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Abstract 
Many organizations today work in projects, a method of organizing work to provide a clearer 

focus on goals and more control of every aspect of the assignment. A project is, simply put, a plan 

to achieve a specific result. In turn, project management means to use various tools and methods to 

facilitate and streamline the effort towards achieving the goal with the project.  

 

Risk management is the activity that refers to finding, identifying and quantify different types of 

risks and take appropriate action towards reducing or eliminating these risks to the extent possible. 

With increased use of projects as a method of working the demands for managing risks better 

become stronger. The question that this thesis tried to answer was: “What kind of risks does the IT 

industry think are linked to their projects and in what way does these companies manage these 

risks?” 

 

Among the project leaders interviewed, the authors could see a great variation in lines of thought 

and values regarding the importance of risk management and how risk management should be 

handled. Some interesting observations were made and certain important areas have been brought 

into the spotlight. 

 

The authors saw that risk management among the IT companies was handled very differently from 

each other. The variation can be due to the sizes in projects or due to the size of the companies. 

What the authors have observed shows that most of the companies have a common attitude 

towards the importance of risk management and are usually very structured in their work with risk 

management. The authors believes this to be a sign that risk management in IT projects is being 

taken more seriously now than before and believe that this trend will continue towards more well 

planned and well structured risk management in the IT industry. 

 

Keywords: Project, project management, risk management, risk analysis, risks, IT projects  

Nyckelord: Projekt, projektstyrning, projektledning, riskhantering, risk management, riskanalys, 
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Sammanfattning 

Idag arbetar många organisationer i projektform, en arbetsmetod som medför tydligare inriktning 

mot resultat och större kontroll över alla delar av arbetet. Ett projekt är enklast beskrivet som en 

plan för att uppnå ett specifikt resultat. Projektledning innebär i sin tur att man använder sig utav 

olika metoder och verktyg för att underlätta och effektivisera arbete mot målet inom projekt.  

 

Riskhantering är den verksamhet som syftar till att lokalisera, identifiera och kvantifiera risker av 

olika slag samt vidta lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån reducera eller eliminera dessa 

risker. Med den ökande användningen av projekt som arbetsmetod ökar också kravet att hantera 

risker mot projekt bättre. Frågan som denna uppsats sökte svar på var: "Vad anser företag inom IT-

branschen att det finns för risker kopplade till deras projekt och på vilket sätt hanterar företagen 

dessa risker?" 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med representanter från fyra företag inom IT-

branschen. De fyra företagen verkar inom olika områden och med detta ville författarna få en mer 

nyanserad bild av hur riskhantering sköts inom branschen. Löpande kontakt hölls med en 

representant från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PwC) avdelning för riskhanteringstjänster 

(RMS). Denna kontakt fungerade som informationskälla. Urvalsmetoden för denna studie var ett 

omdömesurval. Författarna har efter egna kriterier valt ut och kontaktat projektledare på IT-

företag. Kriterierna var att samtliga respondenter skulle ha ansvar för IT-projekt. 

 

Författarna kunde se att det bland projektledarna varierade mycket i tankesätt och värderingar 

kring vikten av riskhantering och på vilket sätt riskhantering ska skötas. Vissa intressanta 

iakttagelser har gjorts och det finns viktiga områden som har kommit fram i ljuset genom denna 

uppsats.  

 

Författarna kom fram till att riskhanteringen hos IT-företag sker på väldigt olika sätt på de företag 

som undersöktes. Variationen beror troligen både på storleken på projekten och på företagens 

storlek. Det författarna har sett visar dock på att företagen för det mesta är ganska strukturerade i 

sitt arbete kring riskhanteringen. Detta tror författarna tyder på att riskhantering i IT-projekt tas på 

större allvar nu än tidigare och de tror på en fortsatt trend med välstrukturerad och planerad 

riskhantering inom IT-branschen. 
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Förord 

Vi vill rikta ett tack till alla företag och respondenter som ställde upp på intervjuer, det hjälpte oss 

med ovärderlig data för den här uppsatsen. Tack även till Emil Gullers, avdelningschef på 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers avdelning Risk Management Services, som hjälpt oss att få 

insikt i hur företag generellt sköter riskhantering inom IT-branschen och bidrog med 

expertkunskaper om hur riskhantering bör bedrivas effektivt. Tack vare samtliga inblandade fick 

vi helt ny kunskap om ämnet riskhantering. 

 

Tack även till vår handledare under uppsatsskrivandet, Karin Winroth, som ledde oss på rätt spår 

med bl.a. vår ämnesbeskrivning och problemformulering. 

 

 

David Almqvist   Siam Choudhury 
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Introduktion 

Bakgrund 

Idag arbetar många organisationer i projektform, en arbetsmetod som medför tydligare inriktning 

mot resultat och större kontroll över alla delar av arbetet. Ett projekt är enklast beskrivet som en 

plan för att uppnå ett specifikt resultat
1
. Ett allt större krav på mål och resultatinriktat arbete gör att 

projekt som arbetsmetod framstår som ett ideal för att uppnå resultat. Arbetsmetoden är effektiv 

och fokuserad på ett väl avgränsat mål, med klara definitioner på vilka kriterier som måste 

uppfyllas för att ett projekt skall anses lyckat, oftast i form av tid, pengar och funktionalitet. 

 

Projektledning innebär att man använder sig utav olika metoder och verktyg för att underlätta och 

effektivisera arbete mot målet. Bland dessa finns till exempel risk management eller riskhantering. 

 

Riskhantering är den verksamhet som syftar till att lokalisera, identifiera och kvantifiera risker av 

olika slag samt vidta lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån reducera eller eliminera dessa 

risker
2
. Denna verksamhet utgör oftast en plan, en riskanalys, som tydligt redogör för och 

beskriver sannolikheten, konsekvensen av och eventuella åtgärder för att undvika eller hantera 

riskerna. 

 

Siffror som framkommit ur olika undersökningar under 2004 visar att 20 % av alla IT-

investeringar är bortkastade, detta motsvarar årligen 600 miljarder dollar globalt. 

40 % av alla IT-investeringar under samma år gav inget värde. 30 % av företagen i en 

undersökning säger att de fått negativ avkastning på IT-investeringar och 40 % kopplar inte ihop 

IT med verksamheten
3
. Dessa otillfredsställande siffror gör ämnet riskhantering högaktuellt.  

 

Enligt ett nytt direktiv i aktiebolagslagen ska aktiebolag ha ett revisionsutskott. Utskottet ska bestå 

av styrelseledamöter som inte ingår i företagsledningen. Detta utskott ska bl.a. övervaka företagets 

riskhanteringssystem. Syftet med det nya direktivet är att återupprätta konsumenters och 

investerares förtroende för europeiska företag samt stärka aktieägares rättigheter etc.
4
 Med den nya 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin 

2
 Nationalencyklopedin 

3
 Risk Management Services, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

4
 SOU 2007:56 
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lagen kommer risker och hanteringen av dessa i större utsträckning fram i ljuset och företag i 

Sverige blir mer och mer medvetna om risker. Även detta aktualiserar ämnet riskhantering. 

 

Det finns mycket litteratur att tillgå inom ämnet riskhantering och konsulter inom riskbedömning 

använder begreppet flitigt
5
. Inför beslutsfattande använder man sig ofta utav riskhantering för att 

utvärdera konsekvenserna av olika beslut, vilka risker som följer med beslutet, sannolikheten att 

riskerna besannas samt vad detta i så fall får för konsekvenser. 

 

Intresset för projektledning eller project management som det också kallas har, både som en 

arbetsmetod och som ett akademiskt ämne, ökat stadigt under 90-talet för att sedan öka kraftigt 

under de senaste åren och ser ut att fortsätta växa när allt fler organisationer går över till att arbeta i 

projekt. Sökningar på nyckelorden project management och risk management i en databas för 

vetenskapliga artiklar visar en stigande kurva enligt Figur 1 på nästa sida. 

 

Som diagrammet visar så ökade antalet publicerade artiklar om project management men 

framförallt ökade antalet artiklar som handlade om riskhantering under början av 2000-talet, som 

kännetecknas av skenande IT-investeringar. Efter IT-kraschen sjönk antalet investeringar och 

företag har idag blivit mindre riskbenägna, de väljer oftare att satsa mer på de projekt som de går 

in i.
 6 

 

Diagrammet tyder på att intresset är starkt för projekt som arbetsform och även intresset för 

riskhantering, oavsett om publicerade artiklar är positiva eller negativa till projekt och 

riskhantering. 

 

                                                 
5
 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers  

6
 Sjöström, 2004 



Riskhantering i IT-projekt Kandidatuppsats 2008-06-10 

Handledare: Karin Winroth 

Författare: David Almqvist, Siam Choudhury 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1987
1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007

P roject management

R is k management

 

Figur 1, Sökresultat på artiklar inom project och risk management7 

 

Så här beskriver Swedish Risk Management Association ämnet risk: 

”All verksamhet innebär risktagande. Risktagandet har två sidor, framgång och motgång. 

Avsikten med verksamheten är naturligtvis att nå framgång. Men hur balanserar man chans och 

risk? Riskhantering handlar alltid om avvägning och gränssättning, att bedöma om utsikterna till 

framgång väger över. Hot mot möjlighet? Och vad är det som absolut inte får hända?” 
8
  

 

Att aktivt leta efter, identifiera och planera för hur man ska möta risker har tagit en allt större plats 

inom projekt och därför finns ett starkt intresse av att undersöka hur företag i verkligheten 

använder sig utav just riskhantering. 

Problemdiskussion 

Med den ökande användningen av projekt som arbetsmetod ökar också kravet att hantera risker 

mot projekt bättre. Detta är ett intressant område att undersöka eftersom ämnet är så aktuellt och 

relevant som hjälp för framtidens arbetsmetod. 

 

När man arbetar inom projekt så finns oftast, för att inte säga alltid, en förutbestämd budget där 

tid, pengar och arbetskraft har kalkylerats inför projektet. Innan ett projekt startar och oftast genom 

hela dess planerade längd är det viktigt att ta hänsyn till och beräkna eventuella risker kopplade till 

projektet. Dessa risker kan delas in i kategorier som till exempel personella, tekniska eller 

ekonomiska
9
 risker.  

 

                                                 
7
 Artikeldatabasen Wiley.com 

8
 Swedish Risk Management Association 

9
 Se avsnitt 3.3 Risker inom projekt 
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Allt fler IT-projekt misslyckas visar en undersökning som Projektplatsen genomfört under 2007. 

Samtidigt som andelen IT-projekt ökar så har andelen nöjda kunder i svenska IT-projekt minskat. 

Hela 82 % av alla IT-projekt under 2007 ansågs vara misslyckade ur kundens perspektiv, jämfört 

med 72 % året innan. Inom den offentliga sektorn ansåg 34 % av beställarna att de inte fått den 

funktionalitet som utlovats. De flesta IT-projekt försenades och 4 av 10 projekt överskred sin 

budget.
 10

  

 

Detta leder oss in på problematiseringen för den här uppsatsen som går ut på att ta reda på i vilken 

utsträckning företag inom IT-branschen i praktiken ägnar sig åt riskhantering och på vilket sätt 

detta sker. 

Problemformulering 

Vad anser företag inom IT-branschen att det finns för risker kopplade till deras projekt och på 

vilket sätt hanterar företagen dessa risker? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i IT-branschen använder sig av riskhantering. 

Avgränsningar 

 Uppsatsen kommer endast att göra djupgående, kvalitativa intervjuer med representanter 

för ett konsultföretag inom IT-branschen, ett innovationsföretag
11

 som utvecklar 

webbaserade tjänster, ett företag som bedriver omvärldsbevakning samt ett företag som 

utvecklar och driver spel på Internet. 

 Specifika risker kommer inte att undersökas djupgående utan fokus ligger på att undersöka 

hur riskhanteringen som helhet sköts. 

                                                 
10

 Tidningen NyTeknik, 2007-04-11 
11

Innovation: (Införande av) teknisk nyhet vanl. betraktad som ett framsteg, Nationalencyklopedin. 
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Metod 

Intervjuer genomfördes med representanter från fyra företag inom IT-branschen. De fyra företagen 

verkar inom olika områden och med detta vill vi få en mer nyanserad bild av hur riskhantering 

sköts inom branschen. 

 

Löpande kontakt hölls med en representant från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

avdelning för riskhanteringstjänster (RMS). Detta fungerade som informationskälla då företaget 

har expertkunskap om riskhantering, dess spridning och användning inom IT-branschen. Det 

hjälpte uppsatsen att skapa en mer generell bild av hur riskhantering används i branschen och gav 

underlag för bättre förankrade slutsatser. 

Val av metoder 

Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in data. Kvantitativa studier, såsom 

enkätfrågor, kräver ett relativt stort och representativt urval. Kvantitativ metod lämpar sig för 

statistisk slutledning och samband mellan olika variabler. Beroende på storlek av undersökningen 

kan man göra vissa försiktiga generaliseringar. Kvalitativa studier kännetecknas av ett mindre men 

mer strategiskt urval. Resultaten kan användas för att ge fördjupad kunskap inom ett ämne. Syftet 

med en kvalitativ studie är inte att generalisera de empiriska resultaten utan att ge ny kunskap och 

fördjupad insikt i ett ämne.
12

 

 

I den här uppsatsen har en kvalitativ metod använts för datainsamling i form av muntliga 

intervjuer.  

Teori- och informationssökning 

Vid sökandet efter befintliga teorier i ämnet projektledning och riskhantering har ett antal artiklar 

studerats i elektronisk form. Dessa kommer från MIKS databas på Södertörns Högskola. Ett antal 

tryckta källor, såsom läroböcker, har också studerats. Under uppsatsarbetet genomfördes ett antal 

intervjuer med representanter i projektledarroll från IT-företag som alla är verksamma i Sverige 

men vars verksamhet sträcker sig från webbaserade produkter till ren konsultverksamhet. En 

kvalitativ metod för intervjuer har valts för att intervjuerna skulle ge så uttömmande svar som 

möjligt från respondenterna. Tryckta, elektroniska och muntliga källor har gett information i form 

                                                 
12

 Lindblad, 1998 
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av intressant bakgrundsfakta, redovisning av befintliga teorier och modeller samt gett underlag för 

analys. 

Semistrukturerade intervjuer 

I den här uppsatsen har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Med semistrukturerade menas att uppsatsskribenterna på förhand har 

förberett vissa viktiga kärnfrågor som sedan följs upp med eventuella följdfrågor under intervjun, 

detta för att styra respondenterna så lite som möjligt i deras svar och låta dem i första hand prata 

om riskhantering så brett och öppet som möjligt med sina egna ord. Svaren ska vara spontana och 

inte vara ledda av fördefinierade svar eller alltför detaljerade frågor. Respondenterna ska själva 

formulera och motivera sina svar med en så låg inblandning som möjligt från författarna. 

Kvantitativa undersökningar, såsom postenkäter eller dylikt, har inte använts då dessa har svårt att 

ge spontana svar från respondenterna. Uppsatsens författare kan inte veta alla tänkbara svar på 

förhand och få med dessa i en enkät. Skribenterna kan heller inte veta alla frågor på förhand, dessa 

framkommer också till viss del spontant under samtalen med respondenterna. På detta sätt kan nya 

intressanta aspekter inom ämnet riskhantering belysas och helt nya viktiga slutsatser kan 

framkomma till uppsatsens analysdel, en möjlighet som hade gått förlorad om frågor och 

svarsalternativ varit helt bestämda innan intervjuerna. 

 

Intervjuerna skedde på företagens egna kontor, avskilt i exempelvis ett konferensrum. Företagens 

kontor finns i samtliga fall i Stockholmsområdet. Intervjuerna varade var och en mellan 25-45 

minuter och spelades in för att uppsatsens författare och respondenter skulle kunna koncentrera sig 

helt på att ställa och besvara frågor och inte avbrytas för anteckningar. På detta sätt minskar även 

risken för att någonting missas under intervjun och författarna till uppsatsen kan vara säkra på att 

allting finns registrerat och sparat. Dessa muntliga intervjuer har sedan transkriberats till text för 

att de lättare ska kunna jämföras med varandra såväl som med befintlig teori. 
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Urval 

Urvalsmetoden för denna studie är ett omdömesurval. Författarna har efter egna kriterier valt ut 

och kontaktat projektledare på IT-företag. Kriterierna var att samtliga respondenter skulle ha 

ansvar för IT-projekt. 

 

De företag författarna har valt att undersöka djupare är ett IT-konsultföretag, ett 

medieanalysföretag, JayCut AB och bwin Games AB. Samtliga är svenska IT-företag som arbetar 

i projekt. Författarna till denna uppsats har haft kontakt med företag inom lite olika IT-områden 

för att få en mer nyanserad bild av hur riskhantering bedrivs inom branschen. Företagen har valts 

ut efter deras olikheter i form av storlek och de typer av IT-projekt som företagen arbetar med. 

Företrädarna för respektive företag är i olika åldrar och har olika lång erfarenhet och karriär bakom 

sig, allt för att undersökningen ska bli mer nyanserad och ge en inblick i hur företag inom olika 

områden av IT-branschen arbetar med risker. 

 

Tre respondenter har valt att vara anonyma i den här studien för att de ska kunna ge ärliga och 

utförliga svar under intervjuerna. Även företagen som dessa representerar är anonymiserade. De 

anonyma företagen kallar vi i den här studien ”IT-konsultföretaget” och ”Medieanalysföretaget”, 

namnen beskriver företagens verksamhet. 

 

IT-konsultföretaget är ett etablerat, börsnoterat företag baserat i Stockholm med många år i 

branschen. Företaget har alltid flera projekt i gång med olika personer som projektledare. 

Företaget arbetar mycket med beställda tjänster och produkter ute hos företag i Sverige. IT-

Konsultföretaget har valts ut till intervjuer för att företaget primärt arbetar med IT-projekt i sin 

organisation, för att företaget har lång erfarenhet inom sitt område och för att uppsatsgruppen har 

fått snabb kontakt med projektledare i organisationen och access till relevanta uppgifter. De 

personer som intervjuats är både projektledare på företaget och har många års erfarenhet av såväl 

projektledning som riskhantering.  

 

Medieanalysföretaget är ett svenskt företag som arbetar med omvärldsbevakning och medieanalys. 

Företaget arbetar mycket med IT-projekt för att skapa både interna system för omvärldsbevakning 

och kundanpassade lösningar och har lång erfarenhet av projektarbete. Detta företag har valts ut 

för att ingå i studien eftersom de arbetar mycket med interna IT-projekt och på det sättet skiljer sig 

från IT-konsultföretaget.  
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Företaget JayCut är ett nytt och innovativt IT-företag. Företaget har utvecklat en videocommunity
13

 

på Internet där medlemmar kan lägga upp sina egna videoklipp och se andras videoklipp. 

Medlemmarna kan även redigera sina egna och andras videoklipp online utan att behöva installera 

programvara på den egna datorn. Webbsidan jaycut.com utsågs i december 2007 till ”Årets 

nykomling” av affärstidningen Internet World
14

. Intervjuer med företrädare för JayCut är 

intressant då företaget, till skillnad från de två tidigare nämnda företagen, är nya i IT-branschen. 

De som verkar inom företaget är yngre och har kortare erfarenhet av yrkeslivet inom branschen än 

de tidigare nämnda företagen. På grund av dessa skillnader har företaget valts ut för att ingå i 

studien. 

Det fjärde företaget som ingår i undersökningen inför denna uppsats är den svenska delen av 

företaget bwin Group, som heter bwin Games. De är världsledande på digital underhållning inom 

poker och kasinospel på Internet. Företaget startade 1999 och var då ett av de första företagen att 

utveckla nätpoker.
15

 På bwin Games utvecklar man produkter för det egna företaget och för vissa 

samarbetspartners. Några kända produkter är PokerRoom, Europoker och bwin Poker. Företaget 

har valts ut för att det är ett innovativt IT-företag som arbetar mycket med projekt men 

projektarbetet sker med en annan struktur än tidigare nämnda företag.  

Uppsatsgruppen har även valt att hålla kontakt med representanter för Öhrlings Pricewaterhouse 

Coopers riskhanteringsavdelning då de har stor erfarenhet av riskhantering inom projekt, både 

inom den egna koncernen och från externa kunder. Företaget anlitas ofta av kunder för att utföra 

och granska riskhanteringen inom kundernas verksamheter och projekt. Kontakten med Öhrlings 

Pricewaterhouse Coopers har främst hjälpt uppsatsen med empiri men till viss del även med teori. 

                                                 
13

 En samlingsplats för människor som vill se och dela med sig av videoklipp. 
14

 Internet World, 2008 
15

 bwin Games AB, 2008 
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Respondenternas alias 

Respondenterna från ”IT-konsultföretaget” presenteras i denna uppsats som Peder och Håkan. 

Både Peder och Håkan är bra som respondenter för studien de är projektledare med lång erfarenhet 

och har ett strukturerat arbetssätt.  

 

Patrick Bano från JayCut presenteras vidare som Patrick och är projektledare. Patrick har kortare 

erfarenhet av att arbeta med projekt än de tidigare nämnda respondenterna men har överblick över 

hela företagets verksamhet vilket är anledningen till att han valts som respondent för studien. 

 

Carl Nordenfelt, teknisk projektledare på bwin Games AB, presenteras vidare i uppsatsen som 

Carl. Han har valts ut som respondent att ingå i studien då de projekt han arbetar med använder sig 

utav en annorlunda arbetsmetod metod jämfört med de andra företagen i studien. 

 

Representanten från ”Medieanalysföretaget” presenteras här som Mats. Mats har rollen som 

ansvarig för de metoder som företaget ska använda i sina projektarbeten vilket ger författarna en 

bra inblick i hur företaget arbetar med IT-projekt. Mats har överblick över verksamheten och lång 

erfarenhet vilket är anledningen att han har valts ut som respondent. 

 

Emil Gullers, avdelningschef för Risk Management Services på Öhrlings Pricewaterhouse 

Coopers presenteras vidare i uppsatsen som Emil. Eftersom Emil och PwC har lång erfarenhet av 

att arbeta med och hjälpa andra företag så ger det de en bra överblick över hur företag brukar och 

bör arbeta med IT-projekt. För att kunna ta vara på den erfarenheten har Emil valts ut att ingå i 

studien. 
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Tidigare forskning och teorier 

Teorierna i den här uppsatsen utgår från böcker och artiklar inom ämnena projektledning, 

projektstyrning och riskhantering.  

 

Litteraturen som använts handlar delvis om riskhantering men det är viktigt att även få med 

projektledningens andra delar för att kunna sätta riskhantering i sitt sammanhang.  

Projekt 

Ett projekt definieras som något man inte gjort förut och inte kommer att göra igen inom 

överskådlig tid. Det är engångsuppgifter som verksamheten inte alltid har som sin primära uppgift 

och därför inte är helt anpassad för. I projektlitteratur benämns den huvudsakliga verksamheten 

som linjeorganisationen eller basorganisationen. Projekt löser med andra ord en bestämd uppgift 

eftersom linjeorganisationen inte är lämpad för den uppgiften.
16

 

Nyckelord för projekt: 

 

 Engångsuppgift 

 Ska leda fram till ett bestäm resultat 

 Kräver olika typer av resurser 

 Är tidsbegränsat 

 

Projekt är ingen ny form av arbetssätt och har använts för att arbeta med avgränsade och 

tidsbestämda uppgifter sedan långt tillbaka i tiden. Kinesiska muren och de egyptiska pyramiderna 

kan ses som stora byggprojekt.
17

 

Fördelarna med projekt sammanfattar forskarna Kharabanda och Pinto till bland annat att en 

projektorganisation kan maximera linjeorganisationens resurser. Men det finns även forskare som 

ser nackdelar med projekt. Till exempel anser flera forskare att projektansatsen saknar 

långsiktighet.
 18

 Aronsson m.fl. anser även att projekt innebär stora kostnader och arbetsinsatser, 

vilka skapar påfrestningar för linjeorganisationen och dess personal i form av förändringsstress.
 19
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 Andersen, Grude & Haug, 1998 
17

 Svensson och von Otter, 2001 
18

 Kharabanda & Pinto, 1996 
19

 Aronsson, Svensson, Leksell & Sjögren, 1995 



Riskhantering i IT-projekt Kandidatuppsats 2008-06-10 

Handledare: Karin Winroth 

Författare: David Almqvist, Siam Choudhury 

De speciella karakteristiska egenskaperna hos ett projekt leder till speciella lednings- och 

styrningsproblem. Dessa problem kommer av att projektet: 

 står inför en ny och okänd uppgift 

 ska förändra människors arbets- eller livssituation 

 får svårigheter med att tilldelas rätt personer i rätt tid, dessa människor är i sin tur från 

olika bakgrund som kanske inte arbetat tillsammans tidigare 

 är underkastat en sträng tidsram 

 

Det är svårt i sig att genomföra förändringar i en organisation, det är vanligt att människor och 

organisationer är emot förändringar av olika anledningar. Detta kan bero på tron att förändring är 

onödig, av ekonomiska skäl eller rädsla för personlig förlust och misslyckande.
20

 Tillsammans 

med de andra faktorerna som karakteriserar ett projekt så blir detta till en speciell typ av arbetssätt. 

Projekt får exempelvis ofta hålla sig till resurser som egentligen ”inte finns”.
 21

 

 

När arbetet sker i projektform söker man efter risker som kan påverka projektets planerade 

resultat. Det finns många olika typer av risker som kan påverka ett projekt, allt från sjukdom bland 

nyckelpersoner
22

 till att tekniska lösningar stöter på problem i olika former. Det kan även handla 

om risker i omvärlden som kan påverka projektet, till exempel att beställarföretaget blir uppköpt 

vilket kan leda till att projektet läggs ner eller blir stillastående, konjunktursvängningar, 

strömavbrott och mycket annat. 

                                                 
20

 Yukl, 2006 
21

 Andersen, Grude och Haug, 1998 
22

 En nyckelperson är en person som ett projekt är beroende av pga. personens kompetens eller auktoritet. 
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Lyckat eller misslyckat projekt 

Det finns olika sätt att definiera ett lyckat projekt. Det kan vara bedömningar utifrån funktionalitet, 

dvs. att projektet uppfyller förväntningarna. Man kan titta på om projektet håller tids- och 

kostnadsbudgeten eller om projektet uppfyller de tekniska specifikationerna.
 23

 

 

Andra menar att projektframgång inte kan mätas i vissa objektiva kriterier. Om ett projekt ses som 

lyckat beror på vem som gör bedömningen och vilka kriterier man då tittar på. Det är vanligt att 

man definierar lyckade projekt genom tids- och budgetramarna men stora projekt går i regel över 

den från början bestämda budgeten, ofta med flera tusen procent! Att kostnaderna stiger innebär 

inte automatiskt att ett projekt är misslyckat, istället kan man tänka att ett projekt är lyckat om det 

klarar av mer än vad det ursprungligen planerades  

för.
 24

 

Projektstyrning  

Med projektstyrning avses hur projekt organiseras och styrs. Här finns flera modeller som bygger 

upp hela projektets organisation och arbetssätt. Exempel på dessa projektstyrningsmodeller är 

PROPS som utvecklats av Ericsson, RUP som nu ägs och utvecklas av IBM och PPS som 

utvecklats av företaget TietoEnator. PPS handlar om att man i förväg strukturerar hela arbetet med 

olika styrdokument, såsom projektplan, kravbeskrivning, lösningsbeskrivning etc. Sedan arbetar 

man mot olika s.k. beslutspunkter och milstolpar där uppföljning av arbetet sker och där vissa 

moment i arbetet ska vara avklarade.  

 

Där samtliga tre modeller som nämns ovan förespråkar hög grad av dokumentation och på många 

sätt liknar varandra finns det en annan modell, Scrum, som förespråkar måttlig dokumentation och 

kortare planeringshorisonter. Modellen delar projektet i korta perioder om 15-30 dagar som sedan 

planeras i detalj och utförs innan projektet gör samma sak med nästa 15-30 dagars period. Scrum 

är egentligen inte en styrmodell utan en utvecklingsmodell, specifikt framtagen för 

utvecklingsprojekt inom IT.
25
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Dessa modeller strukturerar arbetet kring projekt så att dessa dokumenteras och så att arbetet sker 

strukturerat från projektstart till avslut. Inom dessa modeller finns även rutiner för att minimera 

och hantera risker av olika slag. 

Risker inom projekt  

Risker kan beskrivas som oönskade händelser som ännu inte har inträffat eller som möjligtvis kan 

komma att inträffa. En förutsättning är åt andra sidan är något som har hänt eller nästan säkert 

kommer att inträffa. Från projektsäkerhetens synvinkel är det bättre att acceptera ett förhållande än 

att hoppas på att det inte kommer att inträffa.
26

 

 

Inom projekt finns det många typer av risker som projektledningen måste ta itu med. Dessa kan 

oftast inte specificeras förrän arbetet med projektets planering har börjat men man kan identifiera 

de områden där riskerna kan uppstå och vilka typer av risker som finns
27

: 

 Ekonomiska risker, orsakas oftast av att andra risker inte har hanterats. 

 Personella risker, t ex i samband med att nyckelpersoner faller bort.  

 Organisatoriska risker, t ex att projektet avslutas/omprioriteras pga. uppköp. Här ingår även 

kalkylering och planering. 

 Kundens deltagande, krav och granskning av krav. 

 Migrering och integration, flytt av ett system från testmiljön till kunden samt eventuell 

integration med kundens system. 

 Kommunikation, ett viktigt område där konsekvenserna kan bli väldigt stora om det 

uppstår missförstånd, om information inte går fram etc. 

 

Enligt forskarna Andersen, Grude och Haug finns det ett antal olika områden som kan påverka 

projektets framgång
28

: 

 Projektets fundament 

 Planering av projektet 

 Organisering av projektet 

 Uppföljning av projektet 

 Det arbete som utförs i projektet 

 Risker i ledningen 
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Dessa områden innehåller ett antal ”fallgropar” som i den här uppsatsen tolkas som liktydiga med 

risker. Samtliga av dessa områden är inte relevanta i den här uppsatsen men vissa områden 

beskrivs senare i detta kapitel. 

Riskhantering 

Riskhantering ingår som en del i arbetet med att styra ett projekt. Aktiviteter som projekt ägnar sig 

åt för att söka, identifiera och åtgärda risker kallas för riskhantering. Det finns ingen enskild 

modell för hur riskhantering ska ske utan olika organisationer och forskare har oftast olika 

uppfattningar om hur arbetet med risker bäst hanteras. 

 

Det finns flera svårigheter med att genomföra arbete kring de osäkerheter som en risk innebär, 

men vet man att det med stor sannolikhet kommer att förhålla sig på ett visst sätt så är det bättre att 

planera projektet efter de förutsättningarna än att inte göra det.
29

 Bättre att planera för det värsta 

och hoppas på det bästa. 

 

Man bör, innan projektet startar, försöka ta projektreferenser på samma sätt som man gärna tar 

referenser vid exempelvis nyanställningar. Man bör försöka besvara frågor som:
 30

 

 Har organisationen erfarenheter från liknande projekt och hur gick det då? Har någon 

annan organisation genomfört liknande projekt? 

 Kommer kompetens och resurser att finnas tillgängliga vid rätt tidpunkt? Vilka andra 

projekt eller verksamheter kommer att konkurrera om uppmärksamheten och resurserna? 

 Vilka generella risker kan man identifiera utifrån sin verksamhet? 

 Vilken förmåga har organisationen att bedöma risker? 

 Finns det en buffert i tidsplanen för att hantera risker? 

 

Inom projekt har riskhantering tagit en viktig ställning som ett sätt att försäkra sig om att projektet 

lyckas. Med lyckade projekt menas oftast, som nämnts tidigare, ett resultat som uppfyller 

funktionskraven, avslutas i tid och inom budget.
31

 

Att hitta och bedöma risker - riskanalysen 

Riskhändelser är enskilda händelser som kan påverka ett projekt på ett negativt sätt. Ett bra sätt att 

identifiera dessa risker är genom brainstorming.
 32

 Då kan man med hjälp av människor från olika 
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delar av projektet, som till exempel styrgruppen, beställaren, projektledare, utvecklare och 

användare tillsammans komma fram till lämpliga risker att undersöka. Styrgruppen består av 

beställaren och personer från linjeorganisationen och är den enhet som kan ta de stora besluten 

kring projekt. I dessa grupper ingår projektledaren men bara i en föredragande roll och syftet är att 

projektledaren ska informera styrgruppen om beslut som behöver tas och ge bakgrund och 

information för att styrgruppen ska kunna fatta beslut. 

 

Risker kan hanteras på flera sätt. Projektet kan agera genom att vidta åtgärder för att påverka och 

minska sannolikheten att en riskhändelse inträffar. Ett annat sätt är att projektet vidtar åtgärder för 

att minska den konsekvens en riskhändelse kan ha på projektet.
33

 Om det till exempel finns en risk 

att projektets databasprogrammerare slutar eller på annat sätt lämnar projektet kan projektledaren 

ha en reservprogrammerare med tillräcklig kompetens i beredskap. På så sätt blir riskhändelsens 

konsekvens mycket liten eftersom programmeraren snabbt kan ersättas. Ytterligare ett sätt att 

hantera risker är att helt enkelt acceptera dem för att de kanske inte går att undvika genom 

planering eller att kostnaden för åtgärden överstiger konsekvensen.
 34

 

 

Det finns flera sätt att bedöma risker i ett projekt. Ett sätt är att definiera riskerna efter 

sannolikheten att de inträffar och de konsekvenser detta får för projektet. Både sannolikheten och 

konsekvens graderas efter exempelvis en tregradig skala där 1 är låg, 2 är medel och 3 är hög 

sannolikhet/påverkan
35

. Värdet för sannolikhet multipliceras med värdet för konsekvens och man 

får på det viset fram ett värde för varje risk som kallas riskvärdet. Denna metod kallas ibland 

miniriskmetoden och slutprodukten blir en tabell som kan se ut enligt Figur 2 på nästa sida. 
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Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (S*K) Åtgärd 

Nyckelperson 

slutar 

2 3 6 Minst två projekt-

medlemmar med 

samma kompetens 

Resursbrist 

hos leverantör 

2 2 4 Skriv avtal 

Låg acceptans 

hos användare 

1 2 2  

Figur 2, Miniriskmetoden. 

 

 

Projektledaren bestämmer vilken nivå på riskvärde som måste leda till en åtgärd och vilka risker 

som är acceptabla. För varje åtgärd utses en ansvarig och det ska vara bestämt när åtgärden ska vara 

genomförd.
 36

 

Risker inom olika områden 

Det kan först och främst finnas risker som är kopplade till förhållandet mellan beställaren och 

projektledningen. Finns det brister i den här delen av projektfasen så kan dessa ödelägga hela 

projektarbetet. Bristerna under den inledande fasen av projektet kan bero på att projektet inte 

passar in i linjeorganisationens mål eller att principerna för själva projektarbetet inte har fastställts. 

Riskerna kan även uppkomma på grund av att man har satt upp för inexakta mål för projektet. 

Ingen projektstyrningsmetod fungerar om ett projekt inte är förankrat i linjeorganisationen.
37

 

 

Ett annat område inom projektarbete, som kan leda till risker av olika slag, är själva 

planeringsfasen. Man kan ha valt fel planeringsnivån i förhållande till syftet. Man väljer antingen 

en för grov eller för detaljerad planeringsnivå. Helst ska man inte använda en för detaljerad plan 

när man är i kontakt med uppdragsgivare och användare, man ska heller inte ha en för grov 

planeringsnivå i diskussionen med projektmedlemmarna, då ökar risken för missförstånd och 

problem.
38

 

 

Under den här fasen gäller det även att välja rätt planeringsverktyg. Planeringen bör vara ett 

grupparbete där de inblandade tillsammans förstår uppgiften som ska lösas. Sist men inte minst 

bör man se till att inte några faktorer glöms bort. Det finns risk att man planerar ett projekt utan att 

räkna med problem som kan uppstå runtomkring själva projektarbetet. Människor kan bli sjuka 
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eller otillgängliga på annat sätt. Oförutsedda händelser kan inträffa som projektet inte rår över, 

såsom brand, trasiga elledningar etc.
39

 

 

Eftersom projekt är en engångsuppgift kan man inte i förväg känna till alla aktiviteter som ska 

utföras. Även om man upprättar en lista över aktiviteter så är det mycket troligt att någon aktivitet 

glöms bort. Checklistor från andra projekt kan vara till hjälp men alla projekt är olika så denna 

metod hjälper bara en bit på vägen.
 40

 

 

Även i uppföljningen kan projekt stöta på problem. Uppföljning är en viktig uppgift för 

projektledaren och innebär att denne värderar vilka konsekvenser som kan uppstå genom att man 

avviker från planen. Planerna måste därför innehålla relevant information så att de går att följa 

upp.
 
Även om planen är korrekt utförd så kan det uppstå problem för projektledaren om denne inte 

har samma formella befogenheter som ledare i linjeorganisationen. Till dessa befogenheter krävs 

även en formell och strukturerad kommunikation mellan projektledaren och dennes medarbetare. 

Det är viktigt med öppen och informell kommunikation inom projekt ibland men det krävs även ett 

klart fastställt och formellt mönster för att man ska kunna göra uppföljningen effektiv.
 41

 

 

Även i själva organiseringen av projektet gäller det att vara noggrann som projektledare. Man bör 

utvärdera arbetssättet, projekt kan organiseras på olika sätt. Man bör även se till att det finns klara 

samarbetsprinciper inom projektet och att det inte råder några oklarheter om ansvarsfördelningen 

mellan exempelvis projektgrupp, projektledare och styrgrupp. Man måste även se till att 

nyckelpersoner finns tillgängliga för projektet när de behövs och att dessa är motiverade för 

uppgiften. Även linjeledningen måste motiveras. 

 

Det gäller dessutom att ha rätt person för uppgiften som projektledare. Personer som passar för den 

rollen har tid, kan leda planerings- och organiseringsarbetet, kan följa upp projektarbetet 

metodiskt, kan inspirera och motivera andra att arbeta och kan kommunicera på ett bra sätt både 

med linjen och med projektmedarbetarna.
42

 

 

Sist men inte minst så finns det risker av olika slag under själva utförandet av arbetet. Vissa av 

dessa risker kan anses allmängiltiga för alla typer av projekt. De har ofta att göra med att man 
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inför projekt ibland undervärderar svårigheten som det innebär att få människor som inte känner 

varandra att arbeta bra tillsammans. Det kan t.ex. finnas individuella metoder för arbetet i 

projektet, inexakta mål, ändringar under arbetets gång, oavslutade aktiviteter, vision om den 

perfekta lösningen och dålig kvalitetskontroll som kan ställa till stora problem för gruppens arbete. 

Det är viktigt med goda samarbetsförhållanden i ett projekt för att uppnå kvalitet, annars finns en 

risk att projektmedlemmarna inte arbetar enhetligt.  

Det är även ibland svårt att acceptera att man inte ska åstadkomma ”den perfekta lösningen”, 

yrkesstoltheten kan leda till att man ignorerar både tid och kostnader för att skapa någonting 

perfekt.
 43

 

 

Kvalitetskontroll är också viktigt under arbetet. För att lyckas med den bör man ha kontrollpunkter 

på vägen och inte enbart kontrollera den färdiga produkten. Om man genomför regelbundna 

kontroller kan kostnaderna för ändringar hållas nere.
44

 

Att bearbeta risk 

Som nämnts tidigare finns det flera strategier för att bemöta och bearbeta risker. Två sätt är att 

projektet väljer att försöka påverka effekten av en riskhändelse eller att projektet försöker påverka 

sannolikheten att en riskhändelse inträffar, dvs. att man undviker risken helt och hållet.
45

 Att påverka 

effekten utav en risk kan göras genom åtgärder såsom reservplaner eller system som kan tas i bruk 

om något i huvudplanen går fel. Riskhändelsen inträffar men eftersom projektet har förberett sig så 

är effekten mycket mindre än om riskhändelsen hade varit helt oväntad.
46

 

 

Det tredje är att projektet väljer att acceptera risken som den är utan att ha en reservplan eller någon 

åtgärd.
47

 Det senare kan vara lämpligt då en riskhändelse inte anses ha tillräckligt stor sannolikhet 

att inträffa eller tillräckligt stor påverkan på projektet för att man skall sätta in resurser för att 

bearbeta den.  

 

Aktiviteter som åtgärdar risker kostar tid och pengar, även detta måste man ta hänsyn till när 

projektet väljer strategi för att hantera risker.
48

 När det gäller att påverka sannolikheten eller 

effekten av en risk är det också viktigt att komma ihåg att sekundära risker kan skapas på grund av 

                                                 
43

 Andersen, Grude & Haug, 1998 
44

 Andersen, Grude & Haug, 1998 
45

 Cadle & Yeates, 2001 
46

 Gray & Larson, 2006 
47

 Tonnquist, 2006 
48

 Tonnquist, 2006 



Riskhantering i IT-projekt Kandidatuppsats 2008-06-10 

Handledare: Karin Winroth 

Författare: David Almqvist, Siam Choudhury 

de val projektet gör. Därför bör man vara försiktig och undersöka konsekvenserna av de val man 

gör för att försöka åtgärda en risk.
49

  

 

Det finns ett antal specifikationer för en åtgärd
50

: 

1. En åtgärd ska vara adekvat för risknivån. 

2. Vara kostnadseffektiv. 

3. Sättas in i rätt tid. 

4. Vara realistisk. 

5. Vara accepterad och godkänd. 

6. Utföras av en ansvarig person. 

 

Även Cadle & Yeates talar om den sista punkten, att risker ska ägas av någon ansvarig. Denna 

person ska förstå sig på risken och har den nödvändiga auktoriteten och resurserna för att åtgärda 

risken som denne äger.
51

 De säger även att det är ett vanligt misstag att delegera ansvaret för en 

risk till en person som inte har resurserna för att kunna hantera risken även om personen har den 

förståelse som krävs. 

Att följa upp riskanalysen 

Genom att följa upp riskanalysen hjälper man till att säkerställa att risker bearbetas som de ska och 

att inga risker glöms bort eller ignoreras.  

 

Att följa upp riskanalysen är en viktig uppgift för projektledaren. Genom att följa upp och göra 

ändringar håller man analysen uppdaterad och kan snabbt se om något avviker från planen.
52

 Med 

uppföljning menas att man följer upp de åtgärdsaktiviteter som projektet har beslutat om för att 

bemöta risker. Projektet utvärderar det som har gjorts hittills och vad som är kvar att göra för 

resten av riskanalysen. I viss litteratur kallas även uppföljning av riskhanteringen för riskkontroll 

eller risk response control.
53

  

Projektledare, eller den person som är ansvarig för riskhantering, måste kunna följa upp risker 

precis som projektet följs upp. Projektet måste övervaka riskanalysen för att uppdatera den med 

genomförda åtgärder och eventuella nya risker.
 
I vissa projekt kan det vara aktuellt att vid 
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uppföljningen av riskanalysen göra en ny riskanalys för att försäkra sig om att risker har bearbetats 

och att nya risker uppmärksammas i tid.
 54
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Respondenternas svar – data och analys 

"The objective of risk management is not to calculate a risk score value. Rather, the objective of 

risk management is to enable a risk owner to manage risk(s) by getting appropriate controls in 

place where they are needed."
55

 

 

Våra respondenters alias finns listade nedan. Dessa alias använder vi under de följande rubrikerna 

för att särskilja respondenterna och deras svar från varandra. En jämförande analys görs vartefter i 

texten, som presenterar resultaten från genomförda intervjuer. Sist i kapitlet kommer presentation 

av uppgifterna som experten på riskhantering, Emil Gullers från PwC, har bidragit med. Dessa 

data handlar om Emils uppfattning om hur riskhantering sköts generellt i IT-branschen men också 

hans idéer om hur risker borde hanteras för att projektarbetet ska bli effektivt. Med Emils hjälp 

kan vi få en uppfattning om skillnader mellan yngre och äldre företag i branschen, mellan olika 

typer av företag med mera. 

 

Detta är, som tidigare nämnts, respondenternas beteckningar i den här uppsatsen: 

”IT-konsultföretaget” - Peder och Håkan 

JayCut    - Patrick 

bwin Games AB  - Carl  

”Medieanalysföretaget” - Mats 

PwC   - Emil, expertkommentator 

 

I följande avsnitt presenteras respondenternas uppfattningar om hur de i sitt arbete identifierar, 

bearbetar och följer upp olika risker. Vissa respondenter har getts mer utrymme än andra då dessa 

hade mer utförliga uppgifter att delge författarna. Uppgifterna var ibland även representativa för 

flera av företagen och författarna har koncentrerat det mesta av detta kapitel kring skillnaderna 

mellan företagen. 
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Hur projektledarna arbetar med riskanalysen  

Att identifiera risker 

I det här avsnittet presenteras uppgifter angående hur företagen identifierar risker i sina projekt. 

Företagen presenteras separat och sedan följer en analys av materialet. 

IT-konsultföretaget 

Våra respondenter hade alla mer eller mindre olika tillvägagångssätt för att identifera risker och 

upprätta en riskanalys. I den inledande riskanalysen tittar Peder, projektledare på IT-

konsultföretaget, t.ex. främst på kraven inför projektet och genomförbarheten. Han vill skapa en 

bild av vad som ska göras utan att bli för detaljerad. Om man bedömer att möjligheterna att 

genomföra projektet är för dåliga så kan projektet skrotas innan det har börjat, berättar Peder. Han 

tillägger också att det är bra att fånga riskerna så tidigt som möjligt för att de ska bli lättare att 

hantera, därför vill han ofta ha igång flera riskanalyser och ha rätt människor med under dessa 

analyser. Allt beroende på projekt och hur man ligger till i projektet, vilken fas det befinner sig i.  

 

Håkan, även han projektledare på IT-konsultföretaget, arbetar på ett liknande sätt. Han säger att 

man inte alltid kan se alla risker i början av projektet. Håkans projekt sträcker sig oftast längre än 

ett år och han brukar därför göra två riskanalyser. 

 

Peder anser att ett projekt måste planeras och bemannas innan man kan börja arbeta med 

riskanalysen. Därefter utformar Peder riskanalysen med hjälp av en workshop i vilken han samlar 

medlemmar som på olika sätt ingår i projektet. Det kan vara representanter för verksamhetssidan, 

driftsidan, utvecklare, olika kravställare och liknande. Gruppsammansättningen behöver inte alltid 

vara densamma utan kan varieras utefter typen av projekt. Mer tekniska projekt kanske behöver 

fler utvecklare, i andra fall krävs fler representanter från verksamhetssidan. Blandingen brukar 

även bero på projektets storlek, ju större projekt desto större variation i gruppen. Under dessa 

workshops använder Peder sig av en metod där deltagarna sätter sig ner en stund och skriver ner 

olika risker på gula lappar, det blir väldigt många risker när man tar fram dem med den här 

metoden.  

 

Här arbetar Håkan lite annorlunda. Han berättar att han brukar använda sig utav brainstorming i 

grupper på samma sätt som Peder men att han i vissa projekt också sköter riskidentifieringen själv 
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eller med hjälp av intervjuer, då med mer strategiska personer som ekonomiansvariga och 

liknande.  

 

Peder brukar även ta med omvärldsfaktorer när han sammanställer den här s.k. riskanalysen. 

Omvärldsfaktorer är riskhändelser som sker utanför projektets kontroll men som ändå kan påverka 

projektet väldigt mycket. Det kan vara strömavbrott på grund av en trasig kabel någonstans i 

landet, telekommunikation som inte fungerar eller något liknande. Dessa risker måste man alltid 

räkna med enligt Peder även om han anser att sannolikheten är låg att dessa riskhändelser inträffar.  

 

Håkan säger att han brukar arbeta närmare projektet när han undersöker risker och brukar inte ta 

med risker av typen strömavbrott och liknande eftersom han känner att sannolikheten är väldigt 

liten. Om det ändå skulle inträffa så får projektet hantera det då, anser Håkan.  

 

Peder säger att det blir enklare att hitta tekniska risker med erfarenhet, eftersom det oftast är 

ungefär samma risker som man talar om i projekten, men han varnar samtidigt för att kopiera 

lösningar från tidigare projekt och applicera dem på ett nytt projekt. Han anser att varje projekt ska 

ha sin helt egna riskbedömning. 

  

Peder säger även att det är viktigt att ha användarna med sig under hela arbetet i projektet. Dessa 

ska vara med och testa systemet ur verksamhetens synpunkt för att säkerställa att det hela fungerar 

i verksamheten. Användbarheten räknas dock inte som någon risk enligt Peder utan handlar mer 

om projektgenomförande och hur man bör bedriva projekt. 

Medieanalysföretaget 

Mats på medieanalysföretaget arbetar efter en styrmodell och metodik
56

 som företaget utvecklat 

och som grundar sig på projektstyrningsverktyget PPS. Han uppgift är att förändra projektkulturen 

på företaget och hjälpa projektledare att använda metodiken och de verktyg som finns kopplade till 

denna. Där ingår även att skapa en överblick över företagets samtliga pågående projekt för att ge 

en bild till ledningen om vad alla gör och hur det går i projekten. Anledningen att företaget infört 

sin styrmodell är för att de tidigare varit dåliga på att sköta projekt. Mats uppfattning är att risk är 

någonting som kan störa projektets leverans. Det finns en viss sannolikhet för att det inträffar men 

det har ännu inte gjort det. Har en händelse inträffat så är det inte en risk längre utan ett problem 

man måste lösa. Enligt Mats blandar många ihop förutsättningar och risker.  
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Mats tycker det är viktigare att man listar några viktiga risker och jobbar med dem istället för att få 

med alla risker i ett dokument. Hans uppfattning är att dessa i realiteten ändå inte följs upp, det blir 

till ett dokument som inte gör någon nytta. Mats säger att han förstår poängen med en 

riskworkshop för att få fram alla risker i ljuset men han anser att målet för 

medieövervakningsföretaget just nu är att projektledare tänker efter vad de största riskerna är. 

Sedan kan de diskutera riskerna med sin sponsor, vilket är en typ av beställare i interna projekt, 

och med utvecklare för att få fram omkring fem risker att dokumentera. Mats säger även att 

brainstorming och workshops är väldigt tidskrävande, ”Kan man ta en halvtimme på ett 

styrgruppsmöte och diskutera så har man varit effektiv i sättet att hantera riskerna”, säger Mats. 

Han anser inte att det är så det ska gå till, helst vill han ha några timmar och använda metoder där 

man skriver risker på lappar osv. Mats menar dock att det inte går till så i praktiken om det inte är 

stora projekt där det verkligen lönar sig.  

Bwin Games AB 

Carl, teknisk projektledare på bwin Games, jobbar inte med riskanalys på det viset som Peder och 

Håkan. På företaget finns olika avdelningar som gör olika saker i projektarbetet och riskanalyser 

samt utvärderingar är redan utförda när projektet kommer till projektledarna. Projektgrupperna 

arbetar efter utvecklingsmodellen Scrum. Det finnas ett business case till varje projekt som 

beskriver projektet och vad som ska göras. Med ett sådant business case kan man sedan utvärdera 

om projektet är möjligt, lönsamt etc. Carl berättar att först kommer någon med en idé och man tar 

fram ett business case som diskuteras och utvärderas. Om det sedan bestäms att projektet ska 

genomföras så går man vidare med en förstudie och det är där projektgruppen och Carl kommer in. 

Riskanalyserna har med andra ord genomförts redan innan projekten kommer till projektgruppen. 

Projektgruppen kan visserligen ta del av riskanalysen om de vill men när projektet väl hamnar hos 

dem så brukar det vara avklarat vad som ska göras, frågan som återstår är bara exakt hur det ska 

göras. 

 

Carl arbetar som sagt efter modellen Scrum. Detta innebär att projektgruppen planerar för två 

veckor i taget istället för att göra all planering för hela projekttiden innan det har börjat. Det enda 

som finns är en övergripande projektplan, som inte är så detaljerad, och ett planerat slutdatum för 

projektet. Till viss del kan man försöka förutse och identifiera riskerna i förväg genom en analys, 

anser Carl, men ofta kan man inte veta allt i förväg. Han berättar vidare att när det gäller externa 



Riskhantering i IT-projekt Kandidatuppsats 2008-06-10 

Handledare: Karin Winroth 

Författare: David Almqvist, Siam Choudhury 

risker så har företaget en hel avdelning som jobbar med drift och ser till att allting fungerar. 

Annars sköts det mesta inom projektet.  

Om externa risker som är svåra eller omöjliga att förhindra säger Carl ”Den typen av risker är ju 

svåra att räkna med, händer det så händer det, då får man ta ställning till om det påverkar 

någonting”. 

 

Carl berättar att de på hans företag har en grupp som är inriktade på just användarvänlighet. I de 

typer av projekt där användarna påverkas direkt, pga. exempelvis ny layout på en sida, så är den 

gruppen involverade. Dessa gör i sin tur undersökningar då och då med användare som kan finnas 

i flera olika länder. Företaget håller på så vis kontakt med användarna och utvärderar arbetet. I en 

del projekt görs det även en testversion av exempelvis en tjänst som läggs upp på företagets 

webbsida. Sedan kan användare anmäla sig för att ingå i testgruppen, som kan bestå av runt 1000 

personer, och till slut hålls en utvärdering. Carl säger även att 9 av 10 projekt som de genomför 

inte påverkar användarna nämnvärt så dessa är sällan involverade, dessa projekt befinner sig oftast 

i bakomliggande system som användarna inte har någon interaktion med. 

JayCut AB 

Respondenten från JayCut, Patrick, berättar att de identifierar risker baserade på tidigare 

erfarenheter då medarbetarna har sysslat med en mängd projekt tidigare och har kunnat dra 

paralleller för att identifiera liknande risker. 

Analys av hur företagen identifierar risker 

Ett exempel på en annorlunda typ av riskhantering som vi inte upptäckte när vi granskade 

litteraturen är bwin Games metod att arbeta med Scrum är tänkt att minimera påverkan av risk 

genom att man bara planerar och arbetar i korta tidsperioder. Däremot ser vi i denna modell att 

projektledaren inte har en direkt kontroll över riskerna eller riskanalysen. Detta kan innebära att 

även om risker inträffar och projektet bara behöver ta ett litet steg tillbaka, så förlorar projektet 

mycket tid och pengar eftersom ingen långsiktig planering har gjorts. 

 

Andersen, Grude och Haug menar att uppfattningen oftast är att man lyckas bättre med projekt om 

man i förväg lyckats uppskatta den tid som de olika aktiviteterna kräver. Man tror att bra 

beräkningsmetoder är det viktigaste i projektplaneringen. Detta är enligt dessa forskare en grov 

missuppfattning och en vanlig fallgrop i projektarbete. De säger även att man till viss del kan ta 

hjälp av erfarenheter från andra projekt när det gäller att identifiera risker men alla projekt är olika 

så denna metod hjälper bara en bit på vägen. Enligt Andersen, Grude och Haug så kan med andra 
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ord Peder och Håkans planering och struktur inför projekt, med hjälp av projektstyrningsmodellen 

PPS, vara ett problem om man genom strukturen känner en för stark trygghet i sin planering och 

inte fortsätter vara flexibel. Peder talade även om vikten av att varje projekt har sin egen riskanalys 

och att men endast till viss del kan identifiera risker efter sin erfarenhet från liknande tidigare 

projekt. Även Carl på bwin Games säger att man endast till viss del kan förutse risker i projekten, 

han menar att man måste vara flexibel och kunna handskas med dem när de dyker upp.  

 

Forskare menar också att det under planeringsfasen är viktigt att välja rätt planeringsverktyg. 

Planeringen bör enligt dem vara ett grupparbete där de inblandade tillsammans förstår uppgiften 

som ska lösas. Ett verktyg kan vara just en workshop som beskrivs av respondenterna. 

Brainstorming, som Håkan nämner, är även en metod som författaren Tonnquist förespråkar i sin 

bok om projektledning. 

 

Mats beskriver under intervjun skillnaden mellan risker och förutsättningar under projekt. Denna 

skillnad beskrivs även av Blomé i teorin för denna uppsats. En risk är som sagt något som kan 

tänkas inträffa medan en förutsättning är något som redan inträffat eller med största sannolikhet 

kommer att inträffa. Det framgår i teorin att det från projektsäkerhetens synvinkel är bättre att 

acceptera ett förhållande än att hoppas på att det inte kommer att inträffa. På detta sätt kan det vara 

lämpligt att räkna med de risker som är de mest sannolika och de som kan ge störst konsekvenser. 

Mats anser även att det inte alltid lönar sig att hantera alla risker. Även Blomé är inne på detta i 

teorin. Man bör enligt honom besvara vilka generella risker man kan identifiera i verksamheten, 

organisationens förmåga att bedöma risker samt om det finns en buffert och tidsplan för att hantera 

dessa risker. 

Ansvar för riskhanteringen 

I det här avsnittet presenteras uppgifter angående vem på företaget som är ansvarig för 

riskhanteringen. Som tidigare presenteras företagen separat och sedan följer en analys av 

materialet. 

IT-konsultföretaget 

Peder berättar att han som projektledare på IT-konsultföretaget oftast håller i de workshops, som 

nämndes tidigare, men han säger att det i stora projekt kan finnas andra riskansvariga personer 

utöver projektledaren. Dessa har i uppgift att samla in materialet till riskanalysen genom att hålla 

liknande workshops och jobbar för att driva på arbetet med riskhanteringen. Normalt anser Peder 
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att det är projektledaren eller projektkontoret
57

 som har ansvaret för riskanalysen. Projektkontorets 

uppgift är att hålla ihop alla projekt vid de tillfällen då flera projekt är igång parallellt. 

 

De gånger Håkan, från samma företag, har agerat projektledare har det också varit projektledaren 

som har haft ansvaret för riskhanteringen i ett projekt.  Det är han som upprättar riskanalysen och 

tar upp den med ledningen. Det har då varit ledningen som beslutar om och när eventuella åtgärder 

ska genomföras. Håkan lämnar endast rekommendationer till ledningen. 

Medieanalysföretaget 

Enligt Mats från medieanalysföretaget så är det alltid projektledaren som är ansvarig för 

riskhanteringen, i samråd med beställaren. Uppgiften kommer med projektledarrollen, anser han. 

Bwin Games AB 

På bwin Games, där Carl jobbar, finns en grupp projektledare av lite olika slag. Dessa är närmast 

ansvariga för projektet. Om det är någonting som är fel någonstans, om projektet stöter på 

problem, så är det deras ansvar att lyfta upp problemen och få fram informationen till de personer 

som behöver den för att kunna fatta beslut. Besluten fattas på bwin Games av en kommitté berättar 

Carl. 

JayCut AB 

Även Patrick på JayCut håller här med om att det är projektledaren som ansvarar för 

riskhanteringen men han anser att ovanför projektledaren så är riskhanteringen VD:s ansvar. Detta 

kan bero på att JayCut är ett litet företag och inte använder sig utav komplexa 

projektorganisationer med styrgrupper. 

Analys av ansvar för riskhanteringen 

Alla respondenter höll med om att hanteringen av risk, genom att bland annat upprätta 

riskanalysen, är projektledarens ansvar även om andra kan bli tilldelade visst delansvar. Detta kan 

kopplas mot det Gray och Larson säger om att risker ska ”ägas” av någon, oftast projektledaren. I 

företaget bwin var det i deras fall en annan projektledare som hade ansvaret för riskhanteringen, en 

person som hade en högre roll än projektledaren vi talade med. JayCut hade ovanför 

projektledaren en VD istället för en styrgrupp. 
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Vanligt förekommande risker 

I det här avsnittet presenteras uppgifter angående vad respondenterna anser är vanligt 

förekommande risker i deras projekt. 

IT-konsultföretaget 

Vissa risker förekommer oftare än andra när man arbetar med projekt och en kategori som är mest 

framträdande i Peders projekt är tekniska risker. Detta då Peder oftast arbetar med 

nyutvecklingsprojekt. En annan viktig och ofta förekommande risk är att nyckelpersoner 

försvinner från projektet av olika anledningar, vilket tillhör kategorin personella risker. Peder 

påpekar även igen att man ska ha projektet färdigplanerat innan man gör riskanalysen så att 

riskerna kan identifieras snabbare.  

 

Håkan anser att det oftast handlar om risken att nyckelpersoner försvinner. Detta skulle kunna bero 

på att Håkan oftast bedriver långa projekt och att mycket hinner hända på den tiden. I kortare 

projekt är risken mindre att någon hinner säga upp sig eller försvinna om man har planerat 

bemanningen innan projektet startade. Vanliga problem kan enligt Håkan även handla om att 

projektet slåss mot linjeorganisationen; projektmedlemmarna eller referensgrupper har ofta vanliga 

arbetsuppgifter som också ska skötas parallellt med projektet. 
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Medieanalysföretaget 

Mats uppfattning är att risker väldigt ofta handlar om beroenden på saker som projektet inte 

kontrollerar. Det kan t.ex. vara beroende av en produkt som projektet behöver, en leverantör som 

inte hinner leverera eller liknande. Det är mer ovanligt att projekt fastnar på en risk inom den 

interna sfären, då bör man kunna hantera den anser Mats. Det är ganska sällan människor är 

självkritiska på det viset och listar sina egna svagheter, dels för att man kanske inte startar projekt 

utan rätt kompetens och resurser, dels för att man inte vill berätta att det förhåller sig på det viset. 

 

Mats tycker att en annan viktig sak som projektledare bör göra oftare är att säga att projektet fått 

för lite tid eller för lite pengar för att slutföras. Projektledaren bör i större utsträckning berätta för 

styrgruppen hur det förhåller sig och sedan fråga om de är beredda att ta den risken, anser Mats. 

Godkänner styrgruppen den risken så har projektledaren en tydlig punkt att peka på senare när 

denne behöver mer pengar. Ofta så accepterar projektledaren istället bara budgeten för att sedan 

själva tänka att det aldrig kommer att gå, enligt Mats. Detta skulle kunna en del av anledningen till 

att så många projekt går över tid och budget, projektledare vill inte vara jobbiga i kontakten med 

styrgrupp eller liknande med befogenhet att fatta besluten. Egentligen får kanske många projekt 

helt enkelt för lite pengar och tid redan från början. 

 

Risker har med andra ord enligt Mats att göra med struktur och kontroll från projektledarens sida. 

Han menar också att det är viktigt som projektledare att se till att man har tillgång till resurserna 

och arbetskraften. I konsultvärden är det ofta inga problem, där är projekt huvudsysslan och man 

har alltid sitt team, men på andra ställen kan det vara helt annorlunda berättar han. Det händer att 

det startas projekt med en projektledare som inte får några resurser eller så får projektledaren det 

”på pappret” men dessa personer fortsätter jobba med sitt dagliga arbete i linjeorganisationen.  

 

En annan sak som Mats nämner har med kommunikationen att göra. Han anser att projektledare 

måste vara bra på att prioritera information för styrgruppen, presentera väldigt enkelt och lyfta 

fram bara det som projektledaren vill ha beslut på. Man måste vara tydlig, pedagogisk och riktad i 

sin kommunikation, menar Mats. Till denna bit hör även att projektledare måste våga varna för 

problem. ”Ingen älskar en projektledare som bara flaggar grönt hela vägen tills projektet är klart 

för då visar det sig tillslut att man inte hade koll på läget och då är man inte speciellt bra”, säger 

Mats. 
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Bwin Games AB 

Enligt Carl så brukar de flesta problem som dyker upp ha med externa leverantörer och 

beställningar av hårdvara att göra. Antingen för att någon har missat att göra beställningar, för att 

det uppstått missförstånd någonstans i ledet eller av någon annan anledning. Detta nämnde Mats 

också, att externa risker är svårast att hantera. Dessa problem brukar ofta försena projekten då de 

inträffar, enligt Carl.  

 

Ett annat problem som kan dyka upp är av ekonomisk art och har att göra med licenskostnader. 

”Jag hade ett projekt där licenskostnaden var beräknad till en miljon och slutade med en nota på 

tre miljoner per år”, berättar Carl. Sådana risker kan enligt honom i värsta fall stoppa ett projekt. 

De största riskerna som Carl ser är alltså ekonomiska risker och testmiljörisker, i form av problem 

med hårdvaruleveranser. Annars är Carls tips för att undvika risker att man har rätt folk på rätt 

plats, bemanning och kompetens är med andra ord viktiga faktorer. 

JayCut AB 

Risker som Patrick och JayCut finner vanliga är personella risker i form av att nyckelpersoner 

försvinner från projektet och tekniska risker i form av buggar och kapacitetsproblem när det gäller 

antalet användare som systemet klarar. 

Analys angående vanligt förekommande risker 

Vi ser här att de typer av risker som nämns av alla respondenter passar väl ihop med de kategorier 

som litteraturen väljer att använda sig utav. De tekniska, ekonomiska och personella riskerna är 

även de som litteraturen tar upp. Likheten kan bero på att risker grupperas i väldigt generella 

kategorier och därför gör det enkelt att benämna dem.  

 

Andersen, Grude och Haug beskriver, i sin teori kring fallgropar som projektet kan stöta på inom 

olika områden, att projektet ibland får slåss med linjeorganisationen om resurser. Detta fenomen 

berättar Håkan att han har erfarenhet av. Mats talar även han om att projekt kan tilldelas resurser 

”på pappret” men att någon egentlig resurs inte finns. Forskarna säger att ingen 

projektstyrningsmetod fungerar om ett projekt inte är förankrat i linjeorganisationen och att detta 

är en vanlig fallgrop. Detta är nödvändigt om projektet ska tilldelas de rätta resurserna. Detta kan 

man tolka som att det första steget i planeringen bör vara att förankra projektet i 

linjeorganisationen och se till att projektet tilldelas de nödvändiga resurserna, sedan kan projektet 

planeras och struktureras efter vald projektstyrningsmodell. 
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Kategorisering och värdering av risker 

I det här avsnittet presenteras uppgifter angående hur respondenterna kategoriserar och värderar 

risker i deras projekt. De enda respondenterna som gör detta i större utsträckning är 

representanterna från IT-konsultföretaget. 

 

De risker som framkommer under det inledande arbetet med att identifiera risker brukar Peder 

sedan diskutera i grupper och man försöker att gruppera dem efter olika kategorier. Dessa kan vara 

exempelvis säkerhetsmässiga eller tidsmässiga risker. Med en tidsmässig risk kan man i IT-projekt 

både mena att ett system är för långsamt eller att projektet tar för lång tid att genomföra. Enligt 

Peder kan möjliga kategorier även vara kostnadsmässiga risker och personella risker. Peder 

nämner även tekniska risker som kan uppkomma i slutet av projektet, vid driftsättning av ett 

system är dessa risker vanligast enligt honom. Peder säger även att man inte bara måste gruppera 

in riskerna i olika områden utan även identifiera vart i projektet risken befinner sig, i vilken fas. 

 

Material till riskanalysen hämtas, enligt Peder, främst från workshops. Eftersom det kan handla om 

väldigt många identifierade risker att ta hänsyn till vill man också försöka avgöra hur allvarliga 

riskerna är. Detta baseras på sannolikheten att de inträffar och påverkan detta i så fall får på projektet 

och verksamheten. Peder använder sig utav metoden att markera riskerna med färger röd, gul och 

grön beroende på riskens sannolikhet och påverkan. Det finns även andra metoder där man 

betygsätter riskerna med siffror, ett exempel är miniriskmetoden, se Figur 2 för ett exempel. Då kan 

man till exempel betygsätta riskerna 1-3 efter sannolikhet och igen efter påverkan på projektet. 

Sedan multiplicerar man sannolikhetsbetyget med betyget för påverkan och får fram en s.k. 

riskpoäng, som ger en indikation på vilka risker som är viktigast att göra något åt.  

 

Håkan arbetar lite annorlunda även om hans insamlingsmetod liknar Peders på många sätt. Oftast 

använder han sig utav brainstorming med medlemmar ur projektgruppen. Håkan säger att han 

sällan använder sig utav formler för att värdera sannolikheten med risker utan går på 

maggropskänsla. Han anser att värdering av risker på en skala mellan till exempel 1-10 kan ge en 

missvisande bild av att vara en exakt uträkning. Han brukar titta på sannolikhet, konsekvens och 

hanteringsåtgärd och brukar fokusera på de 10-15 viktigaste riskerna. 

Analys kring kategorisering och värdering av risker 

Som nämnts så använder sig både Peder och Håkan av brainstorming i grupp för att samla material 

till riskanalysen, som till exempel författaren Tonnquist förespråkar. Båda projektledarna har dock 
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olika metoder för att värdera risker där Peders metod kan anses mer strukturerad och metodisk 

medan Håkans grundar sig mer på personligt omdöme. 

 Peder och Håkan nämnde båda två en variant av till exempel miniriskmetoden som används för att 

beräkna riskpoäng. Men där Peder använder den flitigt är Håkan mer återhållsam till att använda 

uträkningar för att värdera risker. 

Det är efter att man har samlat in materialet till riskanalysen och grupperat och värderat riskerna 

som man har en riskanalys att arbeta efter. Då gäller det att börja bearbeta riskerna. 

Hur projektledarna bearbetar risker 

Handlingsplan för bearbetning av risker 

I det här avsnittet presenteras hur respondenterna planerar inför riskhantering och bearbetning. 

IT-konsultföretaget 

Respondenterna från IT-konsultföretaget är eniga om att man ska ha en plan för alla risker man har 

med i riskanalysen, även om det gäller händelser som man inte kan arbeta bort. När det gäller till 

exempel personella risker måste man ha en plan för att kunna ersätta nyckelpersoner eftersom det 

är svårt att förebygga plötslig sjukdom.  

 

Det finns alltid specialister som sitter på mycket kunskap och denna kompetens är svår att helt 

plötsligt få från någon annan, anser Peder. Ofta har företagen inte två eller flera personer med 

samma kompetens, det finns en expert på ett visst område, ”/---/man har inga avbytare”, säger han. 

Att ha denna handlingsplan och att räkna med risker som projektet inte alltid kan påverka har ofta 

projekt svårt med. Håkan tycker samma sak och poängterar att man måste ha en handlingsplan 

även om man inte kan undvika en riskhändelse eller påverka konsekvenserna av den. Man bör 

fråga sig ”Vad gör vi ifall det inträffar”? 

 

Som Peder sagt så är hans inställning att man alltid måste räkna med externa risker som kan hota 

projektet. Även om projektet inte kan förhindra missöden av olika slag så måste man åtminstone 

ha en reservplan enligt Peder. Man kan exempelvis ha en reservgenerator till förfogande om det 

skulle bli strömavbrott under arbetet. Peder anser att om man åtminstone har tänkt igenom vilka 

alternativ som finns så har man gjort så mycket som det är möjligt för att säkra projektet, även om 

det inte finns resurser för att lösa problemen. Resurserna kan variera mycket i olika projekt. Man 

gör helt enkelt vad man kan och går i vissa fall vidare i projektet med medvetna risker, berättar 

Peder. 
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Medieanalysföretaget 

Som projektledare är man, enligt Mats, ansvarig oavsett om man planerat för risker i förväg eller 

om någonting dyker upp plötsligt och man måste hantera det då. Ett sätt att hantera risker är att 

inte göra någon riskanalys och istället ”släcker man bränderna när de dyker upp”. Det är inte det 

bästa sättet anser Mats men det finns enligt honom en balans mellan att tänka i förväg och att agera 

i efterhand. Är det något som har liten chans att inträffa så kanske man inte skriver ner 

handlingsplaner. ”Någonstans finns det en gräns för vad som är vettigt att lägga ner tid på”, säger 

Mats. 

 

Mats anser även att det är skillnad på hur interna och externa risker hanteras. Interna bör kunna 

hanteras inom projektet. Externa risker handskas man ofta med på det viset att projektledaren, via 

sin styrgrupp eller beställare, går uppåt i hierarkin, för att sätta press på beslutsfattarna att ta bort 

risken. Det kan handla om att handskas med exempelvis externa leverantörer, godkänna ett nytt 

slutdatum eller dylikt. 

bwin Games AB 

Carl menar att genom de kortare planeringsintervallen som företaget bwin Games ägnar sig åt, 

genom utvecklingsverktyget Scrum, räcker det att backa en liten bit och justera riktningen för 

projektet om det stöter på problem. Detta blir en typ av riskhantering för att minimera kostnaderna 

som kan bli en konsekvens av missöden som inträffar. 
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Analys kring handlingsplaner 

Respondenterna från IT-konsultföretaget talar mycket om att påverka sannolikhet eller 

konsekvensen av risker eller att vara villiga att acceptera att något händer och ha en reservplan. 

Dessa tre val nämns bland annat av både Cadle & Yeates och Gray & Larson där de förespråkar att 

projektet måste ta ställning till risker, även om man väljer att acceptera risker utan att planera 

eventuella åtgärder. Man måste visa att riskerna har identifierats och att projektet medvetet har 

gjort ett val. Carls påståenden kan räknas som att projektet är mer villiga att acceptera risker 

eftersom de har förtroende för att deras projektmodell, med korta planeringsperioder, i sig 

minimerar påverkan av en risk på projektet. 

Inställningen till risker 

I det här avsnittet presenteras respondenternas inställning till risker. Företagen presenteras separat 

och sedan följer en analys av materialet. 

IT-konsultföretaget 

Peder tycker att man ska respektera risker, framför allt de allvarligaste. Är man en vågspelare kan 

man ignorera risker men det är ingenting som Peder skulle göra. Då mister riskanalyserna sitt 

syfte, anser han.  

 

Även Håkan säger att riskanalysen måste följas och om man ändå tar risker så är det sannolikt för 

att underlaget, dvs. riskanalysen, inte var tillräckligt tillförlitlig från början. Han anser att man 

måste ha gjort en dålig research för att hamna i en sådan situation. 

Medieanalysföretaget 

Mats uppfattning är att projekt mycket väl kan åsidosätta risker och arbeta vidare i alla fall, det 

beror mycket på vem det är som tar beslutet. Enligt Mats är det fel om projektledaren tar beslutet 

men styrgruppen kan göra det. Styrgruppen har rätt att ta den risken och det är inte alltid fel att ta 

en risk enligt Mats. ”Om det kostar en miljon att adressera
58

 risken så kan man vara beredd att 

spela på det”, säger han. Styrgruppen är ansvarig för pengarna och leveransen men projektledaren 

måste varna för risken till styrgruppen och berätta om sannolikhet och konsekvens.  

 

Att man går vidare med medvetna risker betyder med andra ord inte att någon försöker gömma 

dem men att man godtar riskerna, menar Mats. Det kan även vara så att en projektledare inte 

förmedlar risker på ett tydligt sätt eller att denne inte får gehör för de risker han eller hon varnar, 

                                                 
58

 Med begreppet ”adressera” avses ”hantera”, förf. anm. 
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säger Mats. Då beror det på brister i kommunikationen. Det som kan driva på projekt trots risker 

menar Mats beror på rent ekonomiska eller tidsmässiga skäl. I slutänden handlar det om pengar 

vilket är grunden i all företagsverksamhet. 

bwin Games AB 

Carl hanterar inte risker på det direkta sätt som Peder och Håkan. Han har en känsla av att de 

kanske dagligen tar beslut efter maggropskänsla mer än vad han och kollegorna i det dagliga 

arbetet grundar sina beslut på noga överväganden baserade på uträkningar. Analyserna är utförda 

innan Carl och hans projektteam tar del av dem men hans uppfattning är att alla risker ändå inte 

går att planera för i förväg, man måste vara flexibel och kunna handskas med dem allteftersom de 

dyker upp. 

Analys av företagens inställning till risker 

Respondenterna Peder och Håkan vill inte åsidosätta risker över huvud taget om de 

uppmärksammas i riskanalysen. Mats är av den uppfattningen att de mycket väl kan åsidosättas 

men att detta i så fall måste vara styrgruppens beslut, allt handlar om vad det kostar att hantera 

risken, blir det för dyrt kan risken ignoreras och inträffar den får man betala priset för att inte ha 

hanterat den. Carl menar i sin tur att risker hanteras eller ignoreras under analysen men att 

projekten själva ofta avgör, när en oväntad risk dyker upp, om den bör hanteras eller ignoreras. 

 

Mats säger även att det kan brista i kommunikationen mellan projektgrupp och styrgrupp vilket 

kan göra att risker inte blir hanterade trots att de uppmärksammats. Denna brist i 

kommunikationen beskrivs av Andersen, Grude och Haug i teorin som en viktig faktor inom 

projekt och som en vanlig fallgrop, både inom projektet och in kontakten med styrgrupp och 

liknande. Bristande kommunikation kan bero på att avsändaren inte har varit tillräckligt tydlig eller 

att mottagaren inte har varit uppmärksam, enligt Mats. 
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Hanteringen 

Här presenteras hur respondenterna hanterar risker som är kopplade till deras projekt. 

IT-konsultföretaget 

Om Peder får en riskpoäng som hamnar över en förutbestämd nivå när han använder sig utav 

miniriskmetoden så måste den hanteras. Det motsvarar den röda färgen i färgmetoden.   

Miniriskmetoden som Peder beskriver och som Håkan också talar om beskrivs i litteraturen som 

en enkel metod att använda för att värdera risker.  

 

Här arbetar Håkan på ett annat sätt. Han går inte efter definierade riskpoäng genom att multiplicera 

sannolikhet med konsekvens, utan efter de risker som han tycker känns viktigast. Han menar att 

siffror inte kan säga allt om en risk, man måste använda förnuftet också. Håkan säger att man inte 

kan räkna ut sannolikheten att en viss person säger upp sig, då måste man blanda in fler faktorer.  

 

Enligt Peder brukar projektgrupperna själva få hantera riskerna eller så tar de hjälp av styrelsen. 

När konsulter är ute hos kunder så är det väldigt olika hur dessa hanterar risker enligt Peder, men 

det handlar i grunden om att lista riskerna, klassificera dem, gruppera dem och bearbeta dem. Då 

måste man eliminera de värsta riskerna. Peder berättar vidare att om man inte kan eliminera stora 

risker så har man gjort en felbedömning i början av projektet om möjligheten att genomföra det. 

Dessa risker är svåra att göra någonting åt om de upptäcks långt fram i projektet. I vissa projekt 

finns tekniska saker som man inte kan testa fullt ut men man kan göra vissa tester ”för att se vartåt 

det bär”, säger Peder. Han säger också att man inte kan gå i drift med ett system som är alldeles 

trasigt, då måste man hantera problemen.  

 

Håkan säger att han som konsult oftast inte kan agera efter den riskanalys som han har tagit fram 

utan den ligger i organisationens händer, hans riskanalys ses som en rekommendation på åtgärder 

som bör vidtas då projektledarens roll i styrgruppen endast är föredragande, besluten fattas av 

styrgruppen. 

 

Som Peder har nämnt så kan ett projekt skrotas innan det har börjat om man bedömer att 

möjligheterna för att genomföra projektet är för dåliga. Sådana beslut hanteras av större företag 

genom deras egen organisation. Vid andra tillfällen får projektledaren, som vid dessa tillfällen är 

konsult, själv ta det beslutet. Ofta måste projektledaren se till att han eller hon har risksäkrat 

projektet, säger Peder. Det är viktigt att man gör det så tidigt som möjligt när man kommer in i 
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projektet för att man tidigt ska se at projektet är genomförbart. Alla risker kan man som sagt inte 

göra någonting åt men man måste åtminstone ha tänkt och kommit fram till någon typ av plan för 

hur projektet ska agera om någonting inträffar, anser Peder.  

 

Håkan säger samma sak om dessa situationer. Man ska vara medveten om alternativen i förväg och 

inte försöka lösa dem efterhand de dyker upp. Även om planen inte är fullt tillräcklig så kanske 

projektet åtminstone klarar sig under en viss tid, anser han. 

 

I hanteringen av risker ingår även något som Peder kallar backningsplanen. Denna har inte direkt 

med risker att göra enligt Peder själv men är ändå någonting som man bör ha funderat på och ha en 

handlingsplan för. Backningsplanen handlar helt enkelt om hur man kan backa i projektet om man 

stöter på oväntade hinder. Dessa oväntade hinder uppkommer enligt Peder oftast vid 

driftsättningen av ett projekt. Riskerna kan leda till att projektet får problem som tillslut blir 

oöverstigliga och man måste därför ha en reservplan för driftsättningen. Peder anser att man i 

riskanalysen ska ha räknat med de hinder som kan uppkomma och bör i det här skedet ha en 

reservplan, en alternativ lösning på problemet. I värsta fall kan man tvingas backa ur projektet helt 

och hållet om det inte finns en alternativ lösning, annars kanske det räcker med att backa till ett 

tidigare skede i projektet för att sedan välja en annan lösning att jobba vidare på. Ju större 

projekten är desto större och mer svårhanterliga blir riskerna, säger Peder. 

 

Peder talar om att det ofta finns en point of no return, alltså en tidpunkt i projektet då det inte 

längre går att stanna upp eller backa. ”Då är det bara köra rakt fram som gäller och då gäller det att 

jobba om det är någonting som fortfarande är fel”, säger han. Vid sådana tillfällen kan hela 

företagets överlevnad äventyras och helst ska man därför undvika felen. Det är även viktigt att 

bedöma hur långt fram den här punkten kan ligga i ett projekt.  

 

Håkan säger att dessa tidpunkter oftast är förekommande när projekt är beroende av andra projekt. 

Han säger även att beslutet om point of no return tas av styrgruppen och inte av honom själv då det 

oftast handlar om ekonomiska aspekter eller beroendet av andra projektet, något som ligger över 

Håkans ansvarsområde. 

Medieanalysföretaget 

Mats berättar att tuffa beslut ofta inte tas på stora möten. Han menar att man ska vara förberedd 

och ha allt material på plats men om projektet exempelvis behöver mycket mer pengar så går det 
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sällan så bra om beslutsfattaren får veta det för första gången på ett möte med många människor. 

Då är det bättre att prata med de personerna som ska ta beslutet innan menar han. Mats berättar att 

det finns olika möteskulturer i vissa länder är det inte om att en styrgrupp tar beslut utan det är en 

chef och då kan informationen komma vid mötet. I Sverige måste alla vara med och tycka och 

tänka. ”Då är det viktigt att man säkrar sina beslut innan”, säger Mats, ”när man går in på mötet så 

är egentligen beslutet redan taget.” 

 

En poäng med den projektstyrningsmodell som företaget använder är enligt Mats att kunna göra 

tydligare utredningar och vet exakt vad projektet kommer att kosta samt vad man kommer att få ut 

av det. Då kan man avgöra om projektet bör stängas redan innan det har startat. Mats berättar att 

många stora företag som är duktiga på att driva projekt brukar starta flera parallella projekt. Sedan 

görs det en analys och efter det väljer man ett som varit framgångsrikt och som man går vidare 

med. För att arbeta på det sättet måste man givetvis veta vad man gör, påpekar Mats. Man gör på 

det sättet av med mycket pengar och risken är att många kostnader är helt i onödan. Detta kräver 

tydliga beslutspunkter och att man vågar stänga projekt. Mats anser med andra ord att det är 

väldigt viktigt med styrmodeller som har tydliga beslutspunkter, chechpoints eller liknande. Det är 

även viktigt med dokumentation även om den inte får gå till överdrift. Styrelse och beställare 

måste kunna se hur det går för att ta beslut. 

 

Mats är inte av den uppfattningen att man brukar komma till en point of no return och inte kan 

backa tillbaka i projekt. Han anser däremot att man oftare borde stoppa projekt även fast man 

investerat mycket pengar som inte blev någonting. Detta kan enligt Mats ofta vara ett korrekt 

beslut även fast man är väldigt nära målet. Men att våga fatta det beslutet är inte lätt anser han, det 

måste komma tidigare i processen i så fall. ”I slutfasen vill man hellre slutföra det hela och sedan 

hålla för öronen”, säger Mats.  

 

Dessa frågor anser Mats hänger samman med en tydlig metodik som ska innehålla en tydlig 

förberedelsefas. Det är enligt Mats ett typiskt problem, som både det företag han arbetar på och 

många andra företag har, att man antar projekt utan att göra en ordentlig analys och utan att ta 

beslut om när det startar. Man bestämmer inte heller alltid exakt vad som ska göras, under vilken 

tid och med vilka resurser. Har projektet inte gjort detta så är det mycket svårare att stoppa det 

hela, för ett typiskt sätt att stoppa projektet är enligt Mats när förberedelsefasen är avklarad och det 

går att se vad allt kommer att kosta. Om inte den strukturen finns så är risken att projektet aldrig 
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kommer till en punkt där man får chans att stoppa. Då kan projektet rulla på utan att man ser att 

det går dåligt förrän strax innan leverans ”/…/och då är de så dags”, menar Mats.  

bwin Games AB 

Enligt Carl så rapporteras allting som händer så att alla inblandade vet om det. ”Vi försöker vara 

transparenta i projekten”, säger han. Om någon undrar över någonting i projekten så finns 

informationen lättillgänglig. Om det uppstår problem så blir projekten i värsta fall försenade. Då 

görs en ny planering och alla inblandade informeras om att projektet ligger efter i tiden, berättar 

Carl. 

Carl säger att de allra flesta av deras projekt är interna, slutna system där allt sker inom företagets 

egen domän. De kommer väldigt sällan utanför denna domän men ibland kan projekt innebära 

kontakt med exempelvis externa leverantörer. På så vis kan det komma sig att olika projekt 

hanteras på väldigt olika sätt, beroende på vilka som är inblandade. Carl säger att det uppstår 

många fler risker när en leverantör exempelvis levererar en produkt som företaget, bwin Games, i 

sin tur ska använda till en av sina produkter. Då krävs utbildningar och utvärderingar etc, berättar 

han. Är projektet helt internt, en uppdatering på en av företagets webbsidor exempelvis, så är 

risken inte alls lika stor. Då blir arbetet lite mer på rutin. Carl tillägger att även de interna 

projekten kan variera stort vad det gäller risker och riskmedvetenhet. Om projektet ska förändra 

betalningslösningarna med bankkort på en sida eller bara göra om en communitydel så skiljer det 

sig markant i hur hanteringen sköts. Vissa arbetsmoment är mer kritiska än andra säger han. 

 

Carl säger även att det sällan är så att han stöter på problem som inte går att lösa på ett bra sätt, det 

handlar bara om att sätta sig ner och planera om. Oftast handlar det om att projektet får skjuta fram 

deadline en månad eller vad som nu kan behövas. Man får sätta sig ner vid ritbordet igen men 

förhoppningsvis behöver man inte gå tillbaka så långt i arbetet och slipper oftast göra om allt från 

början. ”Man informerar uppåt och så länge man gör det så ska det inte vara några problem”, säger 

han. 

 

Carl säger att de inte har någon riktig point of no return i deras projekt. Om ett projekt väl hamnat 

hos projektgruppen så händer det i stort sett aldrig att projektet stoppas. Alla analyser är redan 

utförda och projektet har då föregåtts av ett välskrivet business case som utvärderats säger han. 

Projektgruppen kör på tills projektet tar slut, oftast är det också väldigt dyrt att stoppa ett projekt 

som kommit långt bara för att det blir ett par veckor sent, påpekar han. ”Det är liksom inte värt att 

stoppa det då, det är för mycket investerat i det redan”. Om ett projekt ändå ska läggas ner så kan 
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detta göras när som helst under projektets gång. Istället för att göra allt arbete i definierade steg, 

som exempelvis beslutspunkterna i PPS-modellen, så förklarar Carl att de arbetar med alla faserna 

samtidigt i tvåveckors cykler. Detta resulterar i att projekten inte behöver riva upp och göra om en 

massa arbete om man stöter på problem, vilket kostar mycket pengar, projekten behöver bara 

backa en liten bit, berättar Carl. Detta menar han är ett sätt att minska risken för merkostnader men 

han påpekar samtidigt att detta är ett lite annorlunda sätt att hantera risker på jämfört med hur 

många andra i branschen arbetar. Carl tillägger också att riskerna oftast inte dyker upp förrän det 

är dags att implementera saker. Det kan uppkomma svårigheter som man inte kan förutse när man 

planerar och undersöker. 

JayCut AB 

JayCut hanterar risker genom att ha reservplaner för till exempel situationer där nyckelpersoner 

plötsligt försvinner. Bland annat ser de till att ingen person i projektet är helt oersättlig. De 

tekniska risker försöker de förebygga genom att göra omfattande simulationer för att kunna hitta 

buggar och andra tekniska fel i systemet. 

Analys kring hanteringen av risker 

I litteraturen har vi inte sett exempel eller råd om att ha backningsplaner, utan detta alternativ har 

vi endast hört från Peder på IT-konsultföretaget och Carl på bwin. Peders variant är att ha en plan 

om hur man går ut projektet helt eller hur man går tillbaka till ett tidigare skede i projektet medan 

Carls variant är inbyggt i den modell de arbetar efter. Med varje två-veckors period så har de ett 

automatiskt skede att ta ett steg tillbaka till om det behövs pga. en risk som inträffat eller en annan 

händelse. 

 

Håkans arbetssätt skiljer sig från det litteraturen förespråkar eftersom han baserar värderingarna 

mer på personligt omdöme, eller maggropskänsla än på strukturerade beräkningar istället för den 

mer strukturerade och poängbaserade metod som Tonnquist nämner. 

 

Både Carl och Mats talar om att projektledarens roll är att informera uppåt för att styrgruppen 

sedan ska ta det slutgiltiga beslutet om en risk ska tas. Mats säger till exempel att om 

projektledaren tar ett beslut om att ta en risk så är det fel men om styrgruppen tar samma beslut så 

är det rätt. Det kan bero på att i PPS, som Mats projektstyrningsmodell grundar sig på, har 

projektledaren en föredragande roll i styrgruppen. Alla beslut ligger fortfarande på styrgruppen. 

Även under Håkans intervju uppkom det att hans riskanalys ses som en rekommendation till 

organisationen som sedan beslutar om åtgärderna ska vidtas eller inte. 
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Forskarna Cadle och Yeates berättar om att projekt kan hantera risker genom att påverka 

sannolikhet eller genom att påverka konsekvensen av risker. Detta är något som respondenterna 

inte talade så mycket om. Däremot nämnde respondenterna möjligheten att acceptera risker utan 

att vidta särskilda åtgärder. 

Hur riskanalysen följs upp 

Att följa upp riskanalysen är ett sätt att försäkra sig om att riskerna har hanterats. Uppföljningen 

görs oftast i form av en ny riskanalys vid en senare fas i projektet för att sedan jämföra analyserna 

och se om de tidigare identifierade riskerna har åtgärdats samt om det har dykt upp nya risker. 

 

I detta avsnitt presenteras hur uppföljningen sker i de olika företagen som ingår i studien. 

IT-konsultföretaget 

Peder och Håkan gör oftast riskanalysen två gånger. En gång vid genomförandefasen, efter att all 

planering är klar och den andra gången vid slutskedet av projektet, till exempel innan systemet 

sätts i drift. Håkan brukar upprätta den andra riskanalysen vid mitten av projektet. 

 

Uppföljning kan även ske flera gånger under projektet, enligt Peder, och det går till på ungefär 

samma sätt som vid den inledande analysen och metoden med gula lappar. Vid senare analyser, 

eller uppföljningar, ska man ha hanterat de risker som framkom vid förra tillfället och ibland fylls 

listan på med nya risker som framkommit. Vid varje uppföljningstillfälle så tar man på det viset 

med sig materialet från tidigare tillfällen, då ska de röda riskerna eller högpoängsriskerna vara 

bearbetade, annars har man dem med sig under hela arbetet, säger Peder. Det handlar om att ha ett 

riskdokument som byggs upp och som man bygger vidare på hela tiden. Håkan säger att man 

oftast inte kan se hela riskbilden från början och det är dels därför som uppföljningen måste göras; 

för att fånga upp nya risker. 

 

Peder anser att en del av uppföljningen handlar om att man ska ha användarna med sig under 

projektets gång. Dessa ska ju som sagt finnas med och testa systemet från verksamhetens 

synvinkel och se till att det fungerar i deras värld. 

 

Uppföljningen sker inte utifrån några typer av milstolpar, säger Peder när vi frågar honom om det. 

Istället ingår uppföljningen i projektets olika faser. Det kan finnas en uppföljning efter att kraven 

sammanställts, en uppföljning under designfasen, en i konstruktion/integration och en inför 
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driftsättning. Här håller även Håkan med och säger att han brukar göra riskanalysen först vid 

starten av ett projekt och den andra, och som en uppföljning, vid mitten av ett projekt. 

 

Har man fångat riskerna tidigt så blir senare riskanalyser och uppföljning väldigt mycket lättare att 

genomföra enligt Peder. Vid varje uppföljning av riskerna så kan det dyka upp nya men har man 

hanterat de värsta från början så brukar det inte dyka upp så många fler, säger han. 

 

Medieanalysföretaget 

Mats säger att man enligt deras modell ska göra uppföljningen vid vissa beslutspunkter. Själv 

säger han att han endast godkänner sådana projekt där han ser att man tänkt till i planeringen och 

visar var man har tänkt göra riskanalyser. Mats uppfattning är att det generellt är uppföljningen 

som oftast är bristfällig. Ofta listas riskerna och i bästa fall finns några åtgärder för dem, sedan blir 

dokumentet liggande, enligt Mats. Detta tycker Mats är ett inbyggt problem i riskhantering, det är 

ganska mycket jobb att hålla reda på dokumenten och de blir ganska snabbt inaktuella. De får inte 

göras för sakens skull, det måste finnas ett syfte med hanteringen för att driva projektet framåt, 

förklarar Mats. Riskanalysdokumentet måste vara uppdaterat och användas. ”Det är en av 

anledningarna till att jag föredrar om man listar 5 viktiga risker istället för att ha 20 på listan”, 

säger han. 

 

Mats anser också att det är viktigt att projektledaren vet vad medarbetarna faktiskt gör ”Även om 

man inte kan skriva kod så måste man veta vad koden ska åstadkomma”, säger han. Man måste ha 

kontroll över sina resurser, och det gäller att projektledaren tar på sig rollen som chef och har 

ansvaret för leveransen men samtidigt rätten att bestämma. Mats påpekar återigen vikten av rätt 

metodik och struktur med styrgrupp, bestämda roller inom projektet osv. 

bwin Games AB 

Carl gör en typ av uppföljning av projektet men inte direkt av själva riskanalysen. Det går till så att 

projektgruppen har möte varje morgon. Där går de igenom vad var och en håller på med, vad de 

har gjort dagen innan och om det finns några problem som har dykt upp. På mötet fattas ganska 

många beslut om hur saker ska hanteras. Carl beskriver att en person kan ha en fråga om hur en 

viss sak ska hanteras. Någon annan kommer med ett förslag och låter förslaget som en bra idé så 

brukar gruppen ganska snabbt acceptera förslaget. ”Så utvärderar man det två dar senare när det är 

klart, funkade det här eller inte? Funkade det inte, ja då får vi riva upp det och göra om.” På det 

sättet följer gruppen upp verksamheten och eventuella problem berättar Carl. 
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Även Carl är av den uppfattningen att man inte kan förutse risker i någon större utsträckning, de 

hanteras som sagt genom kortare planeringshorisonter. Carl själv gör oftast ingen uppföljning av 

riskanalyserna men det beror lite på vad uppföljningen handlar om. Projektets arkitekter är de som 

mest tittar på sådana saker. Om ett problem uppmärksammats så är det oftast de som funderar ut 

hur projektet ska ta sig runt problemet. Detta görs efterhand som problemen dyker upp.  

 

Carl säger att förutom att ha rätt folk på rätt plats så är något han har lärt sig i sitt arbete att bara 

för att man ber någon att utföra en uppgift så ska man inte lite på att det blir gjort. Det är bättre att 

fråga en gång för mycket och verkligen se till att det blir utfört, anser Carl, så att en uppgift inte 

faller mellan stolarna.  
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JayCut AB 

I JayCuts fall görs ingen uppföljning. Företaget upprättar ingen riskanalys utan risker tas upp i den 

inledande projektdokumentationen och arbetet med den sker sedan iterativt. 

 

Företaget har med användarna i processen för att säkerställa att systemet används som det ska och 

fungerar. Detta är en viktig del av arbetet och ett sätt att minimera risker. Många sådana risker 

handlar för företaget om att inte kunna uppnå rätt effekt av projektet när det väl är färdigt. 

Analys kring uppföljningen 

Uppföljningen av riskanalysen sker väldigt olika på de företag som undersöktes. Peder och Håkan 

hanterade uppföljningen genom att upprätta en ny riskanalys vid ett senare skede i projektet, Mats 

gör uppföljningen vid varje beslutspunkt som ingår i den projektstyrningsmodell han arbetar efter. 

Carl i sin tur följer inte upp riskanalysen som helhet utan berättar att de i sina projekt försöker följa 

upp varje aktivitet individuellt. Uppstår ett problem så hanteras det genom en lösning som några 

dagar senare utvärderas.  

 

JayCut arbetar annorlunda med uppföljning och har ingen specifik plan, de följer istället 

projektdokumentationen och arbetar iterativt, utan att följa upp eller göra nya riskanalyser. 

 

Det Mats, Peder och Håkan berättar reflekteras i teorin av forskarna Andersen, Grude och Haug 

menar. De anser alla att analysen ska följas upp för att fånga upp förändringar i planen. Att som 

Peder och Håkan upprätta en ny riskanalys som uppföljning av den första är något som även 

forskarna Gray & Larson förespråkar. 
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Så säger experten 

Om riskanalysen 

Emil Gullers är vår kontakt på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PwC). Han berättar att PwC 

hjälper företag i projektarbete bl.a. med att göra en riskanalys av projektet. Denna kan genomföras 

när som helst under projektets gång men ofta görs en analys innan projektet kör igång. På det sättet 

kan PwC analysera riskerna med projektet som ofta har att göra med att projektet inte klarar 

uppsatta mål, t.ex. att projektet inte blir klart i tid, går över budgeten osv. Oftast handlar det, enligt 

Emil, om resurser. Man vill veta om projektet har den kompetens och de förutsättningar som krävs 

för att genomföra projektet. Dessa frågor är även mest uppenbara för en projektledare. Även 

Blomé nämner i teorin detta som en viktig fråga man bör besvara innan projektet kör igång. Man 

kan även göra en riskanalys av det som projektet kommer att leverera när det är färdigt, säger 

Emil. Om det exempelvis handlar om en webbsida för e-handel så kan man titta på om det är en 

säker sida som man bygger. Det finns med andra ord två aspekter av risk, det ena är vad som 

påverkar själva projektarbetet, de andra handlar om vad projektet kommer att leverera. 

 

Emil säger att det i de flesta stora riskanalysmodeller, som PROPS och liknande, finns det oftast 

krav på riskanalys tidigt i projektet. Men Emils erfarenhet är att de flesta inte gör någon riskanalys 

eller gör analysen väldigt snabbt och slarvigt. Det förekommer med andra ord ofta brister i 

riskhanteringen. 

 

När PwC själva gör en riskanalys som konsulter åt en kund så börjar de med att välja en lämplig 

metod för det aktuella projektet. I stora projekt genomförs intervjuer med aktuella människor, 

exempelvis projektledaren, någon i styrgruppen och kanske några deltagare i projektgruppen. 

Även beställaren av det aktuella projektet kan tillfrågas. Efter dessa intervjuer presenteras en 

rapport eller så anordnas en workshop där dessa personer samlas och går igenom riskerna 

tillsammans i diskussioner istället. 

 

De vanligaste riskerna, enligt Emil, är om projektet har rätt resurser för att genomföras och ibland 

även om man har tillgång till rätt kompetens. Dessa risker är också mest uppenbara för 

projektledaren. Dessa frågor är ofta även kopplade till budget, om man har tillräckligt med pengar 

för att starta upp projektet på rätt sätt. Mycket mer än denna analys görs oftast inte innan projekt 

körs igång, berättar Emil. Detta gäller såväl stora som små företag. I de projekt där företag tar in 
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professionella projektledare utifrån brukar analyserna vara bättre. Ofta vill företag rekrytera 

projektledare internt men många företag har inte tillräcklig kompetens att tillgå och i de fallen så 

blir inte resultatet så lyckat. Oftast är sektorn bank och finans bäst på de här bitarna enligt Emil. 

”De har fokus på projektrisker, det sitter i väggarna”, säger Emil. Dessa har ofta även bättre 

projektstyrning när det gäller IT-projekt med stordatormiljöer och gamla system. Det är ofta även 

äldre personer som är med i projektet. Dessa har enligt Emil i sin tur en vana av traditionell 

systemutveckling. I modernare IT-miljöer utgörs arbetskraften oftare av yngre personer som inte 

på samma sätt har den strukturella och formella erfarenheten från utvecklingsprojekt. ”Det blir lite 

mer vilda västern”, säger Emil. 

 

Redan innan projektet kör igång så bör man ha gjort ett business case anser Emil.  

Om bearbetning av risker 

Vi frågar Emil om den här ”vilda västern” mentaliteten även är mer riskbenägen eller om det bara 

är ett annat sätt att jobba på. Emils uppfattning är att den är mer riskbenägen på många sätt. Den 

går framförallt snabbare framåt och kan vara lite mer experimentell. Man provar sig fram och om 

man stöter på förhinder så backar man tillbaka. Ofta är det enligt Emil sämre dokumentation i 

dessa projekt, när det gäller komplexa system så blir projektet på detta sätt väldigt svårt att 

överblicka. På detta sätt uppkommer nödlösningar allt eftersom projektet fortskrider. 

 

Till viss del kan dessa projekt bli driftigare då de går framåt och vågar prova sig fram men Emil 

tror att detta oftast slår tillbaka på projektet tids nog. Även i projekt där man arbetar efter 

traditionella metoder och omfattande analyser kan man stöta på problem eller köra fast. Detta kan, 

enligt Emil, leda till omfattande förseningar eller att budgeten kraftigt överskrids just av den 

anledningen att man inte hade någon bra koordinering mellan olika delprojekt. Ett projekt 

utvecklade en del och ett annat projekt en annan del, när dessa sedan ska föras samman så kan det 

visa sig att de inte är kompatibla med varandra. ”Då kan det bli nödlösningar för att bygga ihop det 

sen, då blir det mer och mer komplicerat, mer och mer spagettikod, säger han. 

Om uppföljning 

PwC genomför uppföljning av riskanalysen om de får det uppdraget av kunden. Ibland vill kunden 

att PwC ska komma tillbaka efter ett halvår eller liknande och se så att riskerna är hanterade, säger 

Emil. Ibland vill kunden göra detta själv. Ibland kan PwC få uppdraget att gå in och granska 

hanteringen efter det att projektet är avslutat. 
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Stora och små företag, äldre och yngre medarbetare 

Emil säger också att han ser skillnader mellan hur stora och små företag förhåller sig till 

riskhantering. I stora företag har man större resurser och kan till exempel ta in professionella 

projektledare utifrån om den kompetensen saknas internt. Då brukar projekten även vara mer 

strukturerade medan små företag, om de har yngre medarbetare oftare hoppar över riskanalys och 

annan dokumentation. 

 

”Större företag har mer resurser att ta risker på allvar. Större företag har ofta bättre projektmetodik 

också”, berättar Emil för oss. 

 

Som nämndes tidigare har också äldre medarbetare mer erfarenhet av traditionell systemutveckling 

och tar det med sig vid projektarbetet och följer ett mer strukturerat sätt än yngre personer som 

oftast är mer riskbenägna enligt Emil. Emil menar att det kan gå snabbare framåt men att 

avsaknaden på dokumentation gör att överblicken blir sämre vilket leder till mer nödlösningar och 

fulare kod. 

Riskhantering i branschen 

Emil nämner med Gartner och PwC’s egna undersökningar som bas att många företag skyller på 

IT för misslyckade projekt. Till exempel så säger 30 procent av företag att de fått negativ 

avkastning på IT-investeringar. Emil säger att många skyller på IT medan han själv ser att det lika 

mycket beror på dålig kunskap hos beställarna. De får ju det de beställer. 
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Sammanfattning av data och analys 

Vi kunde först och främst se att det bland projektledarna varierade mycket i tankesätt och 

värderingar kring vikten av riskhantering och på vilket sätt riskhantering ska skötas. Men 

respondenterna från de olika företagen nämner i stor utsträckning samma riskkategorier som de 

mest vanligt förekommande riskerna. Det handlar oftast om tekniska eller personella risker inom 

projektet, och externa risker har att göra med beroende av externa leverantörer eller dylikt, även 

om flera respondenter även räknar in risker som strömavbrott och liknande risker. Även här ser vi 

skillnader på värdering av risker. I samma företag tyckte en projektledare att det var de tekniska 

riskerna som var de mest förekommande medan en andra projektledare ansåg att det var personella 

risker, att nyckelpersoner försvinner från projektet pga. sjukdom, uppsägning eller flytt till andra 

projekt eller arbetsuppgifter. Slutsatsen i det här fallet är att det kan handla om projekt som 

sträcker sig över olika lång tid och detta kan resultera i att olika risker och problem blir mer eller 

mindre förekommande. 

 

Hur riskanalysen upprättas, där risker identifieras och värderas, sker på ganska lika sätt i de olika 

företagen. Genom metoder som intervjuer och brainstorming tas risker fram och värderas för att 

projektet sedan ska kunna bestämma om och i så fall vilken åtgärd som ska vidtas. bwin Games 

upprättade inte någon riskanalyser alls på projektledarens nivå utan detta skedde istället på 

styrgruppsnivå. Peder från IT-konsultföretaget och Patrick från JayCut hade helt olika 

uppfattningar om hur pass mycket man kan generalisera risker och hämta risker från gamla projekt 

och erfarenheter. Peder ville ha en helt egen riskanalys för varje projekt medan Patrick i sina 

projekt i större utsträckning litade på sin och kollegornas erfarenheter.  

 

Vår undersökning visar att riskhantering i projekt inom IT-branschen sker på lite olika vis och 

varierar beroende på företagets storlek och på projektledaren. I fallet med konsultföretaget, där vi 

intervjuade två projektledare, såg vi att även om de lade lika stor vikt på riskhantering och skötte 

hanteringen på ett strukturerat sätt sån hade de olika metoder för att värdera risker. En av 

projektledarna trodde mer på att värdera risker efter personligt omdöme och inte efter riskpoäng 

uträknade med hjälp av formler, vilket hans kollega hade som metod. 

 

De projektledare vi har talat med har varit mer eller mindre eniga om att de viktigaste riskerna 

måste bearbetas. Däremot har det varit olika uppfattningar om vem som ska bearbeta riskerna. Det 

kan vara linjeorganisationens beslut att ta riskanalysen som en rekommendation på åtgärder från 
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projektledaren eller också kan det falla på projektet att internt arbeta med att åtgärda riskerna 

medan projektet fortgår.  Det som också framkom var tankar om att ha en handlingsplan för risker 

även om dessa inte kan åtgärdas eller dess konsekvens påverkas. Man måste veta vad man ska 

göra om riskhändelsen inträffar ansåg åtminstone Håkan och Peder från IT-konsultföretaget samt 

Mats från mediebevakningsföretaget, tekniska projektledaren Carl var av helt motsatt uppfattning. 

Dessa risker bör lösas efterhand eftersom de ändå inte går att förhindra genom planering. 

 

Gällande ansvarsfrågan för riskhanteringen var alla respondenter överens om att det är 

projektledarens ansvar även om andra kan bli tilldelade viss delansvar. I företaget bwin Games 

fanns en ansvarig med mer befogenhet ovanför projektledaren medan det i JayCut var VD:s ansvar 

ovanför projektledaren. 

 

När det gäller uppföljning av risk såg vissa skillnader mellan företagen men samtliga var överens 

om att riskanalysen bör följas upp. Projektledarna från konsultföretaget hade liknande åsikter om 

att utföra en andra riskanalys i mitten av projektet för att följa upp och upptäcka nya risker från 

den första analysen. I bwin Games gjordes ingen uppföljning av projektgruppen utan detta sköttes 

på högre nivå. Mats på mediebevakningsföretaget gjorde uppföljningar i enlighet med vissa 

beslutspunkter som fanns i modellen som företaget arbetade efter och uppföljning kunde ske ett 

par gånger under projektet. 
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Slutsatser 

Några generella slutsatser kan man inte dra av det förhållandevis lilla urvalet av företag inom IT-

branschen som ingår i denna uppsats. Vissa intressanta iakttagelser har vi dock gjort och det finns 

viktiga områden som har kommit fram i ljuset genom denna uppsats. Dessa skulle kunna 

undersökas vidare i andra forskningssammanhang. 

 

Vi ser exempelvis tydligt att arbetet kring riskhantering i dessa företag generellt sker efter en 

struktur och med en tanke bakom arbetet. Detta ligger helt i linje med Emil Gullers uppfattning att 

riskmedvetenheten ökar i projektvärlden, vilket skulle kunna bero på bland annat den nya 

aktiebolagslagen som kräver kontroll över riskhanteringssystemen i företaget. Riskhanteringen i 

våra företag sker dock ofta inte lika strukturerat och rationellt som teorin kring projektledning och 

riskhantering förespråkar. Vi tror att detta beror på att projektledarna anpassar teorin till den 

verklighet de arbetar i. Vi har också funnit att arbetet med riskhantering ibland sker som en 

sidoverksamhet istället för att utföras som en essentiell del i projektstyrningen, dvs. mer som ett 

sätt att uppfylla formella krav än som ett sätt att säkerställa att projektet uppnår förväntade resultat. 

 

Vi har också funnit att attityderna till risker beror mycket på den projektstyrningsmodell som 

används. En strukturerad och dokumentationstung modell som PPS förespråkar en mycket 

detaljerad riskhantering medan utvecklingsverktyget Scrum, med sina korta planeringsperioder, 

inte kan titta så långt fram i projektet på samma detaljerade nivå. Men å andra sidan kan projektet 

som planerats in i detalj stöta på problem som har större negativ påverkan på projektet medan 

projekt som inte är så hårt strukturerade enklare kan ta ett steg tillbaka till en tidigare punkt och 

bara början om med den senaste fasen. 

 

Något vi tycker är viktigt att påpeka, som framkom under intervjuerna med Mats och Emil, är att 

projekt i större utsträckning borde läggas ner. De är båda av den uppfattningen att man i projekt 

sällan vågar ta det beslutet trots att organisationen inte kommer att tjäna på det hela. Detta kan 

istället resultera i ännu större förluster då projektet fortsätter att kosta pengar. I bakgrunden 

nämner vi att många projekt anses misslyckade och att de kostar enorma summor varje år. 

Kostnaderna kanske skulle gå ner om fler projekt lades ner i tid, detta skulle åt andra sidan spä på 

statistiken över misslyckade projekt ytterligare.  

 



Riskhantering i IT-projekt Kandidatuppsats 2008-06-10 

Handledare: Karin Winroth 

Författare: David Almqvist, Siam Choudhury 

Vi har kommit fram till att riskhanteringen hos IT-företag sker på väldigt olika sätt på de företag 

som undersöktes. Variationen tror vi beror både på projektens och företagens storlek. Det vi har 

sett visar dock på att företagen för det mesta är ganska strukturerade i sitt arbete kring 

riskhanteringen. Detta tror vi styrker påståendet att riskhantering i IT-projekt tas på större allvar nu 

än tidigare och vi tror på en fortsatt trend med välstrukturerad och planerad riskhantering inom IT-

branschen. 
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