektgruppen möjligheten att redan tidigt se vem eller vilka som kan avlasta dem 
om något skulle gå snett i projektet eller om andra faktorer utlöser en riskhändelse. 
Medvetenheten om vilka risker som finns och som kan påverka projektet, är även 
viktig på grund av att det ger en möjlighet att tidigt eskalera specifika risker för 
styrgruppen och således få dem att vara införstådda i de risker som existerar, förklarar 
Katarina. 
 
Vidare menar Katarina att det ibland kan vara svårt att få med sig businessdelen. 
Dock påpekar hon att riskhanteringen kan vara ett viktigt verktyg för att påvisa för 
både styrgruppen och dess ordförande vikten av att få tillgång till rätt resurser. 
Katarina passar också på att förklara att om en styrgruppsordförande innehar en 
relativt högt uppsatt position inom företaget, kan det underlätta upplåsning av nya 
resurser när detta behövs i projektet. 
 
Att man i förväg har tänkt igenom risker gör att man är förberedd om de inträffar och har ett 
eller fler sätt att minimera konsekvenserna. Genom att ha regelbundna riskgenomgångar gör 
att man får upp ögonen och att man på ett undermedvetet eller medvetet sätt jobbar för att ta 

bort ”saker” som kan trigga att risken inträffar. Ytterligare en viktig sak är att man 
visualiserar för andra stakeholders projektets eventuella farhågor på ett bra sätt och också 

att man på det sätt får ett engagemang och committment från t.ex. styrgrupp. 
 

Katarina Lundkvist om varför riskhantering är viktigt. 12 

4.4.3  Orsaker till att riskhantering förbises enligt Volvo IT 
Katarina förklarar att hon ser de största bristerna hos beställaren och businessdelen. 
Det kan vara svårt att få rätt resurser för att genomföra en adekvat riskhantering och 
på det sättet få fram även de risker som är relevanta från businessens del. Hon 
förklarar också att det kan finnas olika varianter av styrgrupper där de kan vara olika 
intresserade av vilka risker som infinner sig i projektet och därmed kan det bli svårare 
att inkludera dessa i hanteringen. Katarina poängterar också att en del av problemen 
med riskanalysen kan komma ifrån klimatet på företaget och att det då kanske inte 
handlar om en tvivelaktigt genomförd riskhantering utan snarare om att 
projektledaren inte vågar ta upp nya risker som uppkommit då detta kan anses som ett 
misslyckande. Hon poängterar också hur mycket erfarenheten spelar in, både när det 
gäller att veta vilka risker man borde ta upp med styrgruppen och vilka risker som kan 
åtgärdas under projektets gång. Det handlar i mångt och mycket om att lita på sin 
magkänsla, vilket kommer med rutin och erfarenhet enligt Katarina. 
 
Tidsaspekten i projekt blir mer och mer relevant då allt mer hamnar på 
projektledarens bord, förklarar Katarina. Även om detta aldrig får eller bör inskränka 
på hur riskhantering genomförs, är ändå den bantning av dagens projekt, där 
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resurserna blir allt färre men att man ska genomföra lika mycket, högst aktuell. Hon 
fortsätter med att påpeka vikten av att vidareutbilda både projektmedlemmar och 
styrgruppsmedlemmar gällande vikten av riskhantering för att dessa ska vara mer 
medverkande i den kontinuerliga hanteringen av risklistan då även detta idag till stor 
del ligger på projektledaren. 
 
Katarina passar även på att nämna de standardrisker som fanns i de mallar som en stor 
del av projektledningen tidigare utgick ifrån, och att dessa 50 till 100 risker kunde 
göra det rörigt och hur det teoretiskt kunde skapa en blindhet för andra mer 
projektspecifika risker. Återigen pekar hon på att det är erfarenheten som är viktig 
och att dessa risker ofta kan vara irrelevanta för en del projekt. 
 
Enligt Katarina bör man innefatta en riskhanteringsprocess redan i säljarbetet, för att 
på så sätt skapa en första förståelse om vilka fundamentala risker som kan föreligga i 
projektet. Katarina menar att detta ibland sker, men långt ifrån alltid. Det finns inte 
heller något särskilt stipulerat krav i själva säljprocessen att en riskbedömning ska 
göras. Således förbises riskhanteringen till viss del i denna inledande del av projektet, 
till stor del på grund av att något krav kring det inte finns. 
 
Katarina påpekar att gällande fastprisprojekt är kravspecificeringen mycket beroende 
av den tidigare genomförda riskhanteringen. Dock är det inte alltid som denna 
genomförs på ett tillräckligt adekvat sätt, vilket medför att även kraven blir lidande 
och inte tillräckligt detaljerade. Katarina menar vidare att det är vanligt att 
projektledaren inte kommit in tillräckligt tidigt i projektet. Således kan detta 
senarelagda inträde av projektledaren samt de icke tillräckligt detaljerade kraven på 
grund av undermåligt utförd riskhantering, medföra att stora delar som krävs för att 
driva projektet har missats.  
 
Mycket läggs på Projektledaren och finns det ingen som följer upp detta så hoppar man det. 

Dåligt utbildade Styrgrupper som inte vet nyttan med att följa upp och agera på risker. 
 

Katarina Lundkvist om varför riskhantering förbises. 13 

4.5  IBM  
Hos IBM intervjuade vi Annika Åström14 som jobbat inom företaget i drygt tjugo år 
varav femton av dessa som projektledare. Annika jobbar mest med traditionell 
projektledningsmetodik, även om att det enligt henne är allt vanligare med agila 
arbetssätt. Vilken metodik som väljs beror på uppdragsgivaren, men båda arbetssätten 
anammas inom IBM. 

4.5.1  Hur IBM arbetar med riskhantering 
Enligt Annika börjar man projektarbetet med en risk review och ett riskmöte redan 
under offertarbetet. Detta på grund av att priset på projektet påverkas utefter de risker 
som identifieras. När projektet väl har dragit igång utförs en riskworkshop där risker 
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identifieras via brainstorming. Vanligen genomförs flera riskworkshops, både internt 
inom IBM och externt där även kunden involveras. De identifierade riskerna samlas i 
riskloggar, där en är av intern och en av extern art.  
  
I projektet använder man sig av löpande riskrapportering enligt Annika. Detta sker i 
samband med styrgruppsmöten, vilket sker ungefär en till två gånger i månaden 
beroende på projektets intensitet och storlek. Inför dessa möten bör projektgruppen 
diskutera riskerna i en riskgenomgång, där syftet är att hålla riskloggen uppdaterad 
med nya risker, status på befintliga risker och risker som eventuellt blivit mitigerade. 
Annika förklarar att denna riskgenomgång kan ske i samband med de regelbundna 
statusmötena med projektgruppen. Workshops anser hon inte vara nödvändigt att 
genomföra så ofta, men i större projekt där man byggt upp en 
riskmanagementmetodik kan workshops ske så ofta som en gång i kvartalet. Detta 
bidrar, enligt Annika, till att man inom IBM utför en löpande riskhantering inom sina 
projekt, med avstämningar cirka en gång i månaden. 
 
Annika förklarar att IBM har en egen riskhanteringsmetodik, men att den i stort 
bygger på PMBOK. Skälet till detta är bland annat att företaget har med PMI-
certifiering som ett led i IBMs interna PM-certifiering. Dock framhåller Annika att 
valet av projektledningsmetodik, inklusive riskhantering ofta anpassas till den struktur 
som kunden vill att man arbetar med. Dock menar hon att det oberoende av kund i 
stort är samma metodik där bland annat sannolikhet, konsekvens, åtgärd, ansvarig, 
beskrivning, datum för åtgärd samt identifiering och uppföljning innefattas. 
 
Gällande ansvar för riskhanteringen förklarar Annika att det i större projekt finns en 
QA- och riskansvarig. QA innebär quality assurance, och denna person är ansvarig för 
kvalitet och risker i projektet. Samtidigt säger hon att det i mindre projekt är vanligt 
att projektledaren till stor del själv hanterar ansvaret för riskhanteringen. Alternativt 
delegeras ansvaret till en projektmedlem med mer tid, för att det alltid ska finnas 
någon som har ansvar och håller ihop riskhanteringsbiten.  
 
Annika förklarar att man i riskhanteringsprocessen i mångt och mycket använder sig 
av erfarenheter inom projektgruppen, då medlemmarna varit med i projekt tidigare. 
Hon förklarar även att de som projektledare har tillgång till en gemensam databas där 
tidigare projekt inom IBM samlas. Databasen kan bland annat användas för att 
granska hur tidigare uppkomna risker hanterades för att på så sätt dra lärdom av detta 
till det nuvarande projektet.  
 
Om kunden eller andra intressenter vill lägga till funktionalitet i projektet och det sker 
utan full kontroll är det enligt Annika en risk i sig. Dock anser inte hon att risker kring 
scope creep per definition är de mest alarmerande. En allvarlig teknisk risk som har 
stor påverkan på projektet, oklara ansvarsförhållanden eller otydliga krav kan anses 
vara minst lika viktigt. Således menar Annika att ingen specifik risk automatiskt har 
högre prioritering, utan det beror helt på i vilken grad risken påverkar projektet.  
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Under hela projektets gång arbeta med risker; att identifiera, bedöma och prioritera, 
mitigera samt följa upp risker. 

… 
… man bör titta på andra liknande projekts risker och åtgärder som kan vara applicerbara 

för det egna projektet och därmed ta tillvara tidigare erfarenheter. 
 

Annika Åström förklarar riskhantering. 15 

4.5.2  Varför riskhantering är viktigt enligt IBM 
Riskhantering är enligt Annika viktigt på grund av att det är via vetskap om risken 
man initialt kan göra en bedömning om en affär är försvarbar i förhållande till de 
eventuella förluster som den kan generera. Under projektets gång, menar Annika, kan 
projektledaren påpeka riskhanteringens vitala del inom projekt för kunden, för att på 
så sätt skapa en förståelse för varför riskhanteringen genomförs. 
 
Annika menar att riskhantering är mycket viktigt då alla projekt man jobbar med är ett 
åtagande mot kunden. I en fastprisupphandling är åtagandet tydligare och det åligger 
leverantören att hantera risker för att säkra projektets slutliga leverans. Leverantören 
har också ett incitament att minimera kostnader vilket kan uppnås med bra 
riskhantering. Dock är det obestridligt minst lika viktigt med riskhantering även i 
löpande projekt.  
 
Annika menar att man i sin riskhantering måste väga en risks konsekvens och 
sannolikhet gentemot kostnaden det innebär att faktiskt åtgärda den. Hon påpekar att 
vissa risker väljer man att inte åtgärda då de har låg konsekvens och sannolikhet 
kontra vad det kostar att åtgärda dem. Dessa risker bevakar man dock för att se att 
sannolikhet eller konsekvensen inte förändras. Om en risk är mycket central för 
projektet innebär det i princip att den alltid måste åtgärdas även om då kostnaden för 
åtgärd kan bli hög. Beslut om åtgärd fattas i projektets styrgrupp. Således framhåller 
Annika att riskhantering är ett sätt att hålla reda på dessa risker och planera för 
åtgärder i god tid för att slippa överraskningar längre fram. 
 

Ett sätt att hålla nere kostnader för ett projekt genom att mitigera identifierade risker och 
därmed undgå framtida problem och kostnader. 

 
Ett sätt att få kontroll och inte drabbas av överraskningar/problem genom att regelbundet 

rikta blicken framåt och försöka förutse vad som kan hända. 
 

Ett sätt att för Management/Stakeholders löpande kommunicera projektets möjlighet att 
leverera enligt uppsatta mål och vad som krävs för att undanröja hinder och klara målen 

(t.ex. resurser, chefsbeslut, styrning). 
 

Annika Åström om varför riskhantering är viktigt. 16 

                                                

15 Annika Åström, senior projektledare IBM, e-post den 27 april 2012. 

16 Annika Åström, senior projektledare IBM, e-post den 27 april 2012. 
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4.5.3  Orsaker till att riskhantering förbises enligt IBM 
Annika påpekar att den databas som byggts upp av IBM är väldigt beroende av hur 
stort arbete varje projektledare är beredd att lägga ner på generalisering av de data 
som ska läggas upp. Detta eftersom att inget kundspecifikt får finnas med i de data 
som läggs upp.  
 
Enligt Annika är tidsaspekten en stor bidragande orsak till att riskhantering ibland inte 
sker i så stor utsträckning som önskvärt. Hon menar att det optimala är att träffas i 
grupper i någon form av workshop och identifiera risker, men då det är vanligt med 
tidsbrist i ett projekt är detta ett moment som inte alltid utförs som det ska enligt 
teorin. Annika önskar även att det skulle finnas mer tid avsatt för just riskhanteringen, 
men i realiteten föreligger det vanligtvis en snäv tidsram för projektet. 
 
Det är inte alltid så att riskhanteringen utförs i den omfattning som är önskvärt, enligt 
Annika. Som projektledare kan det ibland vara svårt att få folk från kundens sida till 
möten eller riskworkshops. Om kunden inte är enig i vikten av riskhantering är det 
vitalt att projektledaren förklarar varför riskhantering är så pass centralt. Det kan även 
vara aktuellt att försöka kompromissa och flytta eventuella möten, så att kunden har 
en chans att frigöra resurser som kan medverka. För det är, enligt Annika, mycket 
viktigt att också inkludera kunden i riskhanteringen. 

 
Ofta har man inte så mycket tid i projektet. Det brukar vara väldigt tight med tid över huvud 

taget … 
 

Annika Åström om varför riskhantering förbises. 17 

                                                

17 Annika Åström, senior projektledare IBM, e-post den 27 april 2012. 
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5   Analys 
I följande analys kommer vi att försöka urskönja hur den av oss insamlade teorin 
samt empirin besvarar de forskningsfrågor vi utformat. Denna analys görs genom att 
utifrån nämnda delar skapa en komplett förståelse som sedermera utmynnar i en 
diskussion samt kategorisering över orsakerna med störst påverkan på 
riskhanteringens förbiseende.  

5.1  Utförande 
Följande kapitel avhandlar en analys utifrån vår insamlade empiri och teori. I de tre 
första avsnitten behandlas varje underliggande forskningsfråga, där åsikter från teorin 
och empirin tas upp. Tanken med detta är att inom varje del studera huruvida mönster 
mellan teori och empiri kan finnas. Dessa mönster kommer att definieras i form av 
aspekter som påverkar riskhanteringen inom IT-projekt på ett negativt sätt. Sedermera 
kommer de avslutande diskussionsavsnitten utgå ifrån gjord analys för att diskutera 
eventuellt funna aspekter, kategorisera dem samt diskutera kring dem utifrån deras 
påverkan och betydelse för riskhanteringen inom ett IT-projekt. 
 
Vi har valt att dela upp analysen per frågeställningsområde, vilket passar det 
hermeneutiska perspektivet bra då det utgår ifrån delar som ingår i en helhet (Patel & 
Davidson 2003). Vi har således sett till helheten, men valt en uppdelning. Dels för att 
skapa en bättre överblick, men även för att kunna fokusera på varje enskild del när det 
gäller tolkning och förståelseskapande. 

5.2  Vad riskhantering är, och hur det används i praktiken 
Kunskapen om de olika orsakerna som leder till risk inom ett projekt hjälper 
personen, som i det här fallet tenderar att vara en projektledare som tagit sig an 
riskhanteringen, att undvika eller minimera påverkan av sagda risker. Detta leder till 
att personen lättare kan gå till botten med vad som behöver göras för att minimera 
konsekvenserna om det sker. Kendrick (2009) menar att det förefaller ligga en hel del 
osäkerhet i vilka fall man kan hantera riskerna som finns. Enligt honom står och faller 
det på vilka typer av metoder som projektledaren använder sig av. Inom riskhantering 
finns det många olika metoder att gå efter, exempelvis Keil et al. (1998), Kumar 
(2002), Chua (2009) samt Ward och Chapman (2003). Däremot finns det ett antal 
vedertagna standarder inom riskhanteringsområdet, där PMBOK är den mest 
vedertagna i branschen även om den inte följs till punkt och pricka. Ser man till de 
informanter vi intervjuat växer det fram en bild att även hos dem används olika typer 
av metoder, såsom egenskapade metodiker där exempelvis Volvo IT baserar sin 
metod på många olika metodgrunder, däribland PMBOK. PMBOK-innehållet kan 
dock mer ses som en rekommendation än ett arbetssätt för de som arbetar med 
riskhantering inom projekt.   
 
Ser man till de företag vi intervjuat och hur de arbetar finner vi ganska mycket 
likheter mellan dem och deras arbete med risker samt det som står och sägs vara best 
practice enligt Kendrick (2009). Kendrick menar att problemen med att ta 
konsekvenserna för en oupptäckt risk minskar om konceptet med riskhantering 
appliceras redan i initierings- eller planeringsfasen. Peter Bronnvall förklarar att på IT 
Nordic jobbar mycket med riskhantering tidigt i projekten, helst innan projektet satts 
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igång. Peter får medhåll från samtliga informanter som också ser vikten att börja med 
ett riskhanteringsarbete så tidigt som möjligt. Till exempel påpekar Annika Åström på 
IBM att riskhanteringsarbetet ska påbörjas redan innan offertarbetet vilket är långt 
före en projektstart. 
 
På Volvo IT utgår de från en egen framställd metod som i stor utsträckning utgår från 
standarden i PMBOK med dess riktlinjer och metoder. På Stretch IT används istället 
mer kundspecifika metoder då det i mångt och mycket är kundens egna modeller och 
metoder som används inom projekten. Dessa riskhanteringsmodeller är ändock, enligt 
Carin Ivarsson på Stretch IT, väldigt likartade i sin karaktär. Carin påpekar samtidigt 
att de själva har ett nätverk för kravhantering där bland annat ett arbetssätt för 
projektledning finns beskrivet.  
 
Carin Ivarsson på Stretch IT håller med Kendrick (2009) när han menar att det är 
projektledaren som har det främsta ansvaret att hålla reda på de identifierade riskerna 
under ett projekt. Carin säger även att det är projektledaren som har ett ansvar för att 
följa upp riskerna. Ibland händer att det blir projektledaren själv som får hantera 
riskerna i projektet men att det oftast är olika projektledare som hjälper varandra i 
riskhanteringsarbetet inom olika IT-projekt enligt Katarina Lundkvist på Volvo IT. 
Hon säger att detta görs för att få en ny syn på de problem och risker som kan komma 
upp till ytan. Precis som Carin så säger Katarina att det är projektledaren, men med 
skillnaden att det också är styrgruppsordföranden, som har det övergripande ansvaret 
för riskerna inom projektet. 
 
Såväl på Stretch IT, som hos resterande informanters verksamheter utförs 
identifieringsarbetet med risker tillsammans med flertalet intressenter samt med hela 
projektgruppen, vilket går stick i stäv med vad de Bakker, Boonstra och Wortmann 
(2010) uttrycker i sin teori - att de olika intressenternas syn inte tas i beaktning under 
identifieringsarbetet. Enligt de Bakker, Boonstra och Wortmann så har varje 
intressent något att tillföra riskidentifieringen då de flesta i projektgruppen har en 
egen syn på risker och vad som kan kallas ett lyckat projekt. Detta är något som bland 
annat Carin Ivarsson på Stretch IT säger sig ta i beaktning i sitt arbete med risker.  
 
På Volvo IT, precis som på IBM, utförs riskhanteringen på två olika nivåer. Volvo IT 
jobbar på en business- och en IT-nivå, vilket kan ske gemensamt eller så läggs de 
identifierade riskerna ihop efter riskmodelleringen är färdigställd för respektive del. 
Även här är projektmedlemmarna med och får lägga in sina synpunkter kring vilka 
tänkbara risker som de identifierar. Hos IBM förklarar Annika Åström dessa delar 
istället som en intern och en extern del, men betydelsen av hanteringen är i stort 
densamma. 
 
de Bakker, Boonstra och Wortmann (2010) nämner att det är viktigt att involvera 
intressenterna vid arbetet med riskhanteringen och ser man till hur det ser ut i 
praktiken stämmer det väl in. Hos exempelvis IT Nordic involveras de närmaste 
berörda intressenterna och några av de seniora projektmedlemmarna som man tror 
kan tillföra mest i en workshop, såsom deras olika synvinklar på projektet och 
sedermera även i riskhanteringsarbetet. Detta är ett moment som utförs hos alla de 
företag vi intervjuat men i olika konstellationer. Exempelvis använder Volvo IT sig av 
en projektgrupp där projektledarna bidrar med sin egen expertis istället för att de tar 
in externa experter. För att på bästa sätt involvera och få intressenterna att förstå 
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allvaret av att behöva riskhantera används brainstorming som ett verktyg i enlighet 
med PMBOK som säger att man med hjälp av riskorienterade intervjuer med olika 
intressenter ska komma fram till vilka risker som finns. De företag vi intervjuat jobbar 
alla med någon typ av brainstorming, vilket verkar vara ett vedertaget sätt att belysa 
risker om man utgår från vad som står beskrivet i PMBOK (PMI Standards 
Committee & Duncan 1998).  Hur brainstormingen kan se ut skiljer lite företagen 
emellan men den slutgiltiga produkten är densamma enligt det som är rekommenderat 
i PMBOK – vilket vanligen är någon typ av risklista eller riskmodell. 
 
Något som både nämnts i teorin och av våra informanter är att scope creep är något 
som ska ses som något allvarligt. Enligt Kendrick (2009) är oförutsedda förändringar 
inom projektet det som ska tas på allvar då scope creep kan leda till överdragen 
schematid vilket kan vara katastrofalt för vissa IT-projekt. Katarina Lundkvist på 
Volvo IT menar att riskhanteringen utförs för att kunna hantera de risker som finns 
kring just scope creep. Hon menar att om det inte skulle gjorts hade omfattningen på 
projektet eskalerat i för stor utsträckning och det hade således blivit ogenomförbart. 
Carin Ivarsson på Stretch IT lägger även till att en projektledare ska försöka hålla sig 
inom sitt scope för att på så sätt minimera scope creep Hon menar, till skillnad från 
Katarina Lundkvist på Volvo IT, att om scopet skulle bli utökat av någon kund eller 
intressent så mitigeras risken genom att ställa den tänkta funktionaliteten åt sidan och 
påbörja ett nytt projekt för den funktionen och att den i så fall får komma efter utsatt 
deadline.  
 
Carin menar att det sättet att mitigera risker är en typ av riskhanteringsmetod. 
Däremot så säger Carin att scope creep inte behöver ses på allvarligt genom hela 
projektets livscykel, då hon menar att riskerna försvinner ju längre projektet fortlöper. 
Detta är någonting som inte står beskrivet i teorin men det finns en viss logisk tanke 
bakom det. Dock menar Peter Bronnvall på IT Nordic att det är viktigt att formulera 
vilka leverabler som ska produceras under projektets gång där det tydligt framgår vad 
nya leverabler skulle innebära i tid och kostnad och genom detta kunna undvika scope 
creep. Peter framhäver även vikten att ha en god kommunikation mellan 
projektledaren och styrgruppen när det handlar om leveransen av nya leverabler. Peter 
menar att det är styrgruppens uppgift att kvalitetssäkra riskbedömningen. Annika 
Åström på IBM menar tvärtom att scope creep nödvändigtvis inte behöver vara det 
mest alarmerande av risker per definition utan en allvarlig teknisk risk som har en stor 
påverkan på projektet är minst lika allvarlig. Även oklara ansvarsförhållanden eller 
otydliga krav menar Annika kan anses minst lika viktiga. Således menar Annika att 
det inte finns någon specifik risk som har en automatiskt högre prioritering utan att 
det helt beror på i vilken grad risken påverkar projektet. Ser man till teorin menar 
PMBOK att det är riskens speciella egenskap som ska tas i beaktning när man 
riskhanterar (PMI Standards Committee & Duncan 1998), vilket stämmer överens 
med ovanstående påstående.  
 
Att riskhantera är att bemöta de risker som kan uppstå inom ett projekt och enligt 
PMBOK är styrningen av riskbemötandet framförallt aktuellt vid de tillfällena då 
risker är oförutsedda eller att konsekvensen för risken är större än vad som tidigare 
förutspåtts (PMI Standards Committee & Duncan 1998). Detta får medhåll av både 
Peter Bronnvall på IT Nordic och Katarina Lundkvist på Volvo IT. Enligt Peter 
Bronnvall är detta något som är extra viktigt då han förklarar att arbetet med 
uppdateringen av risker ligger på projektledaren och det är dennes jobb att delegera de 
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upptäckta åtgärderna som ska göras till sina projektmedlemmar. För att på bästa sätt 
se om riskbilden fortfarande är under kontroll menar Peter att han skapar en 
statusrapport för att kunna styra bemötandet av riskerna, något som stödjs av det som 
står beskrivet i PMBOK. Om det tillkommit fler risker planerar man inför dem inom 
projektgruppen för att kunna bemöta även dem. På Volvo IT arbetar de på ett liknande 
sätt där nya risker tas upp av både projektledaren men även gemensamt på var tredje 
projektgruppsmöte som hålls där revideringar och ändringar av risker görs.  
 
Enligt Kendrick (2009) bidrar en noggrann definition av leverabler till att på ett 
kraftfullt sätt urskilja potentiella projektrisker. Han menar att det beror helt på 
projektets omfång och storlek. Ett större projekt kräver enligt Kendrick ett mer 
rigoröst och genomtänkt handhavandesätt än ett mindre projekt. Genom att definiera 
leverablerna visar det även vilka typer av risker som är samhörande med dem. Enligt 
Kendrick (2009) är målet med definitionen att få utvecklat en otvetydig och klar 
kravlista som intressenterna alla är eniga om. En sådan process som beskrivs börjar 
alltid med att definiera vilka personer som ska vara delaktiga i projektet. Dessa 
personer kan representera de perspektiv som behövs för att projektet ska få så bra 
förutsättningar som möjligt att lyckas genom en god riskidentifiering. Det här 
stämmer bra med det Peter Bronnvall nämner, nämligen att det är viktigt att relationen 
mellan styrgruppen och projektgruppen är god och att man ska formulera vilka 
leverabler som ska produceras och på det sättet undvika risker såsom scope creep, 
men även andra sorters risker som är förknippade med leverablens funktion.  

5.3  Varför riskhantering ska utföras 
I början av analysen av den empiri och litteratur vi samlat på oss under vår forskning 
såg vi snabbt ett mönster med ett antal nyckelbegrepp som kontinuerligt, både explicit 
och implicit, förekom i samband med varför riskhantering är viktigt. Dessa begrepp 
var komplexitet, erfarenhet, förebyggande, framförhållning, styrning samt kontroll. 
 
Gällande riskhantering och varför det ska appliceras i arbetet med projekt i allmänhet 
och IT-projekt i synnerhet handlar mycket om den komplexitet som påpekas om och 
om igen i litteraturen, vilket beskrivs i den teoretiska referensramen i avsnitt 3.5. Här 
påpekar Charette (2005) att det just är komplexiteten som skapar ett behov av att 
genomföra riskhantering både grundligt och kontinuerligt. Detta är också något som 
styrks av alla de informanter vi har genomfört intervjuer med. De framhäver att 
föränderligheten i IT-projekt är en stor orsak till den komplexitet som föreligger. På 
grund av detta poängterar de även nyttan och betydelsen av att kontinuerligt se över 
den risklista som skapats i samband med den första djupgående riskhanteringen.  
 
Det är inte bara föränderligheten i IT-projekt som är grunden för den komplexitet som 
uppstår i samband med dessa, utan som både Katarina Lundkvist och Hillson (2009) 
påpekar föreligger det redan en risk i och med att ett IT-projekt initieras. Denna risk 
är exponentiell med utgångspunkt i hur snabbt förändringen ska ske och hur stor 
denna ska vara, se figur 2 i avsnitt 3.5. Här menar både Hillson och Katarina att 
riskhantering har en extremt viktig del i att tidigt identifiera vilka delar som är viktiga 
att genomföra för att nå den nytta som projektet är tänkt att skapa. 
 
I samband med den bild av komplexitet som existerar runt IT-projekt och kravet att på 
ett adekvat sätt hantera detta växer också ett krav på framförhållning och förbyggande 
åtgärder fram. Det är även i detta sammanhang som våra informanter trycker på 
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vikten av riskhanteringen för att skapa möjligheten att i tid hitta åtgärder och 
förebyggande handlingar. Under vårt samtal med Annika Åström på IBM förklarade 
hon just vikten av riskhantering på följande sätt: 
 

Ett sätt att hålla nere kostnader för ett projekt genom att mitigera identifierade risker och 
därmed undgå framtida problem och kostnader. 

 
Annika Åström förklarar vikten av riskhantering. 18 

 
Vikten av riskhantering ur denna aspekt styrks främst av Peter Bronnvall på IT Nordic 
när han förklarar att han ser framförhållning och beredskap som de två huvudsyftena 
för varför riskhantering ska genomföras. Även delar av den teoretiska referensramen 
vi har framarbetat stödjer påståendet om att riskhantering utmynnar i just 
framförhållning och förebyggande, där det tydligaste exemplet på detta är ett citat från 
Charette: 
 

Without effective risk management, software developers have little insight into what may go 
wrong, why it may go wrong, and what can be done to eliminate or mitigate the risks. Nor is 

there a way to determine what risks are acceptable, in turn making project decisions 
regarding tradeoffs almost impossible. 

 
(Charette 2005, s. 48) 

 
Detta menar att, grovt översatt, utan en effektiv riskhantering har utvecklare väldigt 
lite eller nästan ingen insikt i vad som kan gå fel, varför det går fel eller vad som kan 
göras för att lindra eller helt eliminera risken. De har inte heller möjligheten att 
bedöma vilka risker som är acceptabla vilket i sin tur gör det nästan omöjligt att ta 
beslut angående vilka delar i projektet som kanske måste stryka på foten. 
 
Vid en analys av den sista delen av vad Charette säger förstår vi att denna 
framförhållning och förebyggande mynnar ut i en sak, nämligen möjligheten till 
styrning av projektet. Mer bestämt att det är projektledaren som sitter i förarsätet och 
har kontroll istället för tvärtom, och även på denna punkt får vår teoretiska 
referensram stöd av informanterna på de verksamheter vi studerat på mer eller mindre 
alla fronter. Till exempel förklarar Carin Ivarsson på Stretch IT det på ett sådant sätt 
att riskhantering är ett verktyg som skapar kontroll över projektet vid ett adekvat 
användande. Hon poängterar även att den kontinuerliga riskhanteringen som sker i 
projektet skapar möjligheten att kontrollera att projektet ligger i fas och att det inte är 
något som släpar när man går in i nya och senare projektfaser. Även Peter Bronnvall 
förklarar riskhantering och styrning på ett bra sätt när han förklarar vikten av 
riskhantering: 
 
Utan en aktiv riskhantering anser jag att man inte har kontroll över sitt projekt utan kommer 

att bli offer för omständigheterna. Du kommer inte att styra själv utan blir styrd. 
 

Peter Bronnvall förklarar vikten av riskhantering. 19 

                                                

18 Annika Åström, senior projektledare IBM, e-post den 27 april 2012. 

19 Peter Bronnvall, projektledare IT Nordic, e-post den 26 april 2012. 
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En av de saker som litteraturen, till skillnad från våra informanter, tar upp när det 
gäller vikten av riskhantering och varför den ska genomföras är den 
kunskapsåterföring den också har möjligheten till. Både Pfleeger (1999) och Kendrick 
(2009) menar att det finns ett annat värde i att riskhantera mer än de direkta 
konsekvenserna för projektet, de menar nämligen att det kan underlätta för framtida 
projekt. Denna kunskapsåterföring sker genom att riskhanteringen som genomförs i 
projekt sparas och på det sättet bildar en kunskapsbas för framtiden. Denna syn på 
riskhantering som något viktigt för att återskapa kunskap och erfarenhet är inte något 
som explicit uttalas av de informanter vi intervjuat. Annika Åström på IBM pratar 
dock om att projektledare är olika generösa när det gäller just återförandet och att 
detta kompliceras av att kundspecifika delar måste reduceras. Annika är tillsammans 
med Katarina Lundkvist på Volvo IT de enda av informanterna som påpekar att de 
använder sig av någon typ av databas där riskhantering är innefattad. Detta betyder 
dock inte att de ger en bild av att tidigare riskhanteringar är viktiga för att hjälpa 
andra projekt i framtiden utan fortfarande ligger fokus på det egna projektet och den 
egna tiden.  
 
Efter analysen av de tre första frågeställningarna vet vi nu att uppfattningen av 
riskhantering, dess användning och kunskapen om varför den är viktig stämmer 
överens med vad vi tidigare lärt oss i den teori vi tagit del av och att det därmed inte 
är den grundläggande kunskapen hos projektledaren som är den stora anledningen. 
Därför ämnar vi fortsätta analysen för att försöka identifiera de verkliga orsakerna till 
att riskhantering förbises i IT-projekt och tar vår början i identifieringen av de 
svårigheter som finns för att genomföra riskhantering och där igenom identifiera de 
bakomliggande orsakerna. 

5.4  Vilka svårigheter finns för att genomföra riskhantering 
Trots att alla de personer vi intervjuat framhåller att riskhantering är en oerhört vital 
del i IT-projekt, vidhåller samtliga att det inte utförs i den utsträckning som de önskar. 
Denna synpunkt får stöd i bland annat studien som Charette (2005) utfört. De av 
informanterna angivna svårigheterna för att genomföra riskhantering är relativt 
likartade, och tidsaspekten samt okunskap är två av de mest frekvent återkommande 
orsakerna som i stort påverkar riskhanteringen negativt. Dessa orsaker har vi dock, 
när vi granskat vår teori, inte funnit som anledningar till undermåligt utförd 
riskhantering. Trots detta anser samtliga informanter att främst tid, eller snarare brist 
på densamma, är en av de absolut vanligaste orsakerna som skapar svårigheter för att 
genomföra riskhanteringen i IT-projekt på ett mer eller mindre lyckat sätt. Både Peter 
Bronnvall på IT Nordic och Katarina Lundkvist på Volvo IT påpekar att okunskap 
bland de styrande, bland annat styrgrupp och projektledare, inom projektet är en 
vanlig orsak till att riskhantering förbises. 
 
Som Pfleeger (2000) påpekar är det sällan som projektledare efter genomfört projekt 
ombedes att presentera sina riskhanteringsdokument, vilket leder till att framtida 
projekt inte kan tillskansa sig erfarenheter från tidigare utförda projekt. Det leder till 
att man som projektledare inte kan dra lärdom av tidigare utförda riskhanteringar 
genom granskning över vad som eventuellt gick fel. Detta är något som Peter 
Bronnvall känner igen sig i då han menar att IT Nordic inte aktivt sparar bland annat 
gamla projekts riskhanteringsdokument. Dock är det något han ser som önskvärt, då 
det skulle innebära att framtida projektledare skulle kunna dra nytta av gamla projekt 
och därigenom kunna skaffa sig kunskap och erfarenhet till sitt eget projekt. Även 
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Carin Ivarsson på Stretch IT menar att de inte använder sig utav någon databas för 
gamla projekt, och att det inte finns några krav på att gamla projekt ska sparas. Till 
skillnad mot Peter Bronnvalls önskan om någon form av databas över tidigare 
erfarenheter menar Katarina Lundkvist att riskhantering inom projekt i stort handlar 
om erfarenhet. Katarina vidhåller förvisso att Volvo IT använder sig utav en stor 
databas, och att det till och med förekommer krav på att projektledaren inför varje 
nytt projekt ska titta på hur tre liknande projekt utfördes, där bland annat en 
granskning av riskhanteringen innefattas. Dock menar Katarina att det i stort handlar 
om magkänsla när det kommer till riskhantering, att det är något som kommer via 
erfarenhet, och att detta är det som idag spelar störst roll när det kommer till 
riskhantering. Annika Åström på IBM menar förvisso att det förekommer en databas, 
men att kvaliteten på innehållet i stort bygger på hur mycket tid och kraft varje 
projektledare lägger ner på att generalisera och tvätta bort kundspecifik information 
från det som läggs upp. Om projektledaren inte alls, eller bara till viss del, utför detta 
moment kan det leda till att informationen över huvud taget inte publiceras, eller inte 
blir lika detaljerad som önskat. Detta kan leda till att databasen brister en del i sin 
tänkta funktion, och framtida projekt kan således inte dra nytta av äldre 
riskhanteringar. 
 
Som nämnt ovan framhåller alla informanter tid som en av de största orsakerna till att 
riskhanteringen inte utförs på ett önskvärt sätt. Till exempel nämner Annika Åström 
att projekt vanligen har en ytterst snäv tidsram, vilket medför att riskhanteringen 
möjligen inte får avsatt den tid som egentligen krävs, och att det skulle vara önskvärt 
med fler riskhanteringstillfällen med kortare tid mellan varje tillfälle. Dock är 
realiteten en annan där det blir mer och mer mellanrum mellan 
riskhanteringstillfällena. Detta får stöd av bland annat Kendrick (2009) som menar att 
arbetet i ett IT-projekt vanligen går så pass fort fram att vissa moment, däribland 
riskhanteringen, decimeras i omfång.  
 
Charette (2005) påpekar i sin studie att riskhantering idag är det område som 
projektledare minst arbetar med. Våra informanter är dock tydliga med att påtala att 
riskhantering är mycket central, och att den ska utföras, i alla fall i någon 
utsträckning. Peter Bronnvall påpekar dock att det inte finns någon heltäckande 
kontroll från ledningen att projektledarna utför riskhanteringen som önskat, och 
Annika Åström menar att riskhanteringen inte alltid utförs i den omfattning som är 
önskvärd. Carin Ivarsson på Stretch IT påpekar att tiden är den största bidragande 
orsaken till hur mycket utrymme riskhanteringen får, och detta är även något som 
Katarina Lundkvist på Volvo IT framhåller som en påtaglig orsak. Katarina påpekar 
förvisso att tiden inte får inkräkta på huruvida riskhanteringen utförs på ett lämpligt 
sätt, men då IT-projekt idag förväntas utföra mer på kortare tid med mindre resurser 
så faller det sig helt naturligt att vissa delar av projektledningen faller bort, däribland 
riskhanteringen. 
 
Det står att finna i teorin att projektledare tenderar att se riskhanteringen som en mer 
administrativ syssla (Kutsch & Hall 2005). Detta är något som Peter Bronnvall på IT 
Nordic framhäver. Dock handlar det ofta enligt honom om prioritering och brist på 
densamma. Just prioritering är något som även Carin Ivarsson på Stretch IT 
framhåller som en av skälen till att det löpande riskhanteringsarbetet kan bli lidande, 
då tidsbristen gör att det blir en prioriteringsfråga kring hur mycket tid som bland 
annat ska läggas på just riskhantering. Carin menar även att det idag är vanligt att allt 
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mer ansvar läggs på projektledaren, och att detta i kombination med tidsbrist och 
okunskap kan leda till att vissa saker helt enkelt förbises. Detta påpekar även Katarina 
Lundkvist på Volvo IT då hon menar att projektledarna nu för tiden får allt fler 
administrativa sysslor tilldelade, däribland tidsrapportering, ekonomisk uppföljning 
samt riskhantering, och att det därför måste prioriteras mellan olika delar inom 
projektstyrningen. Det är dessutom enligt Carin Ivarsson vanligt att projektledare får 
välja hur riskhanteringen ska utföras, bara den utförs. Detta medför att 
riskhanteringen kan utföras på en mängd olika sätt, eller bli nedprioriterad, vilket 
eventuellt kan leda till att den inte utförs på bästa möjliga sätt.  
 
Carin Ivarsson och Annika Åström påpekar båda två att det inte enbart är 
projektledaren eller -gruppen som kan belastas för ett undermåligt utfört 
riskhanteringsarbete. Annika menar att kunden inte alltid är enig gällande vikten av 
att riskhantering ska utföras, medan Carin poängterar att kunden vanligen har mycket 
att säga till om gällande hur riskhanteringen ska utföras, och det då är kunden som i 
stort påverkar i vilken utsträckning riskhanteringen utförs. Dock menar Carin att det 
som projektledare är viktigt att kunna säga ifrån och kunna proklamera för 
riskhanteringens centrala roll. Även Katarina Lundkvist identifierar de största 
bristerna hos beställaren samt businessdelen, vilket även det påvisar att det långt ifrån 
alltid är de närmast sörjande i ett IT-projekt som är de största faktorerna till att 
riskhanteringen utförs på ett icke önskvärt sätt. Carin Ivarsson påpekar dessutom att 
det ofta är många intressenter som ska involveras i riskhanteringsarbetet, vilket 
medför att många viljor också ska tas hänsyn till. Detta är något som enligt Carin är 
en nödvändighet, men det ökar ytterligare graden av komplexitet och merarbete. 
 
Att det är kunden som många gånger kan vara en orsakande faktor till att 
riskhanteringen inte utförs på tillbörligt sätt står att finna i studien som Kutsch och 
Hall (2005) utfört där bland annat en av studiens informanter påpekade att kunden 
ibland inte ville delge resurser till riskhanteringsarbetet. Detta är en syn som både 
Annika Åström och Katarina Lundkvist delar, då det enligt dem ibland är svårt att få 
rätt resurser för att kunna utföra en korrekt och utförlig riskhantering. Dessutom är det 
enligt Annika vanligt att kunden inte inser vikten av riskhantering, vilket medför att 
det kan bli svårt att som projektledare motivera varför resurser måste tillföras till 
riskhanteringsarbetet. 
 
Om klimatet på företaget är av sådan art att det inte är högt i tak och att man som 
projektledare inte vågar säga ifrån, kan detta innebära att riskhanteringen avsiktligt 
förbises av projektledare, enligt Katarina Lundkvist. Detta enligt henne på grund av 
att det kan ses som ett misslyckande att som projektledare ta upp nya risker som 
tillkommit. I längden kan detta leda till att riskhanteringen ses som misslyckad, då 
inte alla risker tagits upp just på grund av denna rädsla. Denna syn får Katarina stöd 
av i den studie som Kutsch och Hall (2005) genomfört där de menar att det är relativt 
vanligt att projektledare avsiktligen döljer vissa risker för kunden för att på så sätt 
slippa upplevas som inkompetent. Dock framhåller författarna en viss förståelse för 
detta beteende, då det ändå medför att ett minskat förtroende från kundens sida kan 
undvikas.  

5.5  Identifiering av orsaker 
Efter ovanstående analys av teori och empiri kan vi urskönja ett antal orsaker till att 
riskhantering förbises eller på annat sätt inte utförs på ett önskvärt sätt. Dessa 
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identifierades genom att de frekvent förekom i teorin och/eller empirin. För att skapa 
en lättöverskådlighet och en bättre förståelse kring vilka områden dessa orsaker 
återfinns inom, har vi valt att utforma en form av kategorisering. Kategoriseringen är 
utformad på så sätt att utefter de funna orsakerna har kategorier också identifierats 
baserat på det kontext varje orsak återfunnits inom. Sedermera har varje orsak 
placerats i en eller flera kategorier. Nedan presenteras kategorierna, utan inbördes 
ordning, samt deras respektive orsaker. Observera att vissa orsaker kan återfinnas 
inom flera kategorier, då de ibland spänner över flertalet sådana. 

5.5.1  Projektstyrning 
Denna kategori innefattar sådant som rör den rent formella styrningen av projekt, och 
innefattar sådant som tid, omfattning, komplexitet med mera. 

• Tidsbrist. 
• Prioritering och brist på densamma. 
• Brist på kunskapsöverföring i form av databaser över gamla projekt samt 

bristande återkoppling vid fullgjort projekt. 
• Projektets omfattning ökar ständigt, så kallat scope creep. 
• Komplexitet, som beror på föränderlighet i projektet. 
• Formalitet/storlek på projekt. 
• IT-projekt förväntas utföra mer på kortare tid med mindre resurser, vilket gör 

att saker får mindre utrymme, däribland riskhanteringen. 

5.5.2  Projektledaren och -gruppen 
Innefattar sådant som berör projektledaren och dennes projektgrupp. Berör både 
personliga aspekter, men även rent styrningsmässiga och kunskapsbaserade sådana. 

• Erfarenhet inom projektgruppen. 
• Dålig kommunikation mellan styrgrupp och projektgrupp. 
• Avsiktligt förbiseende av projektledaren om denne inte vågar säga ifrån om 

nya risker upptäckts, då man annars kan uppfattas som inkompetent. 
• Personliga egenskaper hos projektledaren. 

o Kraft och vilja hos projektledare. 
• Alltmer ansvar och uppgifter läggs på projektledaren. 
• Projektledare tenderar att se riskhantering som en mer administrativ syssla. 
• Okunskap 

o Okunskap för olika kunders metoder. 
o Okunskap hos projektledaren för olika metoder.  
o Styrningsproblematik på grund av dåligt förarbete. 

5.5.3  Styrgrupp och ledning 
Här innefattas sådant som kan härledas till företagets ledning och projektets 
styrgrupp. Då dessa instanser främst är till för att leda och stötta, innefattas här 
mestadels hänseenden kring detta. 

• Brist på heltäckande kontroll från ledningens sida. 
• Dålig kommunikation mellan styrgrupp och projektgrupp. 
• Okunskap 

o Okunskap för olika kunders metoder. 
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o Styrningsproblematik på grund av dåligt förarbete. 
• Det egna företagets ovilja att se risker. 
• IT-projekt förväntas utföra mer på kortare tid med mindre resurser, vilket gör 

att saker får mindre utrymme, däribland riskhanteringen. 

5.5.4  Externa faktorer 
Behandlar sådant som kan kopplas till intressenter som ligger utanför projektets 
ramar, såsom kunden och övriga intressenter.   

• Kundens involvering i projektet. 
• Kunden har bristande kunskap och förståelse för riskhantering och för olika 

kravidentifieringsfaser. 
• Kunden vet inte själv vad denne vill ha. 
• Intressenters ovilja att se risker. 

5.6  Diskussion kring identifierade orsaker 
I detta avsnitt kommer vi utifrån ett tolkande perspektiv och på ett grundläggande 
plan diskutera de i förra avsnittet identifierade orsakerna kring att riskhantering 
förbises. De orsaker som vi anser vara de absolut mest avgörande kommer diskuteras 
mer djupgående i nästkommande avsnitt. 
 
Tidsbrist är en av de frekvent återkommande orsakerna till att projekt misslyckas i 
någon form. Alla våra informanter tar upp denna orsak vid ett flertal tillfällen, och det 
går således inte att understryka tillräckligt väl hur viktig tiden, eller snarare tillgänglig 
tid, är för ett IT-projekt. Just tidsbrist kan kopplas samman till många av de andra 
orsakerna som vi identifierat. Exempelvis återfinns prioritering, komplexitet och 
scope creep i samma avsnitt som tidsbrist. Alla dessa kan på ett eller annat sätt 
kopplas till att tidsbrist infinner sig. Dålig prioritering leder till att den tid man har 
tillgänglig inte utnyttjas optimalt, komplexiteten kan förorsaka att projektet tar längre 
tid än beräknat och scope creep kan innebära att projektet ska omfatta fler saker men 
på samma tid. Vi menar dock att det är viktigt att komma ihåg att även andra orsaker 
än de rent styrningsmässiga kan komma att påverka den tillgängliga tiden. I princip 
alla de identifierade orsakerna kan direkt eller indirekt påverka ett projekts tid på ett 
eller annat sätt. Till exempel kan kundens involvering i projektet likväl som okunskap 
bland de styrande leda till att tidsbrist infinner sig. Således kan tiden, eller bristen på 
densamma, påverka projektet i allra högsta grad. Det är dock även viktigt att komma 
ihåg att många andra orsaker påverkar just tiden, och således ha detta i åtanke när 
projektet startas och styrs. 
 
En databas över gamla projekt kan vara önskvärt att inneha för en organisation. Detta 
då de, som vi diskuterar i tidigare kapitel, kan fungera som en slags 
kunskapsöverföring av gamla projekt när nya sådana ska startas. Vid en sådan 
granskning kan projektledaren bland annat studera hur riskhanteringen blev utförd i 
dessa tidigare projekt. Det var dock enbart IBM och Volvo IT som hade ett arbete 
med en liknande databas, med skillnaden att det på Volvo IT föreligger ett krav att en 
projektledare ska studera tre liknande projekt innan denne startar sitt eget. Dock 
framhöll Katarina Lundkvist på Volvo IT att det egentligen inte finns någon 
strukturerad kontroll från ledningens sida huruvida en projektledare studerat tidigare 
projekt eller inte. Förvisso berättade Katarina att det vid projektstart ställdes frågor 
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kring om projektledaren utfört detta, men kontrollen sträcker sig inte längre än så. 
Detta kan kopplas ihop med den identifierade orsaken kring brist på heltäckande 
kontroll från ledningen. Det är enligt oss bra att ett krav på granskning av tidigare 
projekt föreligger, då det som sagt kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för ett 
projekts projektstyrning och även riskhantering. Dock anser vi för det första att alla de 
företag vi intervjuade bör anamma ett liknande koncept, men framför allt att 
ledningen ska ta ett större ansvar och på ett djupare sätt kontrollera att projektledaren 
verkligen har granskat ett visst antal tidigare projekt. Precis som mycket annat baseras 
erfarenhet på att tid läggs ned åt att lära sig. Att inneha en databas möjliggör 
kunskapsåterföring på ett sätt som kan hjälpa erfarenhet att skapas snabbare. Att inte 
inneha en databas ser vi som en möjlig orsak till att riskhantering förbises med den 
anledningen att erfarenheten ej infinner sig på samma sätt. 
 
Flera av våra informanter håller med om att alltmer läggs på projektledaren, vilket 
kan leda till att olika delar inom projektet och projektstyrningen måste omprioriteras 
eller dessvärre nedprioriteras. Det är till exempel relativt vanligt att riskhanteringen 
nedprioriteras. Att projektledaren får allt mer ansvar och uppgifter kan enligt oss även 
leda till att en mer administrativ syn på riskhanteringen antas. Detta är dock enligt oss 
en rent naturlig följd av mer ansvar, då projektledaren helt enkelt tvingas att prioritera 
annorlunda för att projektet inte ska bli lidande. Varför allt större ansvar och fler 
uppgifter läggs på projektledaren kan vi bara spekulera kring, men en av de 
anledningar vi kommit fram till är på grund av att IT-projekt i dags förväntas utföra 
mer och mer på kortare tid med mindre resurser. Således innebär detta att det krävs 
mer arbete av projektledaren, som i sin tur helt enkelt måste prioritera och anta en 
administrativ syn kring vissa delar inom projektledningen. Dock kan även 
projektledarens personliga egenskaper spela in kring hur motiverad och engagerad 
denne är kring att få projektet att löpa väl ut, trots de snäva ramarna. Självfallet går 
det inte lägga allt för stor vikt vid dessa personliga egenskaper, men vi anser att de till 
viss del påverkar. En engagerad och motiverad projektledare innebär även en större 
chans för engagerade och motiverade projektgruppsmedlemmar.   
 
Just projektledarens personliga egenskaper kan även komma på tal i frågan kring 
avsiktligt förbiseende av risker. Som vi i tidigare kapitel diskuterat är det relativt 
vanligt att projektledare i vissa fall struntar i att ta upp vissa risker med kunden för att 
undvika att upplevas som inkompetent och icke tillförlitlig. Detta kan förvisso delvis 
härledas till vilken typ av kund det är, men vi anser dock att detta i stort beror på hur 
projektledaren är som person. Exempelvis påpekade Carin Ivarsson på Stretch IT att 
det är viktigt att som projektledare sätta ner foten och våga stå upp mot kunden, då det 
ändå är projektledaren som är ansvarig för att projektet fortlöper. Återigen kan detta 
dock härledas till projektledarens personlighet, då vi inte tror att alla projektledare har 
det som krävs för att i alla lägen stå upp mot kunden och proklamera för sin åsikt. 
 
Gällande kunden och dennes delaktighet i projektet råder det inget tvivel om kundens 
centrala roll. Det är ändå upp till kunden att specificera vad som önskas av projektet, 
och det är då viktigt att kunden är väl insatt i de olika delarna av 
projektstyrningsarbetet. Vi har fått insikt kring att det inte alltid är så att kunden har 
så stor kompetens och kunskap kring bland annat riskhanteringen, varför också denna 
del riskerar att till viss del motarbetas från kundens sida. Således vill vi påstå att om 
kunden inte förstår vikten av varför riskhanteringen ska utföras, är det också lätt att 
försöka minimera detta moment på grund av exempelvis ekonomiska skäl.  
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En av orsakerna som vi anser kan ha störst påverkan på projektledningen i stort, och 
då även riskhanteringen, är okunskap. Detta innefattar både ledning och styrgrupp, 
men även projektledaren och gruppen. Om dessa personer inte har tillräcklig kunskap 
kring projektstyrning kommer det med största sannolikhet inte heller bli ett lyckat 
projekt. Samma sak kan appliceras på riskhanteringen – om man inte besitter 
tillräckligt med kunskap kring området, kommer antingen riskhanteringen inte utföras 
på ett tillfredsställande sätt, eller i värsta fall inte utföras alls. Okunskapen kan dock 
även röra andra delar såsom vilka riskhanteringsmetoder kunden vill använda eller 
helt enkelt att det ack så viktiga förarbetet inte utförts på ett bra sätt. Således anser vi 
att det är viktigt att se till att de personer som innefattas inom projektet har god 
kunskap om projektets olika delar. Förvisso menar vi inte att man kan kräva att varje 
projektgruppsmedlem ska ha en heltäckande förståelse för hela 
projektstyrningsarbetet, men kring riskhanteringen bör de ändock ha en god 
förståelse. Detta på grund av att det enligt våra informanter är vanligt att 
projektgruppsmedlemmarna deltar i riskworkshops där risker identifieras. Det krävs 
förvisso ingen insyn i hur själva struktureringen efter identifieringsförfarandet går till, 
men kunskap kring vad som räknas som en risk bör finnas. Detta är dock något som 
ofta kommer med erfarenheten hos projektgruppsmedlemmarna, varför vi anser att det 
är troligt att personer som varit med i många projekt tidigare har en djupare kunskap 
kring området än nya kollegor.  
 
Vi diskuterar ovan att kunden ibland kan sätta sig emot riskhantering, då denne inte 
förstår vikten av det eller helt enkelt anser att det kostar för mycket eller tar för 
mycket resurser i anspråk. Detta är dock ett problem som vi anser kan återfinnas även 
inom styrgruppen och ledningen. Är inte dessa personer tillräckligt insatta i hur 
riskhanteringen ska utföras, kommer inte heller de anse att det ska utföras i någon 
större utsträckning. Dessutom ser vi en risk med att de ledande inom det egna 
företaget inte vill acceptera identifierade risker inom projektet, helt enkelt på grund av 
att de dels kan uppfattas som slarviga av kunden, men också för att de inte är insatta i 
projektstyrningen och således inte förstår varför vissa risker har identifierats. Detta 
anser vi dock kan bero på dålig kommunikation mellan projektgrupp och styrgrupp. 
Om styrgruppen och ledningen inte ser vikten av riskhantering är det som 
projektledare viktigt att föra en dialog och diskutera kring området för att påtala hur 
vitalt det faktiskt är. Detta kan dock försvåras om projektet är mycket komplext eller 
omfattande, då det ibland kan förekomma fler än en projektledare. Dock bör den 
högst ansvariga inom projektgruppen då se till att en god kommunikation byggs upp 
mellan projektgrupp, styrgrupp och ledning för att undvika liknande scenarion.  
 
Således kan vi konstatera att alla de ovan identifierade orsakerna har någon form av 
inverkan på riskhanteringens utförande, men långt ifrån alla har en sådan betydelse att 
de är rent avgörande. I nästa avsnitt kommer vi identifiera de centrala orsakerna till att 
riskhantering förbises där varje orsak har en klar inverkan på riskhanteringens 
förfarande. Vi kommer även diskutera varje orsak djupare, då ovan beskrivning enbart 
varit grundläggande. 

5.7  De centrala orsakerna till att riskhantering förbises 
Utifrån den diskussion vi fört i avsnittet ovan har vi kommit fram till ett antal orsaker 
som vi anser har störst påverkan kring att riskhantering inte utförs inom IT-projekt. 
Dessa är tidsbrist, prioritering, okunskap samt erfarenhet. Då tidsbrist och prioritering 
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i mångt och mycket flyter samman har vi valt att hantera dessa tillsammans. Nedan 
kommer vi förklara våra ställningstaganden till varför vi anser att dessa orsaker är 
högst prioriterade. 
 
I våra intervjuer har vi fått uppfattningen om att den så kallade magkänslan spelar en 
stor roll, vilken kan härledas ur erfarenhet. Exempelvis påpekar Katarina Lundkvist 
på Volvo IT att hon inte längre använder de mallar som finns kring riskhantering, utan 
snarare går på sin erfarenhet, som hon likställer med magkänsla. När vi genomfört 
våra intervjuer och läst teorin kring området har vi insett att erfarenhet är en av de 
största orsakerna till att riskhantering kan komma att förbises. Detta på grund av att en 
för rollen ny projektledare inte har samma erfarenhet som en projektledare som varit 
med under längre tid, vilket kan leda till att den nya projektledaren inte riktigt vet hur 
denne ska handskas med, samt utföra, riskhanteringen. Således vill vi påstå att även 
om tiden inte finns, har en erfaren projektledare vetskap om att riskhanteringen ändå 
måste utföras, medan en mindre erfaren projektledare eventuellt inte inser detta.  
 
Databaser över gamla projekt som bland annat fungerar som en form av 
erfarenhetsöverföring kan vara till stor nytta för projektledare när de exempelvis 
studerar hur tidigare riskhanteringsprocesser gått till. Dock finner vi det delvis 
oroväckande att denna erfarenhetsåterföring i stort baseras på hur noga personen som 
lagt in dokumenten har varit. Om denna person inte lagt ner tillräckligt med 
engagemang vid införseln i databasen kommer inte således den projektledare som 
studerar dokumenten att kunna tillskansa sig erfarenheten, vilket i förlängningen 
eventuellt kan resultera i en sämre utförd riskhantering. Således anser vi att erfarenhet 
inte enbart är något som anskaffas via personliga erfarenheter vid arbetet utan att det 
även är något som kan anskaffas via erfarenhetsåterföring.  
 
För att fortsätta diskussionen med de nästkommande orsakerna vi identifierat, 
kommer vi till motiveringen angående valet av prioritering samt tidsbrist som orsaker 
kring riskhanteringens förbiseende. Som nämnt i diskussionen i avsnitt 5.6 kan dålig 
prioritering leda till att den tillgängliga tiden inte nyttjas optimalt. Dock kan det även 
vara det omvända, då redan befintlig tidsbrist kan leda till att omprioriteringar måste 
ske. Således vill vi påstå att tidsbrist och prioritering har ett samband som sträcker sig 
åt båda hållen. 
 
När ordet prioritering kommer på tal är det lätt att dra paralleller till att olika delar 
inom ett projekt ska få större eller mindre plats baserat på ett antal kriterier såsom tid, 
kostnad eller resurser. Dock anser vi att det kan finnas flera olika sorters prioritering. 
Självfallet är föregående exempel en form av prioritering, men även specifika risker 
inom ett projekt kan beröras. Förslagsvis kan en risk ha en mycket högre prioritering 
på grund av att dess sannolikhet för inträffande eller konsekvens vid inträffande är 
såpass överhängande att den måste högprioriteras. Här behandlar vi prioritering 
framförallt i det större perspektivet kring projektstyrning och i förhållande till 
riskhantering som del i ett större arbetssätt. 
 
Varför vi valt prioritering som en av våra topp tre-orsaker för förbiseende av 
riskhantering, är på grund av dess oerhört viktiga del inom projektstyrning. Om ett 
projekt har bristande prioritering innebär det inte per definition att det är dömt att 
misslyckas, men det kommer försvåra arbetet avsevärt. Vi anser att en god 
prioritering innebär så mycket mer än att bara bestämma vilka delar som får mer eller 
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mindre utrymme, och i vilken ordning de ska göras et cetera. Vi vill dessutom påstå 
att prioritering i allra högsta grad kan påverka i vilken utsträckning riskhanteringen 
utförs, främst på grund av risken att bli nedprioriterad. 
 
Vi vill även poängtera tid, eller bristen på densamma, som något som flertalet gånger 
kommer på tal när man pratar om prioritering, och precis som vi nämner tidigare har 
de ett dynamiskt samband inom projektstyrningen. Detta är anledningen till att vi 
väljer att även ta med tidsbrist som en av de orsaker som vi värderar högst. Detta trots 
att det egentligen inte är vad som skulle kallats för en av de stora orsakerna till att 
riskhantering inte sker i den utsträckning som hade varit adekvat för respektive 
projekt. 
 
Precis som vi talar om i inledningskapitlet har vi de senaste decennierna genomgått en 
förvandling i vår värld. Tid kan i princip likställas med en lyxvara som handlas fram 
och tillbaka som vilken annan valuta som helst, och är inte längre något som kan ses 
som var mans rätt. Detta händer samtidigt som kraven på projektledare och 
projektgrupp växer, och som exempel nämner flertalet av våra informanter att 
situationen för projektledare börjar bli ohållbar. Att rollen som projektledare 
innehåller fler och fler ansvarsområden som hopar sig är den stora orsaken till att 
tidsbrist hamnar så högt upp trots att det bara är en orsak till att riskhantering inte 
genomförs. Vi väljer som sagt ändå att placera tidsbrist som en av de tre högst 
prioriterade orsakerna just på grund av att tid idag nästan anses vara en legitim orsak 
eller förklaring till varför vissa delar i projektstyrning ej får tillräckligt mycket 
utrymme. 
 
Utöver ovan nämnda orsaker anser vi även att kunskap är en av de vitala orsakerna på 
grund av att kunskap, eller bristen på densamma, kan få riskhanteringsprocesser att 
bortses i projektstyrningen. Som står beskrivet i avsnitt 5.6 genomsyras detta genom 
hela forskningen då bristen på kunskap kan ligga på många olika nivåer. Om det på 
olika nivåer inom företaget finns en bristande kunskap inom just 
riskhanteringsarbetet, så bör det rimligen finnas en tendens att delar av 
riskhanteringen förbises på grund av nämnda okunskap. 
 
Det kan även vara så att styrgruppens medlemmar inte är insatta i företagets 
projektstyrningsmetodik eller överlag hur projektstyrning går till, vilket leder till att 
riskhanteringen inte utförs korrekt. Detta anser vi leder till att projektledaren inte kan 
luta sig mot styrgruppen i vissa områden, vilket kan leda till att informationen om 
risker inte förmedlas korrekt. Peter Bronnvall på IT Nordic säger: 
 
Utan en aktiv riskhantering anser jag att man inte har kontroll över sitt projekt utan kommer 

att bli offer för omständigheterna. Du kommer inte att styra själv utan blir styrd. 
 

Peter Bronnvall om aktiv riskhantering. 20 
 

Således anser vi att det främsta syftet med att riskhantera i ett projekt är att ha en god 
framförhållning och en beredskap för sådant som möjligen kan komma att inträffa i 

                                                

20 Peter Bronnvall, projektledare IT Nordic, e-post den 26 april 2012. 
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projektet. Detta skapar en insikt kring vikten av att kunskapen om riskhantering finns 
till hands inom hela företaget. 
 
Det kan även vara så, som vi kunnat se i vår forskning, att kunder ibland helt tvärt går 
emot det projektledaren vill. Det vill säga att de genom sin okunskap tycker att 
riskhanteringen är någonting som inte behövs och bortprioriteras eller inte finns med 
överhuvudtaget. Här anser inte vi att det spelar så stor roll om projektgruppen i sin tur 
har den erfarenhet som krävs för att få igenom en riskhantering som är fullgod, om 
inte projektets ledare kan få igång en god kommunikation med ledningen och kunden 
där vikten av riskhantering påpekas. I annat fall finns det en risk att riskhanteringen 
inte utförs alls. Det är dessutom idag vanligt att kunden vill använda sina specifika 
metoder för projektstyrning, vilket kan innebära att riskhanteringen har en klart 
decimerad roll på grund av att kunden inte har tillräckligt med kunskap kring 
riskhanteringens vitalitet. Dessutom kan det skilja i hur kunden och projektledaren/-
gruppen uppfattar riskhantering, vilket bland annat framkommer i vår intervju med 
Annika Åström på IBM där hon påpekar att det kan föreligga en problematik kring 
vad kunden uppfattar som riskhantering, och vad projektledaren uppfattar som 
detsamma.  
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6   Slutsatser och utvärdering 
Utefter genomförd analys av den insamlade empirin och den sammanställda 
teoretiska referensramen redovisar vi i detta avslutande kapitel de slutsatser som vi 
kommit fram till i studien. Vidare återfinns även förslag på vidare forskning samt en 
utvärdering av de för studien valda metoderna. Avslutningsvis kommer även 
alternativa andra metoder samt för- och nackdelar med studiens utförande att tas 
upp. 

6.1  Slutsatser 
För att återkoppla till forskningsstudiens huvudsyfte kommer vi nu att redovisa de 
resultat och slutsatser som har ådagalagts i form av fyra centrala orsaker till att 
riskhantering förbises. Vi kommer även lyfta svaren på de fyra övriga 
forskningsfrågorna som har bidragit till det slutliga resultatet. Delfrågorna kommer att 
behandlas i den ordning de förekommer i avsnitt 1.4 för att sedan avslutas med 
huvudfrågan. 
 
Vad är riskhantering? 
Svaret på denna fråga kommer framförallt från den insamlade teorin i kapitel 3. Här 
har vi valt att fokusera på PMBOK som den standard vi utgått ifrån och som beskriver 
riskhantering som fyra olika delar. Dessa delar är riskidentifiering, riskkvantifiering, 
utveckling av riskbemötande samt styrning av riskbemötande. Resterande delar av 
svaret till vad riskhantering är har vi tagit del av från Tom Kendrick som ger en mer 
applicerbar förklaring till hur man kan använda riskhantering och grunderna i 
PMBOK för att anpassa densamma och på så vis skapa fördelar. Även våra empiriska 
intervjuer har hjälpt till att besvara frågan och hjälpt till att ge svaret att riskhantering 
framförallt handlar om att skapa förutsättningar för att förutse framtida 
problemområden. 
 
Hur används riskhantering i praktiken? 
Riskhantering används i dagsläget hos de behandlade organisationerna som en del i 
deras projektstyrning enligt alla de informanter som vi intervjuade. Informanterna 
identifierade alla de delar som infinner sig i den standard som vi använt oss av, 
nämligen PMBOK. Däremot finns det vissa tvivel om graden av användning samt i 
vilken mån riskhantering prioriteras som en del av projektstyrningen. 
 
Varför ska riskhantering utföras? 
Som svar på denna forskningsfråga har vi i avsnitt 5.3, identifierat sex olika begrepp 
utifrån de intervjuer vi hållit samt insamlad teori från tidigare forskning. Begreppen 
är: 

• Komplexitet 
• Erfarenhet 
• Förebyggande 
• Framförhållning 
• Styrning  
• Kontroll 
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De här sex begreppen förklarar hur riskhantering kan förenkla projektstyrning och på 
så sätt förenkla projektet som helhet. 
 
Vilka svårigheter finns för att genomföra riskhantering 
För att besvara denna fråga genomförde vi en analys av de empiriska data vi samlat in 
tillsammans med den teori som vi identifierat inom området. Denna analys gav oss än 
mer grund att stå på i vårt sökande efter de centrala orsakerna till att riskhantering 
förbises i IT-projekt och utifrån dem kom vi fram till ett större antal orsaker som 
bidrar till svårigheterna och sammanställde dessa under ett antal kategorier. 
Projektstyrning 

• Tidsbrist. 
• Prioritering och brist på densamma. 
• Brist på kunskapsöverföring i form av databaser över gamla projekt samt 

bristande återkoppling vid fullgjort projekt. 
• Projektets omfattning ökar ständigt, så kallat scope creep. 
• Komplexitet, som beror på föränderlighet i projektet. 
• Formalitet/storlek på projekt. 
• IT-projekt förväntas utföra mer på kortare tid med mindre resurser, vilket gör 

att saker får mindre utrymme, däribland riskhanteringen. 

Projektledaren och -gruppen 

• Erfarenhet inom projektgruppen. 
• Dålig kommunikation mellan styrgrupp och projektgrupp. 
• Avsiktligt förbiseende av projektledaren om denne inte vågar säga ifrån om 

nya risker upptäckts, då man annars kan uppfattas som inkompetent. 
• Personliga egenskaper hos projektledaren. 

o Kraft och vilja hos projektledare. 
• Alltmer ansvar och uppgifter läggs på projektledaren. 
• Projektledare tenderar att se riskhantering som en mer administrativ syssla. 
• Okunskap 

o Okunskap för olika kunders metoder. 
o Okunskap hos projektledaren för olika metoder.  
o Styrningsproblematik på grund av dåligt förarbete. 

Styrgrupp och ledning 

• Brist på heltäckande kontroll från ledningens sida. 
• Dålig kommunikation mellan styrgrupp och projektgrupp. 
• Okunskap 

o Okunskap för olika kunders metoder. 
o Styrningsproblematik på grund av dåligt förarbete. 

• Det egna företagets ovilja att se risker. 
• IT-projekt förväntas utföra mer på kortare tid med mindre resurser, vilket gör 

att saker får mindre utrymme, däribland riskhanteringen. 

Externa faktorer 

• Kundens involvering i projektet. 
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• Kunden har bristande kunskap och förståelse för riskhantering och för olika 
kravidentifieringsfaser. 

• Kunden vet inte själv vad denne vill ha. 
• Intressenters ovilja att se risker. 

Vilka är de centrala orsakerna till att riskhantering förbises i IT-projekt? 
Frågan ovan är forskningsstudiens huvudfråga och den som sedermera också bidragit 
till det slutgiltiga resultatet. Svaren på de fyra underfrågorna har hjälpt till att besvara 
vår huvudfråga genom att skapa förståelse för hur de intervjuade företagen ser på 
riskhantering, hur de använder den samt deras förståelse för riskhanteringens bidrag 
till projektstyrning. Detta tillsammans med framtagandet av orsaker genom att 
analysera svårigheterna för att genomföra riskhantering gav oss en utgångspunkt för 
att identifiera de av oss identifierade som de centrala orsakerna. De fyra centrala 
orsaker vi har kommit fram till är: 

• Tidsbrist 
• Prioritering 
• Okunskap 
• Erfarenhet 

6.2  Reflektion över studiens resultat 
Efter att vi via vår studie kommit fram till att tidsbrist, prioritering, okunskap och 
erfarenhet är de fyra största och centrala orsakerna till att riskhantering förbises 
återstår nu endast att reflektera över vad det innebär. 
 
För många utomstående som inte är involverade i den tidspressade situation som ett 
IT-projekt allt som oftast innebär kan det vara lätt att avfärda just tidsbrist som en 
giltig orsak till att riskhantering får mindre plats än vad som både är adekvat och vad 
som är önskvärt. Istället kan det vara lätt att skylla detta på att tidsbrist endast handlar 
om prioriteringar och att med kunskap och erfarenhet bakom sig ska det inte vara 
speciellt svårt att hamna rätt i den prioritering som skapas. Dock är verkligheten oftast 
en helt annan, och som projektledare handlar det om att tid är en ny valuta. 
Prioriteringar är självklart ett måste och framförallt om tiden är knapp. Det betyder 
dock inte att rätt prioriteringar bidrar till en projektstyrning som följer konstens alla 
regler, utan det kan innebära att prioriteringar görs som skär i flera delar för att alla 
ska få en plats att utföras, då helheten är viktigare än delen. 
 
Här ser vi tydligt att även tid i dagens tidspressade samhälle har en rättmätig plats 
bland de centrala orsakerna och tillsammans med erfarenhet, kunskap och 
prioriteringar skapas de bästa förutsättningarna för en väl genomförd riskhantering. 
 

6.3  Utgångspunkter för vidare forskning 
Denna forskningsstudie angriper endast problemen med bristande riskhantering ur ett 
belysande och undersökande perspektiv. Därför ligger vägen öppen för vidare 
forskning och då framförallt med utgångspunkt i de centrala orsaker vi identifierat 
och försöka hitta lösningsförslag på hur detta kan förbättras.  
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Vidare vore det intressant att utföra forskning även i andra paradigm när det gäller 
riskhantering och varför det förbises. Skiftningarna i paradigm kan vara både i 
hänseendet att låta beställarens sida stå för den empiriska delen eller att byta 
geografisk position till andra länder för att se om resultatet skiftar. 
 
Under studiens gång har vi även identifierat att fenomenet scope creep nämns av våra 
informanter som något av det mer centrala när det gäller fallerade projekt. Vi har i 
denna studie endast tagit med det som en orsak bland många då vi endast ser det som 
ett symptom, men vidare forskning skulle vara intressant på just detta ämne. Dels för 
att förstå den bakomliggande problematiken med fenomenet men även hur det 
påverkar ett projekt i olika faser. 

6.4  Utvärdering av valda metoder 
För att eftersträva en hög kredibilitet i studien har känd litteratur inom 
forskningsmetodik använts, för att säkerställa att valda forskningsmetoder väl 
stämmer överens med uppsatsens frågeställning. Den för studien insamlade teorin har 
anskaffats via ansedda och legitima biblioteksdatabaser. Efter insamlandet har teorin 
granskats innan ett eventuellt användande i uppsatsen. Det kan dock föreligga vissa 
komplikationer kring teoriinsamlandet då teorin kring området är så pass omfattande. 
Detta kan leda till att vital och viktig information har förbisetts på grund av den 
ansenliga mängden, vilket är något som får tas med i beräkningen när det kommer till 
studiens kredibilitet.  
 
De för studien utförda intervjuerna har varit av en semistrukturerad art. Denna 
utformning valdes främst på grund av att en ostrukturerad intervjuinriktning skulle 
leda till alltför flyktiga och svårbegripliga svar, medan en mer strukturerad 
utformning skulle kunna leda till att informanterna blivit påverkade av frågornas 
utformning. Dock finns det fortfarande en viss risk att informanternas personliga 
preferenser har spelat in på de svar de lämnat under intervjutillfällena, eller att de inte 
har förstått frågeställningen. Vi har dock eftersträvat att ställa frågorna så tydligt som 
möjligt, för att undvika missförstånd och på så sätt få trovärdiga och valida svar. 
Utöver detta skickade vi kompletterande frågor, för att kunna säkerställa att vi erhållit 
rätt förståelse. 

6.4.1  Trovärdighet 
Efter att vi genomfört våra intervjuer, transkriberades dessa, och utefter dessa 
transkriberingar skrevs ett första utkast för varje företag i empirikapitlet. Vi 
kontaktade sedermera företagen, för att kontrollera om de hade något att tillägga och 
om vi fick använda deras namn och företag, samt om de ville se det material vi 
sammanställt efter intervjun. I de fall informanten ville granska materialet, mailades 
detta till berörd person och eventuella ändringsförslag delgavs till oss. Således anser 
vi att trovärdigheten för studien är hög, då vi återkopplat till informanterna för att ge 
dem möjligheten att läsa våra sammanställningar över utförda intervjuer.  

6.4.2  Överförbarhet 
De upptäckter och resultat vi efter utförd studie funnit anser vi kan ligga till grund 
som en form av kunskapsdatabas för den som kan tänkas vilja lära sig mer kring 
området, eller forska vidare inom det. Dessutom kan de resultat vi nått med studien 
användas av personer i olika verksamheter som behöver ett underlag för vilka orsaker 
som kan föreligga kring att riskhantering förbises. Den forskning som vi fört går även 
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att applicera i andra miljöer och kontext, exempelvis för att finna lösningar kring de 
identifierade orsakerna eller undersöka om orsakerna i studien kan ligga till grund för 
andra organisatoriska problem. 
 
På ämnet överförbarhet kan vi se att, trots att vi enbart intervjuat ett fåtal personer på 
fyra svenska IT bolag, det troligtvis går att överföra på en stor del av de svenska 
företagen som verkar inom samma bransch. Anledningen till att vi ser denna 
överförbarhet är att flertalet av de personer vi intervjuat har en mångårig erfarenhet av 
rollen som projektledare. De har jobbat med enorm mängd företag inom både samma 
bransch men även utanför densamma. Således skulle den av oss bedrivna forskningen 
kunna appliceras på andra företag än just de vi har använt oss av. 

6.4.3  Pålitlighet 
I metodkapitlet står det att finna hur forskningsstudien bedrivits gällande bland annat 
urval, valda metoder samt strategier. Utöver detta har vi transkriberat genomförda 
intervjuer, samt bifogat den intervjuguide vi använt oss av bland uppsatsens bilagor. 
Således återfinns önskvärd information kring hela uppsatsprocessen. Vi har dessutom 
låtit tre utomstående personer läsa uppsatsen, för att säkerställa dess kvalitet. I 
kombination med detta, och det faktum att uppsatsen kritiskt kommer granskas av en 
opponentgrupp som kommer ta ställning till huruvida uppsatsens håller en god 
kvalitet eller inte, anser vi att pålitligheten är god.  

6.4.4  Fördelar och nackdelar med vald metod 
Vi ser tydliga fördelar med den valda kvalitativa ansatsen just för att vi kunnat skapa 
en djupare förståelse kring hur fenomenet fungerar både i praktiken och i teorin.  
Fördelar ligger även i att vi på ett mer effektivt sätt kunnat göra ett urval i de data vi 
samlat in, via de intervjuer vi genomfört, för att bättre matcha det syfte vi arbetade 
utifrån och på så sätt få relevant data att arbeta med och skapa förståelse i. Detta 
innebär att vi fokuserat på de specialister som finns inom området, och hur dessa 
arbetar, samt de specifika metoder och modeller som finns att tillgå i teorin. 
 
Nackdelar som kan identifieras i samband med att vi inte valt en kvantitativ 
forskningsansats är bland annat den bredare övertygelsen som kan infinna sig utanför 
specialistgrupper, vilka var vår specifika målgrupp. Ytterligare en nackdel med att 
genomföra studien på ett kvalitativt plan är att vi inte testat våra teorier genom större 
undersökningar som är vanligt inom kvantitativa studier, utan att vi istället utgått ifrån 
ett fåtal informanters övertygelse (Bryman & Bell 2011), för att tillsammans med den 
insamlade teorin sedermera utföra analyser och dra slutsatser. 
 
För att öka uppsatsens validitet och reliabilitet skulle det kunna tänkas att ytterligare 
mer tid skulle lagts på insamling och granskning av teori. Det skulle även kunna 
tänkas att fler intervjuer mer fler företag skulle lett till en annan insikt än den vi 
erhållit via de utförda intervjuerna. Dock är detta enbart spekulationer, och inget som 
vi med säkerhet kan bevisa. Utöver detta är det inte säkert att längre och djupare 
studier av mer teori skulle gett mer insikt i området. 

6.4.5  Eventuella alternativa metoder 
Erkända alternativa metoder som studien ej använder sig av är kvantitativ 
forskningsmetodik. Den främsta anledningen till detta är som tidigare nämnt att fokus 
i studien ligger i att skapa förståelse och inte att testa teorier/hypoteser genom att 
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kvantifiera data. Andra metoder på en lite lägre nivå är studiens intervjumetoder, där 
vår studie använder sig av semistrukturerade intervjuer istället för andra erkända 
inriktningar såsom strukturerad och ostrukturerad intervjumetodik. Anledningen till 
att studien ej använder sig av en strukturerad metod är då denna skapar, för studiens 
syfte, en för begränsad empiri i och med risken för att informanten och intervjuaren 
inte delar samma förståelse för den fördefinierade frågan. Den ostrukturerade 
versionen av intervjumetod ökar också risken för att intervjusamtalet glider in på en 
för syftet tvivelaktig riktning (Bryman & Bell 2011). 
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Bilagor 

Bilaga 1 - intervjufrågor 
Följande frågor användes under de semistrukturerade intervjuer vi genomförde: 

1. Personligt 
a. Vad heter du och vad har du för roll inom företaget? 
b. Hur länge har du arbetat på företaget, samt inom den roll du för 

närvarande besitter? 

 

2. Övergripande 
a. Kortfattat, hur arbetar ni i projektform? 
b. Vilka, om några, fasta roller finns inom projekten?  

 

3. Riskhantering 
a. Beskriv hur ni arbetar med riskhantering på ett övergripande sätt? 
b. Använder ni er utav någon modell för riskhantering? 

i. Om ja – beskriv vilka samt varför de används. 
ii. Om nej – varför används ingen modell, och hur hanterar ni i så 

fall risker? 
c. När börjar hanteringen av risker i era IT-projekt? 

i. Sker det i flera steg? 
d. Hur många personer sköter riskhanteringen? 

i. Om en person – varför enbart den? 
ii. Om flera personer – vilka, och varför delas ansvaret upp? 

e. Baseras riskhanteringen på personliga preferenser, där projektledaren 
själv bestämmer vad som är relevant, eller en förbestämd, objektiv syn 
med exempelvis standardrisker som alltid tas med? 

i. Vad är anledningen till att ni valt detta tillvägagångssätt? 
f. Beskriv eventuella risker som alltid beaktas? 
g. Hur tar ni hänsyn till tidigare projekts uppkomna risker? 
h. Hur prioriteras risker? 

i. Vilka risker anses vara relevanta? 
ii. Hur tar ni fram relevanta risker – hur alarmerande behöver de 

vara för att de ska beaktas?  
i. Varför bedöms vissa risker som mer alarmerande? 
j. Anser du att riskhanteringen i era IT-projekt utförs enligt era riktlinjer? 

i. Om ja – vilka andra områden finns det i så fall som kan göra att 
ett projekt fallerar?  

ii. Om nej – varför tror du att det är så? 
k. Om du får bestämma, hur skulle ni arbeta med riskhantering i 

framtiden? 
i. Vilka förbättringsområden finns? 
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4. Övriga frågor 
a. Har ni någon dokumentation kring ämnet, från exempelvis tidigare 

projekt, vi kan ta del av? 
b. Vid eventuella följdfrågor, skulle vi kunna kontakta er igen för en 

uppföljning? 

 
Efter några dagar efter de genomförda intervjuerna, ställde vi några följdfrågor till 
varje informant: 

1. Vad är riskhantering för dig? 
2. Vad anser du är de viktigaste aspekterna i varför man bör använda sig av 

riskhantering? 
3. Finns det några andra specifika anledningar som du har kommit att tänka på i 

efterhand och som du vill poängtera till varför riskhantering förbises? 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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