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Abstract 

In all human activity you find effects of the acting of the single individual human 
being. We may all fall victims for the Roman Catholic mortal sins. The IT-project is 
one of these human activities, which has recently gained attention. During the past 
few years public media has brought to us many examples of spectacular failures. 
This thesis takes a look at IT-development from a interdisciplinary perspective and 
aims to conclude how such a perspective can help both system developers and 
orderers of systems to suceed in IT-projects. Our aim is to, through studies of 
literature as well as through our own investigations, gain knowledge in the reasons 
to these IT-failures. This knowledge we would like to practice in our roles as system 
developers, to help avoiding the previous mistakes made in the IT-business. We have 
been given an unique oppurtunity to study a company’s experiences in terms of 
failed IT-projects, and participated in system development ordered by the same 
organization. The single most important conclusion we have come to during the 
work with our thesis is that the proportions of an IT-project must be adapted so that 
the general view could be maintained. Under these conditions the space for the 
effects of the mortal sins are delimited. This is a strong reason for approaching an 
IT-project with a big portion of humanistic preparedness.  
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Sammanfattning 
I all mänsklig aktivitet återfinns effekten av den enskilda människans agerande. Vi 
hemfaller alla - förvisso i varierande grad - åt de katolska dödssynderna. IT-projekt 
är en sådan mänsklig aktivitet som fått sentida uppmärksamhet på grund av de 
spektaktulära misslyckanden som offentliggjorts i media. Denna uppsats, som främst 
vänder sig till beställare av IT-system, diskuterar systemutveckling ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv och hur vi som systemutvecklare och beställare av IT-
system med detta perspektiv kan bidra till att fler IT-projekt lyckas. Vårt syfte är att 
vi genom litteraturstudier och egna undersökningar i form av fallstudier skall 
erhålla kunskap om orsakerna bakom IT-misslyckanden. Denna kunskap vill vi 
sedan tillämpa i vår roll som systemutvecklare, för att undvika att upprepa de 
misstag som redan gjorts inom IT-branschen. Vi har fått den unika möjligheten att 
studera en organisations erfarenheter av IT-misslyckande, samtidigt som vi deltagit 
som systemutvecklare på uppdrag av denna organisation. Den enskilt viktigaste 
erfarenheten som vi fått genom detta arbete är att ett IT-projekts omfattning måste 
anpassas så att kontrollen och den konkreta överblicken behålls. Under sådana 
förutsättningar begränsas utrymmet för effekterna av de katolska dödssynderna. Det 
finns därför all anledning att närma sig ett IT-projekt med en stor portion av 
humanistisk beredskap.  

 

Nyckelord: IT-misslyckanden, Humanism, Prototyping. 
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1 Inledning 
Många svenska organisationer har vant sig vid användandet av informationsteknik. Dessa 
organisationer har funnit att denna teknik möjliggjort företagsekonomiska vinster och 
därmed skapat mervärden i deras verksamhet. Å andra sidan finns det talrika exempel där 
organisationer snarast sett systemsatsningarna som en finansiell katastrof. De utlovade 
mervärdena har lyst med sin frånvaro och värdefull tid har gått förlorad. 

”Någonstans mellan stora löften om IT:s betydelse och många människors egna 
erfarenheter av att använda tekniken finns en besvärande diskrepans mellan vision och 
verklighet. Trots relativt beskedliga eller till och med negativa effekter vid introducerandet 
av IT så har inte förnyade satsningar på allvar ifrågasatts. Informationsteknikens 
symbolvärde har varit så omfattande att den mer än väl kunnat ”täcka upp” för sådana 
icke förverkligade visioner.” (Johansson, Nissen & Sturesson, 1998, s 5) 

 

Misslyckade IT-projekt är en kostsam och besvärande realitet såväl i Sverige som 
utomlands. Flera författare har diskuterat orsakerna bakom IT-misslyckanden och 
perspektiven bakom dessa diskussioner har varierat från rent humanistiska 
utgångspunkter till mer positivistiska ansatser. Karlander (2001) uppskattar att den årliga 
kostnaden för svenska IT-misslyckanden uppgår till 10 miljarder kronor. Han har valt att 
betrakta IT-misslyckanden ur ett humanistiskt perspektiv. Karlander tillskriver närvaron 
av de katolska dödsynderna som orsaken till svenska IT-misslyckanden. Dödsynderna 
(huvudsynder) är begrepp från den katolska kyrkan som den kristna erfarenheten har 
kunnat urskilja efter Johannes Cassianus (abbot, 360-435 e.Kr) och Gregorius den store 
(påve 590-604 e.Kr). Synderna är högmod, girighet, avundsjuka, vrede, glupskhet 
(frosseri), lättja och likgiltighet (leda).Vi tolkar Karlander:s inlägg som att sannolikheten 
för IT-framgång ökar om deltagarna i ett IT-projekt kan fjärma sig från dessa dödsynder. 
 
En organisation som med kraft valt att studera IT-misslyckanden som fenomen är 
Standish Group International (SGI). SGI (1995) uppskattade 1994 att kostnaderna för 
nedlagda amerikanska IT-projekt uppgick till 81 miljarder USD. SGI är ett unikt företag i 
den meningen att man genomför omfattande årliga undersökningar för att utreda 
resultatet av amerikanska IT-satsningar. SGI:s undersökningsmetodik bygger på enkät- 
och intervjuteknik och omfattade 1994 hela 8380 stycken IT-projekt som initierats av 
365 företag från olika branscher. Med dessa forskningsresultat som grund har sedan SGI 
formulerat en metod som enligt deras mening medför en ökad sannolikhet för IT-
framgång. SGI väljer att benämna metoden ”Growing Software”. 
 
Karlander:s perspektiv skiljer sig väsentligen från det perspektiv som SGI anlägger. Vi 
tycker att Karlanders ansats är intressant och kommer därför att ställa hans resonemang 
mot SGI:s förhållningssätt. Vi använder oss även av de generella systemteoretiska 
resonemang som Dahlbom och Mathiassen (1995) tar upp, då dessa i hög grad tangerar 
de erfarenheter som SGI och Karlander beskriver. 

1.1 Bakgrund 
Under våren 2001 kontaktades författarna av Kronofogdemyndigheten (KFM) i Västra 
Götalands län. KFM efterfrågade ett datoriserat informationssystem som skulle stödja ett 
av dess verksamhetsområden. Systemutvecklingsprojektet och applikationen gavs 
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namnet ”BullsEye”. Redan vid de inledande diskussionerna med KFM upplystes vi om 
organisationens tidigare erfarenheter av IT-projekt. Under våren 1998 påbörjade RSV ett 
IT-projekt benämnt INIT som hade till syfte att stödja Sveriges kronofogdemyndigheter i 
deras verksamhet. Projektet lades ned och RSV beräknar att projektet förbrukat medel 
motsvarande 260 miljoner kronor (Victorsson, 2001).  
 
Vi ställdes alltså inför den utmanande uppgiften att konstruera ett datastöd till en 
organisation som nyligen erfarit ett IT-misslyckande. För att inte nå samma nedslående 
resultat kom vi att intressera oss för såväl de generella orsakerna bakom IT-
misslyckanden som de specifika orsakerna till det uteblivna resultatet i INIT-projektet. 
Vi bedömde att en ökad kunskap skulle medföra att vårt praktiska arbete skulle ha en 
större chans att lyckas. 

1.2 Definition 
Vad är kännetecknande för ett misslyckat IT-projekt? Frågan är komplex och kan belysas 
ur många aspekter. Laanmets och Munters (2001) diskuterade vilka bedömningskriterier 
som var vägledande för organisationer när dessa utvärderade sina IT-satsningar. 
Författarna konstaterade att något entydigt svar ej fanns att finna. 
 
Efter långa och intensiva diskussioner kom vi fram till att SGI:s definition av ett 
misslyckat IT-projekt var den mest praktiskt användbara och intiutiv rimliga 
definitionen. SGI (1995) menar att ett IT-projekt är att betrakta som misslyckat om det: 

- inte färdigställts i tid, 
- inte hållit sig inom budgetramarna eller 
- inte levererat den funktionalitet som beställaren efterfrågat. 
 

Vi kommer i fortsättningen av detta arbetet att använda oss av denna definition. 

1.3 Syfte och problemformulering  
Vårt syfte är att vi genom litteraturstudier och egna undersökningar skall erhålla kunskap 
om orsakerna bakom IT-misslyckanden. Denna kunskap vill vi sedan tillämpa, i vår roll 
som systemutvecklare, för att undvika att upprepa de misstag som redan gjorts. I 
bakgrundbeskrivningen har vi kortfattat beskrivit två IT-projekt hos KFM. Det första 
projektet - INIT - drabbades av förtida nedläggning. I det andra projektet - BullsEye – 
deltog vi som systemutvecklare. Dessa två IT-projekt utgör grunden för de två 
undersökningar vi genomfört med målet att försöka besvara följande frågor:  

 
- Vilka orsaker har varit bidragande till INIT-projektets resultat och vilka 

beröringspunkter finns inom den litteratur som beskriver ämnet? 
- Vilka orsaker har varit bidragande till BullsEye-projektets resultat och vilka 

beröringspunkter finns inom den litteratur som beskriver ämnet? 
 

Denna uppsats vänder sig till yrkesverksamma systemvetare och studenter inom det 
systemvetenskapliga området, men kanske främst till beställare av informationssystem. 
Dessa grupper kan dra nytta av de kunskapskällor som vi ovan berört samt de 
erfarenheter vi dragit i samband med det praktiska arbetet för KFM:s räkning.  
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2 Metoder och genomförande 
”Det är vad man vill veta som bör styra hur man ska ta reda på detta, inte någon allmän 
övertygelse om en viss ansats förträfflighet i alla sammanhang.” (Axelsson, 1998, s 19) 

2.1 Positivism och hermeneutik  
Positivism och hermeneutik är två vetenskapsfilosofiska paradigmer som brukar utmålas 
som varandras motsatser. Positivismen har sitt ursprung i en naturvetenskaplig tradition, 
men dess metoder och synsätt har spritt sig även till andra vetenskapsområden. 
Hermeneutiken är utpräglat humanistisk till sin inriktning. Positivisterna tror på en 
absolut sanning, medan hermenuetikerna har större förståelse för relativistiska 
resonemang (Thurén, 1991). Positivismen grundpelare utgörs av iakttagelser och logik. 
Genom vetenskapsmannens varseblivning samlas konkreta iakttagelser som efter kritisk 
granskning läggs till grund för en hypotesuppbyggnad. Vetenskapsmannen måste därför 
ha en objektiv syn, vilket positivisterna menar är fullt möjligt (Thurén, 1991). 
 
Hermeneutik innebär tolkningslära och har sitt ursprung i religiös texttolkning. 
Grundpelaren kan sägas vara att det krävs förförståelse, grundkunskaper, för att förstå ett 
fenomen. Hermeneutikerna försöker att se helheten i forskningsobjektet till skillnad mot 
positivisterna som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit. (Patel & Davidson, 
1994). Enligt hermeneutiken förloras en viktig del av informationen om vi – när vi 
studerar sociala företeelser - endast beaktar konkreta iakttagelser och bortser från 
effekterna av mänskligt agerande (Thurén, 1991). 
 
Mot bakgrund av vårt syfte anser vi det inte vara möjligt att tillämpa en positivistisk syn 
då det inom vårt problemområde inte finns absoluta sanningar. Vi menar att vår 
syftesformulering kräver humanistisk förförståelse, eftersom vi studerar resultatet av en 
aktivitet där människan står i centrum. Vi utgår istället ifrån vår egen förförståelse och 
försöker att tolka det material vi tillgodogjort oss. Vårt förhållningssätt präglas av 
värderingar och vi använder oss därmed av en hermeneutisk utgångspunkt. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Ordet kvantitativ är medeltidslatin och kommer från ordet quantitati´vus. Det är 
adjektivet för ordet kvantitet som enligt Svenska akademiens ordlista betyder mängd, 
myckenhet, storlek, omfång. Enligt Nationalencyklopedin används ordet i facktermer för 
att understryka mätbara egenskaper t.ex. hos något som ska undersökas. Genom en 
kvantitativ metod omvandlas information till siffror och mängder. En kvantitativ metod 
präglas av strukturering (Holme & Solvang, 1996). 
 
Ordet kvalitativ kommer från latinets qualitas som betyder ’beskaffenhet, egenskap, 
sort’. ”Kvalitativ metod är således systematiserad kunskap om hur man går till väga för 
att gestalta beskaffenheten hos något” (Svensson & Starrin, 1996, s 164). 
 
Patel och Davidson (1994) beskriver dessa två forskningsmetoder på följande sätt: 

“Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menar man 
sådan forskning som använder sig av verbala analysmetoder… Huvuddelen av den 
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forskning som bedrivs idag inom samhälls- och beteendevetenskaperna befinner sig 
någonstans mellan dessa två ändpunkter. Forskning som i huvudsak är kvantitativt 
inriktad har ofta inslag av verbala analyser, likväl som forskning som är kvalitativt 
inriktad ofta har inslag av statistiska analyser.” (Patel och Davidson, 1994, s 12) 

Vi bedömer att vårt arbete i huvudsak bör bedrivas som kvalitativt inriktad forskning. Vi 
studerar relationer och individers subjektiva upplevelser av ett IT-projekt för att bättre 
förstå mekanismerna bakom denna mänskliga aktivtet. 

"Vi kan med fördel även kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma 
undersökning" (Holme, Solvang, 1991, s 76). 

Då vi skall redovisa graden av användaracceptans hos applikationen BullsEye kommer vi 
även att använda oss vissa kvantitativa moment i vårt arbete. 

2.3 Enkät 
Enkäter är en teknik för att samla in information som bygger på frågor. När vi använder 
oss av enkäter är det viktigt att tänka på graden av strukturering och standardisering av 
frågorna (Patel & Davidson, 1994). Graden av standardisering avser hur frågorna är 
utformade och i vilken ordning de ställs. Har vi en hög standardiseringsgrad på våra 
frågor kan vi göra bättre generaliseringar (Patel & Davidson, 1994). Strukturering avser i 
vilken utsträckning som intervjupersonen kan tolka frågorna fritt. Att frågorna är helt 
strukturerade innebär att det bara finns fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 1994). En 
fördel med enkäter är att individen kan förbli anonym. Patel och Davidson påpekar 
vikten av att klargöra för deltagarna att deras svar behandlas konfidentiellt. Denna 
garanterade anonymitet ger deltagarna en möjlighet att svara ärligare. 

2.4 Intervju 
Ordet ”intervju” har sitt ursprung i det franska entrevue och det engelska interview – 
”mellan två seenden”, ”mellan två synpunkter”. En intervju är ett samtal som har en 
struktur och ett syfte (Kvale, 1997). 
 
Med intervjuer avses frågor ställda i en dialog mellan den som intervjuar och den som 
blir intervjuad. Intervjun i sig kan ske vid ett möte personerna emellan eller per telefon, 
vid en sk telefonintervju (Patel & Davidsson, 1994). Graden av standardisering berör 
enligt Patel och Davidson (1994) hur mycket ansvar intervjuaren har vad gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning. Struktureringsgraden anger i vilken utsträckning 
intervjupersonen utifrån sin individuella inställning och erfarenhet kan tolka frågorna, 
det vill säga vilket svarsutrymme individen får.  
 
En fördel med intervjuer är enligt Bell (1995) den inneboende graden av flexibilitet. 
Under intervjuns gång kan svaren förtydligas och utvecklas. Intervjun som teknik för att 
samla information har även nackdelar. Bland nackdelarna återfinns den tid som intervjun 
tar i anspråk och att risken för skevhet (bias) är stor. Skevhet innebär i korthet att 
intervjuare kan påverka den intervjuade och även resultatet - medvetet eller omedvetet - 
genom att ställa ledande frågor och variera sitt tonfall (Bell, 1995). 

”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga samspelet i intervjun 
inverkar på den intervjuade, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar 
på vår förståelse av människans situation” (Kvale, 1997, s 104). 
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2.5 Fallstudie 
Fallstudie innebär att vi gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Själva fallet 
kan utgöras av en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. 
Fallstudier används ofta för att studera förändringar och processer och utgår från ett 
helhetsperspektiv för att få så täckande information som möjligt. (Patel & Davidson, 
1994) Styrkan med fallstudiemetoden är att den möjliggör för forskaren att fokusera sig 
på en företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. 
(Bell, 1995) 
 
Generaliserbarhet handlar om att kunna dra generella slutsatser som även gäller andra 
individer, organisationer etc än de som förekommer i undersökningen. En nackdel med 
fallstudier är alltså frågan om generaliserbarhet av resultat från en enda händelse eller 
”fall” till andra situationer. (Bell, 1995) 
 
Backman menar att fallstudier inte nödvändigtvis behöver begränsas till just ett fall. Flera 
fall kan vara tänkbara i en och samma studie. En fallstudie kan kan också ha olika 
avsikter. Den kan vara undersökande (explorativ), förklarande eller beskrivande 
(deskriptiv). (Backman, 1998) 
 
Vi har valt att genomföra två fallstudier. I den första fallstudien undersöker vi orsakerna 
bakom INIT-projektets resultat. I den andra fallstudien vill vi beskriva och förklara 
resultatet av vårt systemutvecklingsarbete vid konstruktionen av BullsEye. Båda dessa 
fallstudier är att betrakta som explorativa. 
 
Dessa två IT-projekt kan i mångt och mycket sägas utgöra varandras motsatser. Detta 
finner vi speciellt intressant då resultatet skulle kunna vara av skiftande karaktär bl.a 
beroende på projektens omfattning. 

2.6 Genomförande 
Vår litteraturstudie omfattar artiklar och publikationer som tar upp problemet med 
misslyckade IT-satsningar. Vi har valt att studera ämnet ur tre infallsvinklar. Den första 
infallsvinkeln som återfinns i vår litteraturstudie omfattar de generella systemteoretiska 
perspektiv som Dahlbom och Mathiassens (1995) uttrycker. Den andra infallsvinkeln 
utgörs av det perspektiv som SGI anlägger. SGI har alltsedan 1994 genomfört omfattade 
enkätundersökningar som syftat till att hitta gemensamma faktorer bakom lyckade och 
misslyckade IT-satsningar. SGI presenterar sedan med hjälp av kvantitativa mått vilka 
föreetelser och statistiska samband som de funnit bakom de faktiska resultaten av IT-
satsningarna. SGI:s sammanfattningar kan alltså ses som en studie av de symptom som 
IT-projekten uppvisat och symptomens korrelation till de faktiska resultatet. Då SGI 
rekommenderar användning av systemeringstekniken prototyping har vi valt att även 
studera teorierna bakom denna teknik. Det faktum att SGI är ett kommersiellt inriktat 
forskningsinstitut har medfört att vi vill pröva deras slutsatser mot icke-kommersiella 
teorier och egna erfarenheter inom problemområdet. Den tredje infallsvinkeln utgörs av 
Karlanders (2001) åsikter. Karlander har närmat sig problemområdet ur ett humanistiskt 
perspektiv och hämtar sina åsikter från egna och kollegors erfarenheter vid deltagande i 
IT-projekt. Karlander:s åsikter kan tolkas som en humanistisk orsaksbeskrivning till de 
symptom som SGI (1995) redovisar. SGI pekar exempelvis på ett samband mellan 
företagsledningens bristande engagemang och misslyckade IT-projekt. Karlander för 



6 

fram sin erfarenhet att företagsledningens likgiltighet gav upphov till IT-misslyckande. 
Ett bristande engagemang från företagsledningens sida kan alltså ha sin grund i 
dödssynden likgiltighet. 
 
För att öka vår förståelse kring fenomenet IT-misslyckanden har vi valt att studera de 
faktorer som medfört att riksomfattande INIT-projektet inte nådde sitt mål. Vår önskan 
om att få bättre insikt om orsakerna bakom INIT-projektets resultat, gjorde att vi valde 
att samla in mer fakta med hjälp av fyra intervjuer. Vi genomförde dessa med 
utgångspunkt från en intervjumall (se bilaga 3) där frågorna var relativt lågt strukturerade 
och standardiserade. De personer vi intervjuade deltog i centrala grupper inom INIT-
projektet. Intervjuerna ägde rum i Kronofogdemyndighetens lokaler i Vänersborg och 
Uddevalla. Två av intervjuerna genomfördes via telefon utrustad med högtalare. Samtliga 
intervjuer spelades i på band efter respondenternas godkännande. En av oss förde 
löpande anteckningar under intervjuerna. Dagen efter intervjuerna lyssnade vi av bandet 
och skrev ordagrant ner vad som sagts.  
 
En av respondenterna har valts då han fanns tillgänglig på det lokalkontor från vilket vi 
arbetade. Denne respondent A tillhörde INIT-projektets referensgrupp. Av A erhöll vi 
sedan en deltagarlista från INIT-gruppen. Deltagarlistan omfattade de femton personer 
som hämtats från KFM:s reguljära verksamhet och som ingick i INIT-gruppen. Ur denna 
lista valde vi slumpmässigt tre respondenter. Vi åsatte varje deltagare ett unikt 
identifikationsbegrepp och använde oss av den inbyggda slumptalsgeneratorn i Excel. 
Två av dessa respondenter befann sig på ett stort geografiskt avstånd, varför vi valde att 
genomföra telefonintervjuer med dessa respondenter. 
 
Med denna kunskap om de potentiella orsakerna och mekanismerna bakom IT-
misslyckanden har vi sedan genomfört ett praktisk systemutvecklingsarbete efter den 
beställarspecifikation som KFM formulerat. Resultatet av detta praktiska arbete 
utvärderades med hjälp av en totalundersökning bland de användare som hittills fått 
tillgång till applikationen BullsEye. Vi valde att skicka enkätfrågorna i lösbrev till 
respondenterna. Respondenterna behövde inte ange namn eller tjänsteställning. Våra 
frågor var helt strukturerade och vi använde oss av en fyrgradig skala för att på så vis 
erhålla ett mer aktivt ställningstagande från respondentens sida. En femgradig skala kan 
ge upphov till ett mindre aktivt ställningstagande, då värdet 3 ibland kan användas som 
ett snabbt sätt att besvara en enkätfråga. 

2.7 Metodkritik 
Det primära syftet med all forskning är att tillföra kunskap, men frågan är i vilken 
utsträckning kan man lita på denna kunskap. För att säkerställa en undersöknings resultat 
är det viktigt att beakta de två statistiska begreppen reliabilitet och validitet. Validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana. (Nationalencyklopedin, 1997) Med god reliabilitet menas att 
undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt och god validitet innebär att vi 
undersöker det vi verkligen avser att undersöka. (Patel & Davidsson, 1994)  Inom 
kvalitativ forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Där handlar det 
istället om att kunna beskriva att man har behandlat insamlade data på ett systematiskt 
och korrekt sätt. Brister i reliabiliteten påverkar validiteten negativt. Det spelar ingen roll 
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hur väl undersökningsområdet är definierat om inte mätmetoderna är tillförlitliga. 
Samtidigt kan sägas att en hög reliabilitet inte garanterar en hög validitet. 
 
När det gäller våra intervjuer var de ganska få till antalet och hade en relativt låg grad av 
strukturering vilket torde ha påverkat reliabiliteten. Det finns dock även faktorer, som 
kan ha varit reliabilitetsbevarande 

- alla intervjuer bandades 
- vi var båda två närvarande vid intervjutillfällen, en av oss antecknade för att inte 

missa någon information som kunde ge upphov till följdfrågor 
- ett frågeformulär för intervjuerna fanns och följdes. Även följdfrågorna ställdes 

på ett likartat sätt i de olika intervjuerna 
- innan intervjuerna genomfördes hade vi skaffat oss gedigen kunskap om ämnet 

genom att studera artiklar, intern information m.m.  
 

Intervjuernas validitet kan tänkas ha påverkats negativt av att deltagarna troligtvis 
samtalat om projektet. De enskilda individernas svar så som de återgavs i intervjuerna 
kan ha påverkats av dessa samtal.  
 
För enkätundersökningen bedömer vi att reliabilitet och validiteten varit tillfredställande 
eftersom vi gjorde en totalundersökning. Alla som varit berörda fick tillfälle att svara. 
Inget slumpmässigt urval gjordes. Frågorna var få, väl genomtänkta och utformningen 
enkel. Vi fick också en hög svarsfrekvens. 
 
Att vi valt fallstudier som metod medför att det är svårt att generalisera. 
Undersökningens resultat gäller för just dessa två fall vi valt att studera. Genom våra 
litteraturstudier tycker vi ändå att vi kan visa på en tendens som ger undersökningen viss 
genaraliserbarhet. 

3 Teori 
Ordet teori kan ges innebörden tankekonstruktion. 

En teori är ett sätt att förklara verkligheten, ett sätt att se på verkligheten…Någon har sagt 
att vi skaffar oss de teorier vi behöver. Vi väljer att lyfta fram de aspekter av den 
komplicerade verkligheten som passar in i vår tid (Brodin & Hylander, 1997, s 12, 19). 

3.1 Misslyckande ur ett systemutvecklingsperspektiv 

3.1.1 Förhållningsätt till IT-projekt 
Förhållningssättet till ett IT-projekt kan vara avgörande för det resultat som erhålls. 
Gupta (2000) menar att orsaken till att många IT-projekt misslyckas är att man betraktar 
dem som teknikprojekt och inte som systemprojekt som är nödvändiga för affärsnyttan. 
Gupta menar att det är först när verksamhetsledningen inser att systemen ska berika 
affärsverksamheten som rätt frågor kan formuleras. I ett företag skall alltså 
informationsprocessen vara det samma som affärsprocessen. (Ericsson, 1997). 
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3.1.2 Politiska orsaker 
Dahlbom och Mathiassen (1995) konstaterar att ett nytt datasystem ofta medför 
förändringar i beställarens organisation. Andersen (1994) hävdar att organisationen 
måste utvecklas samtidigt och i samklang med systemutvecklingen. Denna 
organisationspåverkan kan vara känd och eftersträvansvärd för beställaren vid 
beställningstidpunkten. I detta fall är det av största betydelse att leverantören är lyhörd 
för beställarens totala behov och syfte. Projektet måste tilldelas resurser nog för att 
uppfylla det totala behovet. Detta perspektiv kallar Dahlbom och Mathiassen för 
interventionsansatsen.  
 
Systemets organisationspåverkan kan också bli ett faktum under projektarbetets gång. 
Aktörerna har förbisett systemets organisationspåverkan. I denna ogynnsamma situation 
kan diskussioner rörande upplevda förseningar och överskridna budgetramar uppkomma. 
Dessa diskussioner kan äventyra projektet som helhet. Dahlbom och Mathiassen betonar 
därför betydelsen av att snabbt identifiera omfattningen och effekten av den 
organisationsförändring som systemet kommer att ge upphov till. 

3.1.3 Ansatsfel 
Dahlbom och Mathiassen (1995) diskuterar två huvudsakliga lösningsansatser vid 
systemutveckling. Den ena benämns konstruktionsansatsen och den andra 
evolutionsansatsen. Dahlbom och Mathiassen konstaterar att valet av ansats ska göras 
med beaktande av problemformuleringens grad av komplexitet och flyktighet. 
Problemformuleringens komplexitet bestäms genom studera den information som krävs 
för att lösa problemet. Om det krävs mycket information och denna information uppvisar 
en påtaglig mångfald, så är problemet komplext. Även problemformuleringens flyktighet 
bestäms genom att betrakta informationens karaktäristik. Om informationen är 
svårtillgänglig och dess relevans i den givna situationen är svår att bestämma, så är 
problemet flyktigt. En komplex problemformulering skulle då kunna vara att skapa en 
matematisk modell som bestämmer himlakropparnas rörelse. En flyktig 
problemformulering skulle kunna vara att skapa en beslutsmodell som prognostiserar 
nästa kvartals nybilsförsäljning. Kopernikus använde sig säkerligen av en 
konstruktionsansats när han formulerade sin modell om planeternas rörelser. Denna 
modell kännetecknas av en stegvis förfining, där delproblem successivt löses till dess att 
den komplexa problemformuleringen besvaras. Genom den stegvisa förfiningen 
elimineras den höga graden av komplexitet. Användarens roll kan betecknas som passiv i 
utvecklingsarbetet. Den sistnämnde får nöja sig med att använda den förnämliga modell 
som skapats. I evolutionsansatsen får användaren en mer aktiv roll. Systemutvecklaren 
måste i samarbete med användarna experimentera sig fram till en lösning av problemet. 
Genom metoden ”trial and error” – en metod som liknar prototyping - minskas den höga 
graden av flyktighet. Ett ansatsfel, dvs. att använda en konstruktionsansats då 
problemformuleringen kräver en evolutionsansats, leder systemutvecklaren och 
beställaren bort ifrån en lösning. Systemet kan under dessa omständigheter redan vid 
driftssättningen lösa ett inaktuellt problem på ett användarovänligt sätt. Misslyckandet är 
ett faktum. Verkligheten, så som den ovan beskrivits, är naturligtvis inte så stiliserad. De 
system som efterfrågas kan innehålla moment av båda problemtyperna. Dahlbom och 
Mathiassen konstaterar därför att i realiteten måste de båda ansatserna användas 
parallellt. 
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3.2 Standish Group International 
The Standish Group International (SGI) är en organisation som sedan 1994 gjort årliga 
undersökningar om hur IT-projekt i amerikanska företag lyckats. Syftet med dessa 
undersökningar har varit att: 
- undersöka omfattningen av misslyckade IT-projekt, 
- kartlägga de huvudsakliga faktorerna bakom misslyckade IT-projekt, 
- kartlägga nyckelfaktorer som minskar risken för IT-misslyckande 
 
Enligt SGI:s undersökning från 1995 (”Chaos”), lyckades endast vart sjätte IT-projekt 
som ingick i studien. Med ett lyckat IT-projekt avsågs sådana projekt som färdigställts i 
tid, hållit sig inom budgetramarna samt levererat den funktionalitet som beställaren 
efterfrågat. Nästan en tredjedel av samtliga studerade IT-projekt avbröts innan arbetet 
slutförts. SGI (1995) delade även in organisationerna efter storlek enligt tabell 3-1 och 
fann då ett samband mellan en organisations storlek och misslyckandegraden. 
 

Projektresultat
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Diagram 3-1 (The Standish Group International, 1995, sid 5) 
 
 
Tabell 3-1 (The Standish Group International, 1995, sid 5)  

 
 
 
 
 
 

 
SGI (1995) redovisar vissa gemensamma faktorer bland de företag som erfarit ett IT-
misslyckande. Dessa faktorer redovisas i en fallande frekvensordning: 

 

- Otillräckliga kravspecifikationer 13% 
- Otillräcklig användarmedverkan 12% 
- Otillräckliga resurser 11% 
- Orealistiska förväntningar 10% 
- Otillräckligt stöd från organisationens ledning 9% 

(antal projekt: ca 2.680) 

                                                 
1 Enligt vår mening använder sig dock SGI av ett storleksmått som kan ifrågasättas. Faktorer som antal 
anställda, branschtillhörighet m.m. har ej beaktats. Offentlig verksamhet bedrivs ofta inte i vinstsyfte. 
Slutligen; termen vinst är i sig ett begrepp som kan bli föremål för tolkning.  

 Min. vinst Max. vinst 
Stora företag <500  
Medelstora företag <200 500 
Små företag 100 200 
(Enhet: Vinst i MUSD) 1   
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I en uppföljande studie 1998 så hade andelen lyckade IT-projekt ökat till 26% (Computer 
Sweden, 1998-06-22). En tolkning skulle då kunna vara att organisationerna i viss mån 
dragit lärdom av sina och andras misstag. Omvänt kan sägas att 74% av påbörjade IT-
projekt ej motsvarat beställarens förväntningar. 
 
Det primära syftet med SGI:s återkommande undersökningar är sålunda att komma med 
lösningsförslag, som inriktar sig på två problemområden. Det första området utgörs av 
IT-projektets omfattning i termer av tid och finansiella medel. SGI har funnit ett omvänt 
samband mellan ett projekts storlek och dess resultat. SGI konstaterar därför att mindre 
projekt oftare lyckas (Johnson, 2001). Det andra problemområdet utgörs av att 
beställaren inte erhållit den funktionalitet som efterfrågats. SGI menar att detta problem 
reduceras om prototyping används som kravutvinningsteknik i 
systemutvecklingsmodellen. 
 
SGI (1995) introducerar begreppet växande mjukvara. Den växande mjukvaran beskrivs 
som en process som kännetecknas av att tiden mellan applikationsdesign och 
implementation görs så kort som möjlig. Detta innebär täta och successiva delleveranser 
av små applikationer. SGI menar att denna process främjar en låg grad av komplexitet 
och främjar en hög grad av användarmedverkan. SGI framhåller vidare att tidiga och 
frekventa leveranser av mindre delkomponenter ger upphov till iterativa processer i 
utvecklingsarbetets samtliga faser. De faser som avses är prototypframtagning, design, 
utveckling, testning samt driftsättning. Den totala applikationen byggs successivt upp 
genom dessa frekventa delleveranser. Mjukvaran är sålunda växande.  
 
Ett i det närmaste identiskt resonemang har förts fram av Tom Gilb (1988). Gilb kallar 
tekniken evolutionär systemutveckling. Tekniken kännetecknas av täta delleveranser av 
ny funktionalitet och som gradvis ersätter befintliga system. 

3.2.1 Växande mjukvara – ett exempel 
I en artikel ur tidningen Computer Sweden (2000, nr 44) berättar Kooperativa Förbundet 
(KF) om sitt förhållningssätt gentemot IT-projekt. KF hade som mål att samla 400 
applikationer i ett system gemensamt för hela koncernen. KF uppgav att man stod inför 
två principiella alternativ. Ett alternativ var att byta ut samtliga 400 system och ersätta 
med ett ERP-system (Enterprise Resource Planning). Detta alternativt kallade KF 
illustrativt nog för ”the Big Bang”. Komplexiteten i ett sådant systemskifte betecknades 
av KF som mycket hög. Alternativet till ett ERP-system var ett konstruktionsarbete av 
utpräglat iterativ karaktär. Strategin i detta alternativ var att successivt byta ut en 
delapplikation i taget och inlemma i ett koncerngemensamt webgränssnitt. På så vis 
minskade den risk som en alltför hög komplexitet innebär. Vidare kunde KF snabbare nå 
affärsnyttan som de nyutvecklade applikationerna medförde. KF valde det sistnämnda 
alternativet, som kan ses som en direkt tillämpning av de framgångsfaktorer som SGI 
(1995) formulerat. 

3.2.2 SGI:s ideér ur ett systemeringsperspektiv 
SGI beskriver en systemutvecklingsmodell som i stora stycken överenstämmer med den 
livscykelmodell som Andersen (1994) beskriver. Denna modell kan beskrivas med 
följande figur: 
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Figur 3-1 Livscykelmodellen enligt Andersen (1994, sid 48) 
 

Bland de systemutvecklingsfaser som SGI (1995) redovisar återfinns dock prototyping. 
Vonk (1990) har valt att definierar begreppet prototyp på följande sätt: 

”A working model of (parts of) an information system, which emphasizes specific aspects 
of that system.” (Vonk, 1990, s 20) 

Vonk:s definition tar upp två moment som i sig förklarar varför prototyping är intressant 
för en systemutvecklare. Det första momentet utgörs av att han begränsar sin definition 
av begreppet att endast omfatta informationssystem, vilket sammanfaller med en 
systemutvecklarens arbetsområde. Prototyper förekommer annars som bekant inom en 
rad olika branscher och verksamheter. Det andra momentet utgörs av att han ger 
prototypen en abstraktionssänkande roll. Prototypen ska vara ett konkretiserande och 
tydliggörande arbetsredskap vid uppbyggnaden av ett informationssystem. Prototypens 
roll kan enligt Chen och Heath (2001) beskrivas med följande figur: 
 

  Figur 3-2 Prototypens roll enligt Chen och Heath (2001, sid 78) 
 
Prototyping är att betrakta som en iterativ teknik och uppkom som en motreaktion till de 
tidigare förhärskande vattenfallsmetoderna (Naumann & Jenkins, 1982). 
 
Syftet för användning av prototypingtekniken kan delas upp i tre huvudgrupper. 

- ”Throw-away” prototyping 
- Experimentell prototyping 
- Evolutionär prototyping 

 
Den första kategorin är av explorativ karaktär, då syftet kan vara att erhålla en 
kravspecifikation, utvärdera ett standardsystem eller att erhålla en högre grad av 
användarmedverkan (Floyd, 1984). Prototypen, som arbetsredskap för att nå det specifika 
syftet, ”slängs” efter analys av resultatet. Prototypen kan i dessa fall vara en del i en 
konstruktionsansats. 

 Figur 3-3: Prototyping (figur 3-2) ersätter analysfasen i en livscykelmodell. Egen figur. 

Prototyp 

Vad användarna 
egentligen behöver

Vad användarna tror att dom 
behöver 

Vad systemutvecklaren 
trodde sig höra

Design Realisation Implementering 

Analysfasen

Design Realisation Implementering Analysfasen 
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Experimentell prototyping omfattar samma moment som ”Throw-away” prototyping, 
med den skillnaden att prototypen även kan omfatta designfasen och att prototypen 
bevaras. Prototypen används därefter som en utgångspunkt för den kommande 
realisationsfasen. 

Figur 3-4: Experimentell prototyping. Prototypingfasen (figur 3-2) omfattar även designfasen. 
Egen figur. 

 
Vid evolutionär prototyping är syftet att genom en iterativ process skapa ett färdigt 
informationssystem (Sommerville, 2001). Prototypen kan sägas vara en driftsversion i 
vardande. 
 

 
 
 

 

 

Figur 3-5: Evolutionär prototyping. Prototyping (figur 3-2) i samtliga faser i 
systemutvecklingsarbetet. Egen figur. 

 
Därmed skulle den teknik som SGI förordar kunna beskrivas med följande figur: 
(figurerna till vänster motsvarar figur 3-4) 

Figur 3-6: Evolutionär systemutveckling/Growing software. Egen figur. 
 
Skillnaden mellan prototyping i en konstruktionsansats och SGI:s 
systemutvecklingsmetod består alltså i en annorlunda leveransstrategi. De är de täta 
leveranser av delfunktionalitet som till slut bygger upp det samlade 
funktionalitetsbehovet. 
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3.2.3 Fördelar med prototyping 
Enligt Gordon och Bieman (1995) medför användandet av prototyper att systemet bättre 
motsvarar beställarens kravspecifikation. Boehm och Grey drog liknande slutsatser redan 
1984. När prototypen förevisas – systemet konkretiseras - kan en gynnsam dialog uppstå 
mellan systemutvecklaren och användargruppen. Denna dialog kan medföra att ny 
funktionalitet läggs till eller att kravspecifikationen ändras. Tidigare förbiseenden och 
misstag kan korrigeras. Dialogen är sålunda det centrala begreppet. (Chen och Heath, 
2001) 
 
Olsson, Denizhan och Lantz (2001) beskriver användningsområden där prototyper kan 
vara av betydelse: 

 

- Kravgenerering och testning av lösningsförslag 
- Gemensam grund i projektet 
- Användbarhetstester 
- Modell för utveckling och klientprogrammering 
- Införsäljning/demonstration för projektets styrgrupp 

 
Sommerville (2001) tar upp begreppet Evolutionary Prototyping (EP), som kan betraktas 
som en fullständig systemeringsmodell. Tanken bakom EP är att prototypen utvecklas till 
en färdig produkt i en iterativ process där systemutvecklaren och användargruppen 
deltar. Detta ger enligt Sommerville en snabbare leverans av det färdiga systemet och en 
hög grad av användarmedverkan. Denna evolutionära ansats återfinns även hos Chen och 
Heath (2001) då de återger tankarna bakom MPM (Modified Prototyping Method). Dessa 
menar vidare att en applikation egentligen aldrig blir färdigställd. Ett system bör istället 
betraktas som en levande organism, som ständigt måste anpassas efter de omständigheter 
som systemet verkar i. 
 
Det finns flera fördelar förknippade med iterativa processer. Ur ett 
systemeringsperspektiv stödjer tankarna om iterativa processer en hög grad av 
användarmedverkan. Användarna ser snabba resultat under flera steg av processen och 
kan därmed vara med och påverka slutprodukten. Användare som engageras i 
framtagandet av flera delsystem får också en fördjupad färdighet i sin beställarroll. 
Användarna ackumulerar värdefull kunskap om konstruktionsarbetets faser. Dahlbom 
och Mathiassen (1995) tar upp detta fenomen då de beskriver interventionsansatsen: 

”…, and the task of systems developer is to facilitate learning and technical advise” (s 119) 

I arbetet med den nästkommande delkomponenten kan användargruppen dra nytta av 
denna ackumulerade kunskap. En grundläggande förutsättning för att nå den 
eftersträvade snabbheten (Sommerville och SGI ovan), är att delkomponentens 
komplexitet hålls på en låg nivå. Delkomponentens funktionalitet måste kunna 
formuleras med enkla medel. 
 
SGI:s resonemang bakom den växande mjukvaran liknar sålunda de iterativa 
systemeringsmetoder som tidigare nämnts. En sådan metod lämpar sig speciellt väl då 
problemformuleringen innehåller en hög grad av flyktighet och då graden av interaktion 
mellan människa och maskin är hög. 
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3.2.4 Nackdelar med prototyping 
Kinmond (1995) fann följande nackdelar i sin undersökning bland yrkesverksamma 
systemutvecklare. Faktorerna redovisas i en fallande frekvensskala: 

- resurskrävande i termer av tid och pengar 
- kan ge upphov till falska förväntningar hos användarna 
- medför en ökad risk för otillräcklig analys 
- kan ge upphov till bristfällig dokumentation 
- minskar kontrollmöjligheterna för projektet i sin helhet 

Enligt Martin (1991) kan användarna förledas att tro att en fungerande prototyp också 
innebär att systemet är klart för driftsättning. Den kravspecifikation som växer fram vid 
användandet av prototyping innefattar dock sällan överväganden kring systemprestanda 
under hög belastning, fleranvändarstöd, förutsättningar för systemunderhåll samt 
plattformsoberoende. Systemet är alltså långt ifrån färdigställt när prototypen fungerar. 

 
Ould (1990) menar att prototyping ökar svårigheterna med att uppskatta tidsåtgången och 
resursförbrukningen för projektet som helhet. Denna situation uppstår på grund av 
metodens iterativa karaktär. Det är vanskligt att på förhand uppskatta antalet nödvändiga 
iterationer som behövs för att få nå syftet med prototypen. 

 
Vonk (1990) konstaterar att prototypingen tar mycket av användarens tid i anspråk och 
att prototyping kräver mycket mer av användarna än de traditionella metoderna vid 
framtagandet av kravspecifikationen. 

3.3 Misslyckanden ur ett humanistiskt perspektiv 
Karlander (2001) utpekar de katolska dödssynderna som orsak till IT-misslyckanden. 
Karlander är en yrkesverksam IT-konsult med bred erfarenhet av svenska IT-projekt. 
Han redovisar egna och kollegors praktiska erfarenheter av IT-projekt som inte varit så 
lyckosamma. Karlander betonar sålunda den mänskliga aspekten och effekterna av 
mänskliga brister i ett IT-projekt.  
 
Bland de talrika exemplen i Karlanders bok återfinns konsulten som gavs i det närmaste 
fria händer vid konstruktionen av ett datasystem. Konsultens girighet visade sig vara 
gränslös när tillfälle gavs. Projektet drabbades av elefantiasis och beställarens 
konsultkostnader skenade snabbt iväg. Beställaren förhöll sig passiv, dvs. likgiltig, inför 
de accelererande konsultkostnaderna. En annan form av likgiltighet kan skönjas då 
Östlund (2000) konstaterar att det förekommer brister i beställarkompetensen. Hon 
menar att beställaren, istället för att formulera egna krav, i allt för stor omfattning väljer 
mellan de alternativ som teknikproducenten lägger fram. 
 
Vidare återfinns hos Karlander (2001) exempel på frosseri och då i den datatekniska 
varianten. Han beskriver ett webbföretag där de unga programmerarna upphöjt Java till 
religion och sig själva till överstepräster. Även när systemen - ur ett mer objektivt 
perspektiv - krävde andra tekniker, så klamrade man sig fast vid dogmen att Java är det 
ultimata programmeringsspråket. Detta högmod och frosseri gav upphov till bristande 
funktionalitet i systemen och vrede hos programmerarna. Ett annat exempel som 
Karlander tar upp rör frågan om graden av användarmedverkan i ett IT-projekt. 
Karlander konstaterar redan i rubriken till detta exempel att användarmedverkan är 
positivt, men att denna medverkan bör ske i ”lagom doser” och på ett kontrollerat sätt. 
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Användar-representanterna måste få tydliga ramar att hålla sig inom. Om sådana ramar 
saknas – ”man låter tusen blommor blomma” – kan projektet gå förlorat i ändlösa 
diskussioner om de minsta detaljerna. Karlander rekommenderar att deltagarantalet 
begränsas till 10 personer. 

4 Fallstudierna 
Vi har nu gått igenom den teori som vi funnit vara relevant för vår problemformulering. I 
detta avsnitt skall vi redovisa våra iakttagelser från de båda IT-satsningarna. Vi börjar 
med det omfattande INIT-projektet för att sedan rikta blickarna mot vårt 
utvecklingsprojekt. 

4.1 Kronofogdemyndigheten och INIT-projektet 
RSV beslutade våren 1998 att tillskapa ett nytt ärendehanteringssystem för rikets 
kronofogdemyndigheter. Systemet skulle byggas upp i projektform. Projektet gavs 
namnet INIT, som står för Indrivning med IT.  
 
Ur beställarens visioner (RSV-Nyheter, 1998) återfanns följande strävanden: 

- Minskat pappersflöde. Inkomna handlingar skulle i största möjliga 
utsträckning tas emot på elektronisk väg. Handlingar i pappersform skulle 
scannas in i systemet. 

- Automatisk klassificering av gäldenärsunderlaget. En uppdelning av aktiva 
gäldenärer med hänsyn tagen till om de bedriver näringsverksamhet eller ej. 

- Automatisk tillgångsundersökning. Genom kopplingar till externa databaser 
skulle systemet (INIT) självt genomföra en tillgångsundersökning. 

- Automatiska förslag till beslut. Givet skuld och resultatet av 
tillgångsundersökningen skulle systemet föreslå lämplig åtgärd. 

4.1.1 INIT-intervjuerna: Vad sa projektdeltagarna? 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vad projektdeltagarna berättade för oss om INIT-
projektet. 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjumall (bilaga 3) med följande huvudfrågor:  
- Hur uppfattade Du projektets syfte och mål?  
- Hur organiserades projektet?  
- Hur skedde arbetet i gruppen/mellan grupperna?  
- Vilken är din uppfattning rörande INIT-projektets resultat? 
Huvudfrågorna kompletterades med underfrågor beroende på de svar vi fick. 

4.1.1.1 INIT-projektets syfte och mål 
INIT-projektet startade under våren 1998 och enligt tidsplanen skulle det vara 
förverkligat den 1/10 2001. På frågan om projektes syfte och mål fick vi följande svar: 

”Helt fantastiska. Vi skulle alltså skapa ett nytt datasystem i stället för det vi har i dag. Det 
här är väldigt gammalmodigt, det är 25 år men sanslöst bra i driftsäkerhet…… Sen skulle 
det samtidigt då förutom datastödet byggas upp ett förändrat arbetssätt” (Respondent B) 

En av de intervjuade gav uttryck för att en av projektledarnas vision varit vägledande för 
projektet. Projektledarens vision, så som den uppfattades av respondenten, löd: 
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”Han [projektledaren] hade ju stora visioner vet du. Han tänkte ju sig att man skulle 
kunna gå omkring med en bärbar terminal i princip och sköta jobbet utanför myndigheten 
precis på samma sätt som man sköter det här inne. Man skulle kunna hämta ur INIT när 
man var ute och man skulle kunna ha den där terminalen att skriva ut kvitton åt en om man 
behövde och blanketter … ” (Respondent A) 

Samtliga respondenter uttryckte projektets mål i liknande visionära termer.  

4.1.1.2 INIT-projektets organisation 
Projektet omfattade i huvudsak följande fem grupper. 

- Beställargruppen 
- Styrgruppen 
- INIT-gruppen  
- Referensgruppen  
- Lokala genomförandegrupper 

De sistnämda gruppen tillkom först på slutet när det var dags att presentera den första 
delleveransen för användarna. Det skulle senare visa sig att denna första delleverans 
också var den sista, då projektet lades ner strax efter presentationen. Vår respondent (A) 
ingick i den grupp som kallades för referensgruppen. På fråga om projektets organisation 
och ansvarsfördelningen mellan dess grupper gav han följande svar: 

” Man hade någon beställargrupp eller vad det hette och så nån styrgrupp och ja man 
hade massor av grupper i detta men ett antal personer på riksskatteverket fungerade som 
beställare.” 

” Styrgruppen vet du hängde ovanpå på nåt sätt. Styrgruppen jobbade ju inte mot oss utan 
de hade bara möten en gång i månaden eller nåt sånt och tog emot information. Projektet 
var som en stor klump då som var uppdelat i ett antal områden” 

INIT-gruppens bestod av användarrepresentanter och en mindre grupp datatekniker. 
Gruppens uppgift var att ta fram en heltäckande och detaljerad kravspecifikation. 
Respondent C som ingick i INIT-gruppen, beskrev samarbetet med referensgruppen på 
följande sätt: 

” Bredvid oss hade vi en referensgrupp som vi då stämde av mot. Dom fick på olika sätt 
godkänna det vi gjorde. Vi redovisade en gång i månaden för dom vad vi höll på med. Är 
detta åt rätt håll? Är detta nånting som stämmer med visionerna?” (Respondent C) 

INIT-projektet leddes av tre samtidiga projektledare. Samtliga respondenter uttryckte 
uppfattningen att projektets ansvarsfördelning var otydlig.  

” En huvudprojktledare som ansvarade för budget, personaltillsättningar i stort och 
inriktningen i stort. Sen hade vi en kille för verksamheten och han såg ju till att vi från 
verksamheten gjorde vad vi skulle, alltså kom fram med kravspecifikationer, jobbade fram 
vilka resultat vi ville ha. Sen hade vi en IT-projektledare som som såg till att teknikerna 
gjorde det dom skulle göra. Och det var alltså både RSV:s tekniker och alla konsulter. 
(Respondent B) 

”… i fabriken [INIT-gruppen] fanns det en projektledare och sen fanns det ju den här … 
då som, ja vad han kallades vete farao. Han var nån slags projektledare han också. Den 
ene var mer administrativ och den andre jobba och styrde och ställde i själva projektets 
verksamhet” (Respondent A) 

Effekterna av den otydliga ansvarsfördelningen förstärktes då projektet bytte 
projektledare vid inte mindre än tre tillfällen under arbetets gång.  
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” Och då försvinner huvudprojektledaren och då skall vi ha nån ny och hur snabbt 
kommer en sån människa in när det är ett så stort projekt.” (Respondent B) 

” Huvudprojektledaren var med i 7 månader, sen fick han sluta. Då kan man ju undra: 
vilken ledning, styrning och hantering hade projektet då? Under tiden som 
[Huvudprojektledaren] är på väg ut så försvinner IT-projektledaren genom en kupp från 
RSV-IT.” (Respondent C) 

” Detta är en av anledningarna till att det blev pannkaka av hela projektet”(Respondent D) 

Först i ett senare skede – hösten 1999 - knöts teknisk kompetens till projektet i större 
omfattning. Då fylldes projektgruppen på med som mest 60-70 programmerare. Dessa 
programmerare möttes av en inställning rörande systemets funktionalitet som respondent 
B gav uttryck för: 

” Det här ska vi ha. Är det svårt för vi väl jobba lite mer då, uppfinn nånting! Det var 
ledstärnorna för oss.” (Respondent B) 

” Vi hade en lång process här sen med de olika teknikergrupperna. Det började med att 
jag körde en introduktion vad KFM är, vad sysslar vi med, vad är våran vardag... och så 
byggde vi upp ett litet scenario: vad gör vi, vad vill vi se, vad vill vi ha, vad är det som ska 
spottas ut osv.  

Eftersom detta är en speciell verksamhet så var det en lång inkörningsperiod för dom.” 
(Respondent D) 

En grundläggande förutsättning ändrades under projektets gång. Respondent B berättade 
följande angående valet av programmeringsspråk. 

” Bara en sån sak som att programspråket ska vara ett annat. 15 tekniker fick ju resa sig 
upp och gå – vi kan inte Java. Nähä, då har ni inte här att göra. Alltså behöver vi mer folk 
som kan Java, men hur lätt var det att få in folk i INIT-projektet? Det hade ju fått en 
peststämpel .” (Respondent B) 

4.1.1.3 INIT-projektets resultat 
Orsakerna till INIT-projektets nedläggning beskrevs ur flera perspektiv. Projektets 
komplexitet lyftes fram av samtliga respondenter. 

” En annan anledning det var ju styrningen då vi tog in så mycket tekniker på så kort tid. 
Då börja det väl gå upp för många att det här är väldigt, väldigt stort. Det här är väldigt, 
väldigt mycket. Det är ju som en tallrik med spagetti, dra i nånting, det sitter ju ihop med 
nånting annat va. (Respondent D)  

” Jag tror inte folk visste från början hur komplext det här är, för vad man än petar i så 
fanns det beröringspunkter i nåt annat delsystem.” (Respondent C) 

” Vilka rubriker vi än hängde upp på en tavla genererade det så oerhört många grenar 
neråt och utåt så att när vi skulle börja konkretisera oss och skärma av var det svårt att 
veta vad vi skulle ta, hur ska vi överbrygga.” (Respondent B) 

Respondent A såg teknikbristerna som den främsta orsaken till projektets resultat, men 
även mer mänskliga teman togs upp av respondent C och D. 

” Jo på slutet började det bli lite cirkus, när man börja inse att det här med scanning inte 
funkade. Man började inse att det gick inte att bygga det här systemet egentligen. Det 
fanns inte tekniska förutsättningar.” (Respondent A)  
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” Vi skulle bygga nåt nytt, vi skulle inte prata med dom för vi skall inte ha sånt gammalt. 
Snacka om miss! Det var ju en mental miss. REX-folket som då är rätt många, 50 -60 
tekniker är dom väl i olika grupperingar, det är klart att dom blev ju sura naturligtvis. Och 
sen var den allmänna attityden - men REX är ett skitsystem, det ska vi inte ha. REX är ju 
ett kanonsystem, det fungerar ju efter 25 år!” (Respondent C) 

” Egentligen är det ju mänskliga problem. Eller människorelaterade problem som har 
gjort det här.” (Respondent D) 

Slutligen sammanfattar tre av våra respondenter resultatet av projektet. 
” Ja, INIT misslyckades, det måste man ju säga med tanke på att vi höll ju inte den 
ursprungliga datumen, vi har ju inte levererat en produkt som är allmänt spridd. Vi har ju 
kostat en vansinnigt massa pengar och i förhållande till det som har kommit ut så är det ju 
fullständigt kass. Så visst är det misslyckat. (Respondent B) 

” Ja, du kan ju tänka dig då, här lanserar vi en en delleverans. Det blev liksom att, 
[tvekan] här öppnar du stora garaget för att köra in stora bilen och så kommer det nån 
jävel på en rostig cykel. Det blev ju inte en tummetott en gång.” (Respondent C) 

” Delleveransen ledde till depression där uppe på projektet misstänker jag. [Respondent 
B] var här, han blev ju angripen så till den milda grad. När han kom hem så rapporterade 
han uppe på RSV att:’ Ja, dom var rätt nöjda bortsett från mindre detaljer.’ Man är ju inte 
ärliga i det här va. Det har ju silats bort en massa kritik.” (Respondent A) 

Projektet hade då förbrukat medel motsvarande 260 miljoner kronor, vilket var drygt 100 
miljoner mer än de budgeterade kostnaderna.  

” Ja, det insåg man väl att det gick pengar från myndigheterna till INIT. Visst, det måste 
man ju fattat. Ingenting är ju gratis. Det var nog rätt mycket pengar egentligen. På de här 
åren har det säkert gått åt ett par 100 miljoner kronor. Göteborgskontoret har ungefär 80 
miljoner i årsbudget och hela väsendet då ca 800. Herregud 200 miljoner.. jaja fast det är 
ju på tre år då. Det är mycket pengar. Lönekostnader är cirka 90 % av budgeten….” 
(Respondent A) 

4.1.1.4 Vår sammanfattning av intervjusvaren 
INIT-projektets syfte var att ersätta ett 25 år gammalt ärendehanteringssystem (REX) och 
genom ny funktionalitet, erbjuda ett nytt arbetssätt för KFM. REX är ett omfattande 
system som innehåller innehåller ett hundratal delfunktionaliteter. INIT-projektet valde 
en leveransstrategi som liknande en traditionell tillämpning av livscykelmodellen. Den 
totala applikationen skulle levereras i en omgång och omedelbart efter leverans, ersätta 
det gamla ärendehanteringssystemet. Verksamhets- och förändringsanalysen omfattade 
därför en total inventering av all funktionalitet, gammal som ny, och utmynnade i en 
heltäckande kravspecifikation för det framtida systemet. Kravspecifikationens planerade 
omfattning medförde att ett flertal underprojektgrupper, med olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden, tillskapades. Underprojektgruppernas arbete koordinerades med hjälp 
av tre projektledare, som av olika anledningar och vid flera tillfällen byttes ut. 

 
Arbetet med att framställa den totala kravspecifikationen kännetecknades av en låg 
medverkan av systemutvecklare. Systemutvecklare från det gamla REX-systemet tilläts 
inte att delta i INIT-projektets arbete. Den kravspecifikation som i ett senare skede 
presenterades för de nyrekryterade systemutvecklarna innehöll detaljerade önskemål 
rörande teknikvalet. Dessa önskemål tillbakavisades av systemutvecklarna, vilket 
medförde att kravspecifikationen fick omarbetas. Under projektets gång pågick en 



19 

sidordnad diskussion rörande RSV:s val av framtida utvecklingsmiljö och 
programspråksstandard. Denna diskussion utmynnade i ett beslut om att 
programmeringsspråket Java skulle utgöra grunden för RSV:s framtida IT-satsningar. De 
systemutvecklare som rekryterats för INIT-projektets räkning hade främst erfarenhet av 
systemutveckling i programspråket C++, varför ett behov av ersättningsrekrytering 
uppstod. 

4.1.2 INIT-enkäten – Vad tyckte användarna? 
Ledningsgruppen i KFM, Västra Götaland, skickade under sommaren 2001 ut en enkät 
till de framtida användarna av INIT-systemet. Respondenterna skulle ta ställning till den 
första delleveransen av systemet. Delleveransen innehöll endast ett fåtal funktioner.  
 
Enkäten omfattade 17 frågor som redovisas i bilaga 1. KFM har givit oss tillgång till den 
insamlade datamängden och vi har identifierat tre enkätfrågor som intressanta för vår 
studie. Frågeställare (KFM) gör inga vetenskapliga anspråk vad gäller enkätutformningen. 
Enkäten skickades ut till 376 användare. Svarsfrekvensen uppgick till 92%. 
 
Enkätfrågorna var i vissa stycken negativt laddade (se bilaga 1) och kan därför ha givit 
upphov till systematiska fel. Det faktum att våra intervjurespondenter också var framtida 
användare av INIT-systemet och att dessa framförde åsikter i intervjusituationen som 
överensstämde med enkätresultaten, ger stöd för de kvalitativa värden som kan utläsas ur 
enkätsvaren.Vidare menar vi att KFM:s bristande vetenskapliga hantering av enkäten 
snarare står att finna i den analys som framställdes. KFM behandlade nämligen 
ordinaldata som kvotdata i den analys som presenterades för oss. Resultatet av de tre 
frågor som vi fann intressanta redovisas med följande diagram: 
 
 

INIT medför merarbete
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Diagram 4-1 Procentuell fördelning av svaren på frågan  
”Har INIT medfört merarbete som inte uppväger nyttan?” 

 

Vår kommentar:  
Personalen har bedömt en 
delleverans av det nya 
systemet. Stora delar av det 
gamla systemet – REX – måste 
användas parallellt med det nya 
systemet. 
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INIT underlättar arbetet
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Diagram 4-2  Procentuell fördelning av svaren på frågan  
”I vilken grad har INIT underlättat ditt arbete?” 
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Diagram 4-3 Procentuell fördelning av svaren på frågan 
”Har du sänkt kvalitetskraven i arbetet pga. det merarbete som INIT medfört?” 

4.2 Kronofogdemyndigheten och applikationen BullsEye 
INIT-projektet var att betrakta som ett stort och tekniskt utmanande IT-projekt. Det 
datastöd som vi fick i uppdrag att utveckla var av mer begränsad omfattning i termer av 
tid, tilldelade budgetmedel och funktionalitet. Detta avsnitt syftar till att ge en kortfattad 
beskrivning om vårt IT-projekts omfattning och problemområde. 

4.2.1 Verksamhets- och förändringsanalys 
KFM har bl.a. som uppgift att föra statens talan i företrädarprocesser. En sådan process 
kan bli aktuell då en juridisk person inte kan reglera sina skattesskulder. Processen har då 
som mål att fastställa ett betalningsansvar för den juridiska personens företrädare. Ett 
exempel på ett sådant överfört betalningsansvar är när en styrelseledamot i ett aktiebolag 
blir personligt betalningsskyldig för aktiebolagets skatteskulder. De som handlägger 
dessa ärenden är KFM:s processförare och dessa återfinns på sju olika lokalkontor i 
länet.  
 
Riksskatteverket – centralmyndighetet för kronofogde-/skattemyndigheterna - och 
myndigheternas regionala ledningar har högt ställda krav på uppgiftslämnande 
(se bilaga 2) från dessa processförare. Uppgifterna rör aktivitetsmått som antal utsända 

Vår kommentar: Systemet 
som presenterades var nytt för 
den enskilde arbetstagaren. 
Resultatet av denna fråga kan 
då bero på bristande 
utbildningsinsatser, en 
användarovänlig design, 
dåliga systemprestanda eller 
dålig funktionalitet. 

Vår kommentar: Personalen 
uppger att kvalitén kunnat 
bibehållas. Detta resultat är 
intressant med ledning av de 
två föregående frågorna. En 
samlad bedömning blir då att 
användarna ger uttryck för att 
de jobbar mer, men når 
samma kvalitétsnivå som 
tidigare. 
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krav, ärenden som lett till stämningsansökningar mm. Dessa aktivitetsmått ska lämnas 
månads-/kvartals-/tertial-/halvårs-/helårsvis. I dagsläget samlas dessa uppgifter lokalt och 
utan datastöd för vidare befordran till närmsta chef på nivå 3 (se figur 4-2). Denne chef 
sammanställer materialet och vidarebefordrar denna sammanställning till en chef på nivå 
2. Slutligen sammanställer denna ”nivå 2-chef” uppgifterna för slutligt leverans till ”nivå 
1-chefens” sekreterare. Sekreteraren sammanställer regionens samlade uppgifter för 
verksamhetsområdet och skickar resultatet vidare till RSV. Regionmyndighetens 
controller tar del av aktivitetsmåtten på samtliga organisationsnivåer och gör analyser 
under det löpande verksamhetsåret. KFM upplever att datafångsten och bearbetningen av 
insamlade uppgifter bör effektiviseras. 

 

 
Figur 4-1 KFM:s regioner    Figur 4-2 Regionen Västra Götaland 

 
De uppgifter som processförarna lämnar är i vissa stycken dåligt definierade. Detta ger 
ibland upphov till att det råder motsättningar om vad som egentligen ska ligga till grund 
för statistikföringen. Vidare råder det delade meningar om vikten av att lämna vissa 
uppgifter. Allt sammantaget medför denna situation en uppenbar risk för: 

- en dålig datakvalité 
- en uppfattning bland processförarna att datakvalitén är låg, vilket i sin tur minskar 

motivationen hos denna yrkesgrupp att lämna korrekta uppgifter. 

4.2.2 Projektförutsättningar 
De budgetmedel som ställdes till vårt förfogande uppgick till 60.000 kr och tidsramen för 
projektet sattes till cirka 10 veckor. Projektet var alltså att betrakta som litet och med ett 
tydligt definierat syfte. KFM efterfrågade primärt ett ADB-baserat datainsamlingssystem, 
men ville också komma till rätta med problemet kring den upplevt låga datakvalitén. 
Informationssystemet skulle erbjuda följande funktionalitet: 

- central datalagring 
- geografiskt spridd datafångst och åtkomst 
- möjlighet till samarbete med andra myndigheter (Skattemyndigheten, SKM) 

Vad beställaren önskade kan beskrivas som en distribuerad databasapplikation med 
tillräcklig grad av öppenhet för att möjliggöra samarbete med externa organisationer. 

RSV 

Nivå 1: Regionchef 
(10 regioner) 

Nivå 2: 
Enhetschef 
(2 enheter) 

Nivå 3: 
Sektionschef 

(4 resp 7 sektioner per enhet) 

Region 
controller 

Processförare/Handläggare 
(7 resp 11 per enhet) 

Lokal nivå 
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KFM skapade i samråd med oss ett utvecklingsprojekt med följande sammansättning: 
 

- en projektledare  
- två användarrepresentanter  
- två blivande systemvetare och applikationskonstruktörer 
 

Ansvarsfördelning: 
Projektledaren hade kostnads- och resultatansvar och rapporterade till KFM:s 
ledningsgrupp. Den projektledaren som utsågs var anställd av KFM och saknade tidigare 
erfarenhet av systemutvecklingsprojekt. Projektledaren hade dessutom endast 
grundläggande kunskaper om verksamhetsområdet. Användarrepresentanterna var båda 
jurister med hög kompetens inom verksamhetsområdet. En av dessa användare var 
dessutom regionens sakområdesansvarige inom verksamhetsområdet. Dessa användare 
skulle vara drivande i arbetet med att ta fram en mer detaljerad kravspecifikation. Båda 
saknade tidigare erfarenhet av systemutvecklingsprojekt.  

4.2.3 Kravutvinning, design- och implementeringsarbetet 
Med utgångspunkt i den statistikblankett som användes började vi gemensamt arbetet 
med att definiera de mätpunkter som RSV efterfrågade. Vi ett tillfälle tillfrågades RSV 
om den egentliga innebörden av ett mått, vilket gav upphov till ett förtydligande. Det 
visade sig att RSV förbisett den effekt som uppstår då säkerhet - personlig borgen, 
pantbrev mm. - ställts av företrädaren.  
 
Av intresse är de inbördes diskussioner som uppstod mellan de två användarna. Det 
framgick att de båda hade helt olika uppfattningarna om innebörden av vissa mått. 
Måtten kunde nämligen betraktas från vitt skilda perspektiv och en entydig definition av 
ett enskilt mått var i flera fall svårt att fastställa. Användarna enades dock om 
uppfattningen att en företeelse endast kunde beskrivas genom en samlad analys av flera 
enskilda mått. Denna omständighet medförde att vi tolkade problemställningen som 
flyktig och det praktiska arbetet kom därför snart att handla om att utveckla prototyper.  
Registreringsformulär och andra delar av användargränssnittet togs fram i samarbete med 
de båda användarna. Vi valde att använda den grafiska utvecklingsmiljö som Visual 
Studio erbjuder. När detta arbete var klart påbörjade vi vårt arbete med att koda 
affärslogiken. När en delfunktionalitet var klar lät vi användarna testa funktionen och 
lämna förbättringsförslag. De täta kontakterna med användarna i prototypframtagningen 
medförde att dessa snart tillägnade sig datatekniska begrepp. Som exempel kan nämnas 
att en av användarna utvecklade innehållet i applikationens hjälpsystem. Hjälptexterna 
författades i ordbehandlaren Word och konverterades till HTML-kod med hjälp av Doc-
To-HTML (mjukvara). Teknikvalet styrdes i stor utsträckning av den begränsade tid vi 
hade till vårt förfogande. De tekniska lösningarna måste därför i stor utsträckning bygga 
på återanvändning av komponenter och stödjande programvaror som Doc-To-HTML.  
Figur 4.3 visar att vi valde att utveckla applikationen med hjälp av webteknik.  
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Figur 4-3. Principer för tekniklösningen. Egen figur 
 
Systemet byggdes upp med följande mjukvara: 

- operativsystem, Windows 2000 Server 
- webserver, IIS 5 
- databashanterare, SQL 2000 Server 
- utvecklingsmiljö, Visual Studio 

 
För att tillgodose uppdragsgivarens krav på prestanda och skalbarhet valde vi att utveckla 
huvuddelen av skripten med hjälp av komponentteknik (DLL, dynamic link library). 
Koden skrevs i Visual Basic. Affärslogiken delades sålunda upp i ett flertal DLL:er med 
likartat innehåll. Funktionalitetet i dessa DLL:er utgjordes av diverse SQL-frågor och 
kommandon som valde, uppdaterade, infogade eller tog bort poster ur databasen. 
Resterande funktionalitet konstruerades endera som Stored Procedures eller som ASP-
skript. 
 
Uppdragsgivarens önskemål om möjlighet till samarbete mellan myndigheterna - KFM 
respektive SKM - ställde krav på en viss grad av öppenhet. Vårt teknikval - webteknik - 
innebar en säkerhetsrisk som måste hanteras. Efter kontakt med RSV-koncernens IT-
avdelning genomfördes därför erforderliga ändringar i routrarnas filterlistor. 

4.2.4 Utvärdering av applikationen BullsEye 
INIT-projektet var ett stort IT-projekt. Det datastöd som vi kom att utveckla var betydligt 
mindre. Budgetutfallet för INIT uppgick till 260 miljoner kronor och omfattade som mest 
cirka 200 personer. Vårt projekt tilldelades en budget om 60.000 kr och involverade 5 
individer. Detta avsnitt syftar till att ge en beskrivning av hur applikationen BullsEye 
togs emot av användarna. Efter det att BullsEye tagits i bruk utvärderades applikationen 
med hjälp av en enkät. Enkäten skickades ut i november 2001 till de 33 användarna. 
Enkäten omfattade fyra frågor. Svarsfrekvensen uppgick till 94% och resultatet redovisas 
nedan.  
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Gränssnittet    (n=33)
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Diagram 4-4 Procentuell fördelning av svaren på frågan: 
Tycker Du användargränssnittet (formuläret, knapparna, färg & form)  
är av tillräcklig kvalité? 

 

 

Enkelt att förstå   (n=33)
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Diagram 4-5 Procentuell fördelning av svaren på frågan:  
Tycker Du att programmet är logisk uppbyggt dvs. enkelt att förstå? 

 

 

Snabbhet    (n=33)
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Diagram 4-6 Procentuell fördelning av svaren på frågan: 
Upplever Du programmet som snabbt? (korta svarstider) 

Nej   Ja   

Nej   Ja   

Nej   Ja   
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Underlättar arbetet    (n=33)
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Diagram 4-7 Procentuell fördelning av svaren på frågan: 
Har programmet inneburit förenklingar för Dig gentemot den 
gamla manuella statistikrutinen? 

 

Enkätresultatet indikerar att applikationen fungerar i den praktiska miljön. Enkätfråga 
fyra har besvarats av både statistikingivarna och de befattningshavare som främst tar ut 
rapporter. En övervägande majoritet har funnit att applikationen har underlättat det 
dagliga arbetet. Problemet med den omständliga datafångsten och de resurskrävande 
rapportuttagen verkar alltså ha lösts.  

5 Diskussion 
I detta avsnitt tar vi först upp våra erfarenheter och observationer från de två IT-
satsningarna. Vi försöker placera de företeelser som vi observerat i den teori som vi 
funnit vara tillämplig. Avsnittet avslutas med ett mer övergripande och tvärvetenskapligt 
resonemang om de teorier som vi berört i detta arbetet. 

5.1 De båda IT-projekten 
INIT-projektet uppvisar alla de egenskaper som enligt vår definition är kännetecknande 
för ett misslyckande. De accelererande projektkostnaderna och projektets oförmåga att 
leverera efterfrågad funktionalitet ledde slutligen till att INIT-projektet, efter tre år och 
till en kostnad av 260 miljoner kronor, lades ned. Projektet kom aldrig att resultera i mer 
än en omfattande kravspecifikation. En omständighet som förbryllat oss var att inga 
tekniker och systemutvecklare från det gamla systemet (REX), tilläts delta i INIT-
projektet. REX är ett gammalmodigt och kommandostyrt programsystem, men stora 
delar av dess funktionalitet och de informationsflöden som systemet hanterar, borde vara 
gemensamma med ett nytt ärendehanteringssystem. Om denna kompetens hade 
utnyttjats, tror vi att kravhanteringsprocessen blivit effektivare och väsentligen billigare.  
 
Den tyngst vägande orsaken bakom INIT-misslyckandet utgörs enligt våra respondenter 
av projektets omfattning och komplexitet. Dessa problem hade kunnat reduceras om 
INIT-projektet valt att gradvis ersätta gammal funktionalitet med nyutvecklade 
delappliktioner, dvs. tillämpa de evolutionära systemutvecklingsteorier som Gilb och 
SGI rekommenderar. Nu valde INIT-projektet att tillämpa en metod som i sin 
leveransstrategi liknar den väl beprövade livscykelmodellen. I denna modell sker 
leverans först när den totala applikationen är konstruerad, istället för täta och gradvisa 
delleveranser av ny funktionalitet. De frekventa levereranserna som både SGI och Gilb 

Nej   Ja   
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förspråkar skulle kunna verkat motiverande för samtliga projektdeltagare och även 
påverkat beställaren som i ett mycket tidigare skede kunnat dra affärsnytta av den nya 
funktionalitet som successivt levererats. Vi tror vidare att det är psykologiskt viktigt för 
beställaren och användarna att se tidiga och konkreta resultat av det arbete som bedrivs i 
IT-projektet. 
 
Av intervjuresultaten får vi vidare uppfattningen att användarrepresentanternas uppdrag 
även innefattade, eller i vart fall inte uteslöt, rent tekniska överväganden och önskemål 
rörande teknikvalet. Vi förutsätter att användarna innehar en hög grad av 
verksamhetskompetens, men menar att denna grupp behöver stöd då rent tekniska beslut 
ska fattas. Sådant tekniskt stöd infördes allt för sent och har enligt vår mening starkt 
bidragit till det slutliga misslyckandet. Kulturkrocken mellan användarna och de 
nytillkomna teknikerna var ofrånkomlig då användarna bestämt sig för viss teknik, som 
senare visade sig vara omöjlig att tillämpa. Ur ett humanistiskt perpektiv utesluter vi inte 
att användarna drabbades av högmod, när de utan teknisk kompetens konstruerade sin 
beställarspecifikation under antagandet att oprövad teknik skulle tillämpas. Respondent 
B gav, som tidigare nämnts, till och med uttryck för uppfattningen att ny teknik skulle 
skapas inom ramen för projektet. 

”Det här ska vi ha. Är det svårt för vi väl jobba lite mer då, uppfinn nånting!…” 

RSV som beställare kan sägas uppvisa viss likgiltighet, då man gav 
användarrepresentanterna och de olika projektgrupperna otydliga ramar att verka inom. 
De misstag som nyss beskrivits borde enligt vår mening gett upphov ett mer aktivt och 
konstruktivt agerande från beställarens sida. 
 
INIT-projektet hade också ett rationaliseringssyfte. En organisation som står inför 
kostnadsbesparingar får ofta erfara känsloyttringar från sina medarbetare. Vrede kan 
exemplevis uppstå då den enskilde medarbetaren finner att dennes ställning är hotad om 
det aktuella systemet tas i drift. Denna reaktion var påtaglig i INIT-projektet. Enligt 
intervjusvaren upplystes personalen redan i ett tidigt skede om att projektkostnaderna 
skulle finansieras genom att KFM:s anslag minskades med motsvarande belopp. Då ca. 
90% av de tilldelade anslagen täcker lönekostnader, var effekten uppenbar för 
personalen. Vi konstaterar att användaracceptansen, såsom den kom till uttryck i INIT-
enkäten, mycket väl kan vara resultatet av en befogad rädsla att förlora sin anställning. 
 
Vi kan konstatera att applikationen BullsEye togs fram utan förseningar och inom den 
givna budgetramen. Enkätresultatet visar att den efterfrågade funktionaliteten 
levererades. Vi tror att projektets ringa omfattning i termer av tid, antal projektdeltagare 
och syfte, var den avgörande faktorerna bakom detta utfall. En grupp som arbetar under 
tidspress och samtidigt har den nödvändiga projektöverblicken, hemfaller inte åt 
beteenden som avund eller leda. Samtliga deltagare känner sig delaktiga i processen och 
motiveras av det gemensamma målet. Det faktum att vi använde oss av prototyping som 
kravutvinningsteknik bidrog starkt till att användarrepresentanterna snabbt fick en 
konkret bild av vad som var tekniskt möjligt att efterfråga, samtidigt som vi på ett 
handfast sätt fick en klar bild av vilken funktionalitet som egentligen efterfrågades. Den 
systemutvecklingsmetod som vi använde kan beskrivas som experimentell prototyping, 
då användarna även deltog i designfasen. Vår leveransstrategi var dock av traditionell 
karaktär, dvs. hela applikationen levererades vid ett tillfälle. Vårt IT-projekt var av så 
begränsad omfattning att vi ej såg några vinster eller möjligheter att tillämpa en 
evolutionär leveransstrategi. 
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5.2 Avslutande diskussion 
Vi har valt att betrakta SGI:s (1995) studie som ett försök att, i generella termer, utreda 
patologin bakom konstaterade misslyckanden. De samband som SGI funnit mellan de 
enskilda faktorerna och ett konstaterat IT-misslyckande är inte starka. Som exempel kan 
nämnas att den vanligaste företeelsen, otillräckliga kravspecifikationer, återfinns i drygt 
en tiondel bland de företag som misslyckats i sin IT-satsning. SGI går inte närmare in på 
orsaken till varför kravspecifikationerna blev otillräckliga, utan nöjer sig med att 
konstatera förekomsten av företeelsen. Karlander (2001) gör dock anspråk på att förklara 
dessa orsakssamband och då ur ett humanistiskt perspektiv. I all mänsklig aktivitet 
återfinns effekten av den enskilda människans agerande. Vi hemfaller alla, förvisso i 
varierande grad, åt de synder som Karlander berör. IT-projekt är en sådan mänsklig 
aktivitet och det finns därför all anledning att närma sig ett IT-projekt med en 
humanistisk/politisk förståelse.  
 
SGI:s (1995) ansats, nedbrytningen i delapplikationer, torde verka neutraliserande för 
människor med en disposition för högmod. Den girige konsulten och den teknikfrossande 
programmeraren får snällt finna sig i att lösa delmomenten i den leveranstakt som 
beställaren angivit. Beställaren tvingas formulera delfunktionaliteten på ett sådant sätt att 
de snäva tidsramarna kan hållas och utrymmet för likgiltighet minskar. Den iterativa 
processen motverkar även en gryende likgiltighet i användarkretsen. Användaren får 
snabb återkoppling om projektets framskridande och känner sig mer delaktig i det arbete 
som utförs. En kritiker till SGI:s lösningsansats skulle då kunna framföra åsikten att 
nedbrytningen i delapplikationer egentligen är en fragmentisering i syfte att smyga in en 
omfattande organisationsförändring. Förändringen sker i så små steg och i en så 
uppdriven takt att ingen märker hur organisationen omformas. Användargruppen, som 
redan godkänt delleveransen, får betydande svårigheter att ändra sin uppfattning i ett 
senare skede. Är beställarens (arbetsgivarens) och användarnas behov i samklang eller är 
en konflikt i uppseglande? 
 
Både Johnson (2001) och Karlander (2001) hyser farhågor inför stora IT-projekt, men ur 
två olika perspektiv. Vi menar att den största kostnaden i ett IT-projekt återfinns bland 
personalkostnaderna och att Johnson och Karlander egentligen säger samma sak. 
Använder vi då Karlanders perspektiv så kan ett alltför stort IT-projekt medföra en ökad 
risk för lättja bland de deltagande inidividerna. Det är enklare att förhålla sig passiv i den 
anonymitet som en större folksamling erbjuder. Förhållandet blir det motsatta då IT-
projektet endast omfattar ett fåtal personer som dessutom tilldelas en snävt hållen 
tidsram. Enskilda individer kan inte gömma sig bakom mer aktiva deltagare utan att ta 
risken för att utsättas för kritik. Den uppgift som ett sådant mindre IT-projekt tilldelas 
måste också anpassas till det mindre formatet. Detta medför att projektet blir 
överblickbart - konkretiseras - för de enskilda projektmedlemmarna. De ser vilken 
betydelse de själva har för projektets framskridande.  
 
Ur ett effektivitetsperspektiv skulle en ideal situation uppstå om de enskilda individerna 
hade dubbla kompetenser, dvs. såväl verksamhetskompetens som teknikkompetens. 
Enligt vår mening kan en organistion som lyckats i sin IT-satsning vinna två fördelar. 
Organisationen erhåller först och främst den affärsnytta som IT-projektet avsåg att 
tillhandahålla. Den andra fördelen utgörs av den insikt som användarrepresentanterna 
erhållit om den möjliggörande tekniken och om systemeringsprocessen. Användarna får 
den dubbla kompetensen och står därmed bättre rustande inför det nästkommande IT-
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projektet. Vi menar att en tillämpning av tekniken prototyping gynnar framväxten av 
dubbla kompetenser. Om organisationen upprepar detta förfarande – SGI:s (1995) tanke 
bakom begreppet växande mjukvara - kan projektstorleken så småningom tillåtas växa, 
utan att de enskilda projektmedlemmarna tappar överblicken.  
 
Fungerar då SGI:s lösningsförslag för alla typer av IT-projekt? Svaret på den frågan 
torde bli nej. Lösningsförslagets evolutionära inslag, prototyping och växande mjukvara, 
medför ett ansatsfel om problemformuleringen är av komplex karaktär. Modellens 
evolutionära fokus och strävan att erhålla användarmedverkan, får genomslag endast om 
det framväxande systemet kännetecknas av en hög grad av interaktion mellan användare 
och maskin. Organisationer som står inför omvälvande förändringar kan också få 
problem vid tillämpningen av SGI:s lösningsansats. Lösningsansatsen kräver 
användarmedverkan. Denna medverkan kan omöjliggöras om användarens behov står i 
konflikt med effekterna av det framtida systemet. INIT-projektets 
rationaliseringssträvanden kan vara ett exempel på en sådan inneboende och 
omintetgörande konflikt. 

6 Slutsatser 
INIT-projektet kan för en utomstående betraktare uppfattas som stormigt. Projektledare 
byttes ut, utvecklingsmiljön (programmeringsspråket) ändras, individerna tyckte sig 
uppfatta ett politiskt maktspel och en dold agenda. Vi tror att dessa företeelser kan vara 
effekten av att beställaren i viss mån förlorat kontrollen och överblicken över projektet. 
Beställaren har under en växande press känt sig tvungna att vidta alltmer genomgripande 
åtgärder. 
 
Projektet BullsEye var, genom sitt begränsade format, helt transparent för samtliga 
intressenter. Den bibehållna kontrollen och projektdeltagarnas konkreta överblick 
begränsade utrymmet för effekterna av de dödssynder som Karlander beskriver.Vi finner 
därför att Karlanders humanistiskt präglade observationer mycket väl kan samexistera 
med, men även berika, de orsakssamband som SGI (1995) funnit bakom konstaterade IT-
misslyckanden.  
 
De tankar som SGI (1995) sammanfattar bakom begreppet växande mjukvara är vare sig 
nya eller unika. Redan 1988 lägger Gilb fram sina ideér rörande evolutionär 
systemutveckling. Prototyping var ett känt begrepp redan 1982. Slutligen hämtar 
Karlander inspiritation från förmedeltida tankar och resonemang. En fråga som får 
besvaras av framtida forskningsinsatser är varför dessa tankar först fått genomslag en bit 
in på 2000-talet.  
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8 Bilagor 

Enkät ang utvärdering av INIT dellev 1.1  
Som ni säkert minns skrev KFM i Göteborg den 29 mars 2001 ett brev till GD Mats Sjöstrand 
och anhöll om att delleverans 1.1 skulle skjutas upp till dess det stod klart när basversionen av 
INIT kunde tas i drift. Efter besked om att det inte var möjligt att skjuta upp denna leverans 
bestämde KFM i Göteborg att efter bästa förmåga anpassa sig till delleverans 1.1, men också att 
göra en utvärdering av leveransen. Bland annat kommer ev produktionsbortfall och merarbete att 
utredas.  

 
Nu skall vi försöka genomföra en första utvärdering och svara på följande frågor. Svara så gott ni 
kan – enkäten gör inte anspråk på att vara vetenskapligt utformad. Svaren skickar ni per e-post 
till mig senast den 24 augusti. 
Hälsningar, Mats 

 
Nr Frågeställning Bedömning  

(1-5) 
Kommentar 

1. Arbetar du aktivt med inkorgen  
(1=liten omfattning 5=stor omfattning) 

 

2. Hur bedömer du att det är att hitta i inkorgen 
(1=lätt 5=svårt) 

 

3. 
Har du framfört att det är besvärande att bläddra mellan 
handläggarnoteringar 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

4. Har du framfört att det är svårt att hitta relevanta handläggarnoteringar 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

5. 
Har du framfört att det är besvärande att inte få utskrivet 
handläggarnoteringar i en följd 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

6. 
Har ni bifogat utskrifter av handläggarnoteringar till externa avnämare 
(tex tingsrätt eller konkursförvaltare) 
(1=aldrig 5=ofta) 

 

7. Används bevakningsfunktionen 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

8. 
Har du framfört att det är besvärande att göra bevakning och 
handläggarnotering i två moment 
(1=inte alls  5=ofta) 

 

9. 
Har du framfört klagomål på att det är för litet fönster för att läsa långa 
handläggarnoteringar 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

10. 
Har du framfört klagomål på att datormusen måste användas för 
mycket 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

11. Bedömer ni att INIT har underlättat arbetet 
(1=inte alls 5=stor omfattning) 

 

12. Bedömer ni att INIT har medfört merarbete, som inte uppväger nyttan 
(1=inte alls  5=stor omfattning) 

 

13. 
Har du sänkt kvalitetskraven i arbetet på grund av det merarbete som 
INIT medfört  
(1=inte alls 5=mycket) 

 

14. Tror du att INIT kommer att bli bra när det är färdigt 
(1=inte alls 5=ja, absolut) 

 

15. Har du upplevt missnöje över att inte veta när INIT genomförs fullt ut 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

16. Har du klagat på stress relaterat till INIT 
(1=inte alls 5=ofta) 

 

17. Har du upplevt att det är merarbete att arbeta i både REX och INIT 
(1=inte alls 5=ofta) 
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Kronofogdemyndighetens statistikblankett   
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Intervjumall 
 
 
 

• Hur uppfattade Du projektets syfte och mål?  
-Vem initierade?  
-Beställargrupp? 
 

• Hur organiserades projektet?  
-Vilka grupper fanns?  
-Hur många i varje?  
-Hur många totalt engagerade under hela projektet?  
-Hur valdes/utsågs deltagarna ? 
-Tidsramar från början, kunde de hållas? 
-Budget, hur finansierades projektet, kunde budget hållas? 
-Projektledare? 
 

• Hur skedde arbetet i Din grupp/INIT-gruppen? 
-Känner du att kunnat påverka, gehör för synpunkter 
-Vad hade ni för uppdrag/vad skulle göras? 
-Vilken kompetens fanns i gruppen från början/Förändrades under tiden? 
-Byttes medlemmar ut? Vad innebar det? 
-Hur arbetade ni, pappersprodukter, prototyping? 
-Diskuterades teknik, vad visste man var möjligt? 
-Fanns teknisk personal, kodades det något ? 
-Vad visades utåt – prototyp? 
 

• Hur skedde arbetet mellan grupperna? 
-Hur ofta träffades ni ? 
-Vad redovisades då?  
-Vad skedde sen? 
  
 

• Vad blev resultatet? 
-Vad har funkat bra/mindre bra? 
-Någon skillnad på slutet (t. ex. genomförandegrupper) 
-Delleverans 1.1. Varför, hur kom den till, vad ledde den till? 
- Utvärderades, resultat? 
-Anledningar till att projektet lades ner 
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Enkät – BullsEye 
 

 
Hej!  
 
Det har nu gått en tid sedan BullsEye sattes i drift och vi skulle vara intresserade av hur 
programmet fungerar i ”skarpt” läge. Vi skulle därför uppskatta om Ni investerade ca 5 
minuter på att besvara följande fyra frågor. Frågor är generella till sin karaktär, men 
skulle ge oss en fingervisning om vad programmet faktiskt presterar och om det fyller sin 
funktion i Er dagliga verksamhet. 
 
Tack på förhand! 
  
Här kommer lite instruktioner om hur Ni ska besvara frågorna: 
 
Besvara frågorna genom att ange en av siffrorna 1 tom 4, där 1 = definitivt nej  
och 4 = definitivt ja. 
 
 

1. Tycker Du användargränssnittet (formuläret, knapparna, färg & form) är av 
tillräcklig kvalité? 
  
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( ) 

 
 

2. Tycker Du att programmet är logisk uppbyggt dvs. enkelt att förstå? 
 

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( ) 
 
 

3. Upplever Du programmet som snabbt? (korta svarstider) 
 
 

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( ) 
 
 

4. Har programmet inneburit förenklingar för Dig gentemot den 
gamla manuella statistikrutinen?  

 
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( ) 

 
 
 
Använd det bifogade svarskuvertet och svara vänligast före 2001-11-12 
 
Med vänliga hälsningar: 
Benneth Hummelman 
Ingemar Jacobsson 
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