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Sammanfattning 
 
Inom ämnet projektledning finns det ett generöst utbud av forskning och teorier om den 
samma. Däremot finns det ett tomrum i forskningen vad gäller ett projekts nedläggning. 
Det kan ses som ett relativt negativt förhållningssätt till projekt och projektledning, att 
forska om huruvida fler projekt egentligen borde läggas ned. Däremot är det ett faktum att 
en del slutförda projekt genom historien visade sig inte vara speciellt lyckade i slutändan 
vilket också har väckt frågan hur ingen kunde förutse detta och stoppade det. Denna studie 
är en kvalitativ, deduktiv studie där den teoretiska referensramen är uppbyggd på befintliga 
teorier om främst nedläggning av projekt. Studien är utförd på projektledare med många 
års erfarenhet inom projektledningsbranschen som har återgivit sina upplevelser kring 
nedläggning av projekt. Resultatet visade sig att det inte läggs ned speciellt många projekt 
ute i organisationerna men att det för all del hade varit fördelaktigt om så hade gjorts. 
Förutsättningarna för att lägga ned projekt är ytterst svåra då olika faktorer som både är 
mänskliga och instrumentella driver åt att alltid färdigställa ett projekt, snarare än att lägga 
ned det. De faktorer som påverkar en nedläggnings förutsättningar är att projektet hoppar 
över de inledande faserna, inte har koll på projektets olika roller och att transparensen 
mellan projekt och beställare inte är transparent i alla lägen. Vidare spelar prestige och 
arbetskultur in vilket också försvårar nedläggning, precis som det faktum att optimism 
kring sitt egna projekt och ett utestängande av skepsis också försvårar nedläggning. 
Projektorganisationer tenderar även att göra slarviga avslut av projekt, särskilt i de projekt 
som anses misslyckade, vilket inte tillför lärande som skulle ha underlättat nedläggning i 
kommande projekt. Hela processen i den typiska projektmiljön som projekt drivs i är 
beskaffat så att det ska underlätta för att öka resurstillgångar till projekt snarare än strypa 
de samma, när det finns en överhängande risk att projektet inte kommer att bli lyckat.  
 
Nyckelord: Projekt, förtida avslut/nedläggning, misslyckande, lärande, strategier, över-
optimism, faktorer. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
There is a generous amount of research and theories about project management. All 
though, there is a gap in research regarding project's premature closure. It can be seen as 
a negative attitude towards projects and project management, to research whether more 
projects should be closed down or not. However, some completed projects through 
history proved to be unsuccessful in the end, which has raised the question how no one 
could predict this and stopped it. This study is a qualitative, deductive study of the 
theoretical framework built on primarily theories of premature projects termination. In 
the study we interviewed several project managers who had years of experience in 
project management industry. This study illustrates their experiences of premature 
projects termination. The result we found showed that it’s not common to shut down 
projects in the different organizations, but that it doesn’t necessarily mean that it 
wouldn’t have been better to do so. The conditions to terminate an ongoing project are 
difficult because of the various factors, both human and instrumental, which operates to 
complete a project, rather than terminate it. Those factors that affect the conditions of 
termination are that organizations skip parts in the planning phases, got a lacking 
knowledge about the different roles in their project and a selective transparency towards 
the project owner. Further, prestige and culture within the project organization also 
complicates a possible termination, as well as the fact that optimism within a project 
team and a foreclosure of skepticism which also complicates a termination. Project 
organizations also tends to implement careless closures of their projects, especially in 
those that are considered as failures, which doesn’t contributes learning between 
projects that might facilitate termination of future projects. The whole process in the 
typical environment of projects works so that it will help to increase the availability of 
resources to projects rather than decrease the same, when there is a risk that the project 
not will be successful. 

Keywords: Project termination, premature, failure, learning, strategies, optimism bias, 
factors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Förord 
I februari när vi satt och spånande fram och tillbaka om val av ämne för uppsatsen så 
dök nyheten om Arbetsförmedlingens hemsida upp på tapeten, nyfikna som vi är så 
kunde vi inte låta bli att börja söka efter fler artiklar om ”Misslyckade projekt”. Lite 
visste vi då att vi skulle hitta så mycket spännande inom området och samtidigt 
upptäcka vad lite som faktiskt har studerats om just förtida avslut/nedläggning av 
projekt.  

Vi är idag mycket stolta över att kunna presentera vår studie för er och visa på flertalet 
iakttagelser som vi har gjort vid de projektorganisationer som vi har besökt under våren. 
Denna studie vore inte möjlig utan de uppriktiga svar och reflektioner som 
respondenterna givit. Inte heller utan våra föreläsare på magisterprogrammet i 
projektledning vid Karlstads Universitet och framförallt vår handledare Carin Lindskog 
som med sin härliga personlighet har boostat oss med entusiasm.  

Vi hoppas att Ni finner vår studie och de fynd som vi har gjort lika intressanta som vi 
gör. Till detta vill vi ge tipset till alla projektledare där ute att våga lägga ned fler 
projekt än vad ni gör. Var er egen djävulens advokat. 

 

Karlstad 2016 

Camilla Berggren & Fredrik Ahlberg 
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1 Inledning 
1.1. Bakgrund 
När vi diskuterar projekt associeras det ofta med nya byggnader, något pampigt 
evenemang eller en ny produkt på marknaden. Däremot bör vi fråga oss vad som händer 
med de där projekten som tenderar att aldrig bli klara och som snarare ser ut att ligga i den 
linjära verksamheten, än ett projekt som är tidbestämd och avgränsat i tid.  
 
Att avsluta ett projekt kan i praktiken vara svårare än att starta ett. Royer (2003) belyser 
svårigheten i att faktiskt lyckas lägga ned ett projekt som visar tendenser till att inte ge 
något av värde och ställer sig frågan varför det är så svårt att lägga ned projekt. 
Nedläggning av projekt är komplext, då det riskerar att skapa omotiverade projektledare 
och teammedlemmar. För den som ämnar skapa ett gott rykte om sig och bygga en karriär 
så kan nedläggning av ett projekt vara lika med tack och hej (Balachandra et al. 1996). 
Enligt Havila et al. (2012) har det länge uttryckts att det finns ett tomrum vad gäller just 
forskning av nedläggning av projekt. Lechler och Janic (2015) diskuterar att det behövs 
vidare studier om hur projektorganisationer kan främja de positiva effekterna av att vara 
den som vågar lägga ned projekt, samt hur man undviker de negativa effekterna som kan 
följa av sena beslut om nedläggning.  
 
Inom den svenska projektledningen är det inget undantag hur misslyckade projekt till följd 
får negativa effekter. Ett exempel är det omtalade hallandsåsprojektet som förlängdes gång 
på gång under flertalet år, utgjorde en miljöfara och slutligen kostade skattebetalarna 10,8 
miljarder kronor (Trafikverket 2015). Den slutgiltiga summan översteg den budgeterade 
slutkostnaden, vid byggstart, med närmare elva gånger pengarna. Som vidare exempel 
finns arbetsförmedlingens lika omtalade som aktuella IT-utvecklingsprojekt, som inte blev 
så utvecklande som de hade hoppats (Grill Pettersson 2016). Projektet som hade 
investerats med 100 miljoner kronor från de svenska skattebetalarna hade efter tre års 
arbete fortfarande inte lyckats leverera någonting och istället togs beslutet att lägga in 20 
miljoner kronor extra för att täcka nedläggningskostnaderna. Exemplen ovan är extrema, 
däremot så fick det oss att börja fundera om det är vanligt att projekt får fortgå även när 
projektorganisationer ser att det kommer gå utanför ramen för såväl tid och kostnad som 
resultat. Vi blev nyfikna på varför organisationer inte lägger ned projekt när de upptäcker 
att det inte kommer bli lönsamt, eller om de gör det, varför hör vi inte talas om det? Med 
tanke på ovanligheten vad gäller nedläggning av projekt blir det intressant att titta på hur 
svårt det egentligen är att lägga ned ett projekt. 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
Vår utgångspunkt, inför uppsatsen, var att andelen projekt som läggs ned i förtid bör vara 
större då det har förekommit fall där projekt som blir genomförda i slutändan ändå anses 
inte borde fått slutföras. Denna uppsats syftar därför till att öka förståelsen inom området 
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för nedläggning av projekt. I studien undersöker vi huruvida det upplevs som lätt eller 
problematiskt att faktiskt genomföra en nedläggning inom olika branscher samt vilka 
faktorer som spelar in i dessa förutsättningar. Med denna studie ämnar vi att öka 
kunskapen om varför vi inte lägger ned fler projekt, när det bevisligen levereras projekt 
som senare definieras som misslyckade. Det övergripande syftet besvaras genom 
frågeställningarna nedan. Med förutsättningar menar vi huruvida det är svårt eller lätt för 
projekt att läggas ned i förtid. 
    
- Hur ser förutsättningarna ut för att lägga ned projekt? 
- Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för projekt- nedläggning? 
 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen utgår från forskning inom området för nedläggning av projekt och förtida avslut 
av projekt. Vi har avgränsat oss till att undersöka ett antal organisationer som definierar sig 
som projektorganisationer och som har lång erfarenhet av projektledning samt arbete med 
projektmodeller. Vi har valt att avgränsa oss till att endast behandla projektledarens 
perspektiv vid nedläggning av projekt. Hur projektledaren påverkas av sin omgivning samt 
vilka strategier som projektledare använder sig av och hur denne upplever att dennes 
omgivning agerar angående nedläggning av projekt.   

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel där läsaren genom tydliga rubriker kan följa teori, metod, 
analys och till sist diskussion inom ämnet nedläggning av projekt. Gemensamt för samtliga 
kapitel är att de inleds men en kort sammanfattning där läsaren ges en introduktion till det 
ämnet kapitlet behandlar. Under kapitel ett ger vi en inblick i vad studien ämnar svara på. 
Under kapitel två finns den teoretiska referensramen för det aktuella området med korta 
sammanfattningar under varje avsnitt för att ge en bra övergång till nästa och säkerställa att 
läsaren har fått med sig den förkunskapen som behövs för förståelse i kommande avsnitt. I 
kapitel tre får läsaren möjlighet att följa hur vår metod har utvecklats, i allt från hur vi gjort 
urvalet av respondenter till hur och vart intervjuerna genomförts. Allt för att ge läsaren en 
inblick i hur arbetet med studien har genomförts, detta för att göra den så transparent som 
möjligt och öka trovärdigheten. Under kapitel fyra redovisas analysen och resultatet från 
intervjuerna, i form av citat från våra respondenter där vi visar vad de har vittnat och 
samtidigt hur vi tolkar deras utsagor. I denna del ställs den teoretiska bakgrunden mot 
respondenternas egna erfarenheter och åsikter från området. Kapitel fem består av 
slutsatser inom området där vi först besvarar våra frågeställningar med en längre 
utläggning och avslutningsvis besvarar frågeställningarna så kortfattat som möjligt. I 
kapitel sex förs diskussion inom ämnet med förslag för framtida forskning, vad vi som 
forskare hade kunnat göra bättre, vad ni som läsare bör ta i beaktning och annan relevant 
diskussion.  
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2 Teori 
I detta teoriavsnitt förklaras projektledarens roll samt olika faktorer som föranleder 
nedläggning av projekt. Vidare kommer vi att behandla teori kring projektledarens roller i 
projekt och kunskaper kring nedläggning. Därefter kommer vi att behandla det mänskliga 
spelet i nedläggning, vad som får individer att undvika det och i andra fall vurma för det. 
Avslutningsvis tar vi upp de strategier som finns både tidsmässigt kring nedläggning av 
projekt och förhandlingsmässigt kring det samma.  

 

2.1 Projektet i faser 
Bromé (2004) beskriver projektets livscykel som en metodik som ger en gemensam bild 
över projektets faser och de beslutspunkter som finns inom ett projekt. Han menar också 
att det finns många olika modeller för att driva projekt i både projektrelaterad litteratur 
och utbildningar. En projektmodell kan vara mer eller mindre detaljerad men den bör 
innehålla faser och beslutspunkter. Ett projekts livslinje eller livscykel om man så vill, tar 
förr eller senare slut. Oavsett om projektet anses lyckat eller misslyckat bland de olika 
intressenterna kring ett projekt så är avslutandet av projekt en given del i projektets alla 
faser. Som Jansson och Ljung (2011,) menar så förekommer även förtida avslut, eller 
nedläggning av projekt som det även kallas. De menar att det inte sällan uppstår en 
frustration bland de inblandade projektdeltagarna och att det därför är viktigt att 
nedläggningen sker på ett så strategiskt sätt som möjligt så att de inblandade kan gå vidare.  
 

 

(Jansson & Ljung 2004, s. 85) 
 
Inom organisationer finns det olika typer av projektmodeller för hur man ska driva ett 
projekt från start till mål. Gemensamt för de allra flesta av dem är att de ändå utgår från 
den klassiska projektmodellen som är allmänt vedertagen, vilken innehåller olika faser. 
Olika modeller benämner dessa faser olika, vi har valt att i teorin utgå från främst Jansson 
och Ljungs (2004) benämningar. Projektets livcykel består av tre huvudfaser varav den 
sista kan delas in i tre olika etapper inom den fasen. Dessa är Förstudie, Planeringsfas och 
Genomförandefas. I genomförandefasen ingår Realisering, Överlämning och Avslut av 
projektet. Mellan varje fas finns det olika affärsbeslut, beslutspunkter där man ser över 
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projektet innan övergång till nästa fas. Även Macheridis (2009) delar in projektets 
livscykel i olika faser där det likt många andra projektmetodiker har en planeringsfas, en 
genomförandefas och en reflexionsfas som en alternativ benämning på avslutandefasen. 
Som Macheridis (2009) nämner så är fasernas funktion bland annat den att 
beslutsprocessen kan kontrolleras, för att utvärdera huruvida den skall fortgå till nästa fas 
eller inte. Förutom den klassiska projektmodellen med olika beslutspunkter i de olika 
faserna finns det bland annat agil projektledning. Den agila projektledningen skiljer sig på 
så sätt att den är mer flexibel än den traditionella och klassiska projektledningsmetodiken 
(Gustavsson 2013). Den består av kortare etapper, sprintar för att lättare kunna utvärdera 
vad som fungerar och tidigt upptäcka om man behöver förändra något. 
 
I förstudien utreds den idé som finns angående projektet, om det finns tillräckligt med stöd 
i underlaget för att kunna starta projektet eller inte. Detta styrks även av Harrison och Lock 
(2004) som benämner projekt genom faser, de menar att de tidiga faserna är till för att 
planera främst tid och kostnad och annan resursåtgång. Om det finns förutsättningar för att 
gå vidare med projektet så övergår det sen till en planeringsfas. Jansson och Ljung (2004) 
menar vidare att projektledaren kommer oftast in först i planeringsfasen och här tar man 
idén ett steg längre. Här är grunden för hela projektet, här planerar man hur projektet ska 
genomföras och förbereder den egna organisationen på vad som ska göras, när och av 
vilka. När man är klar med planeringen och beslutar att starta projektet övergår man i 
genomförandefasen, här startar arbetet med hur man ska nå projektets mål. Först går 
projektet in i realiseringen, här börjar det arbete som behövs bli synligt för att nå det 
önskade målet. När det sedan övergår till överlämning lämnas det upparbetade 
projektresultatet till kund och den interna mottagaren. Efter att projektet har överlämnat det 
uppnådda projektresultatet ska projektet avslutas och städas upp. Här sammanställs också 
en slutrapport där erfarenheter samlas från projektets livcykel innan projektteamet splittras. 
Jansson och Ljung (2004) lyfter vikten av att även om ett projekt läggs ned i förtid så ska 
det städas upp, det vill säga, avslutningsfasen är obligatorisk oavsett om projektet har gått 
in i genomförandefasen eller ej.  

 2.1.1 Olika roller inom projektet  

I den typiska projektmiljön finns det flertalet olika roller som har inverkan och betydelse 
för projektet. För att läsaren ska ha en förståelse senare i teorin förutsätter det att man 
känner till de generella rollerna i en projektmiljö (Jansson & Ljung, 2004). Förutom 
projektledaren som ansvarar för att leda projektet mot det uppsatta målet finns det 
projektbeställare, den som har beställt projektmålet och som projektledaren ska leverera 
tillsammans med ett projektteam. Resursägare är de, ofta chefer, som tillhandhahåller 
projektet med olika resurser, exempelvis medlemmar till projektteamet, eller material. De 
interna mottagarna är de chefer som ansvarar för att förvalta projektets resultat efter att det 
avslutats. Förutom dessa som ofta finns inom den egna moderorganisationen finns det 
kunder, de som betalat för det som ska levereras, projektresultatet. Brukarna är de som ska 
nyttja resultatet från projektet, exempelvis en produkt eller en tjänst som utvecklats 
(Jansson & Ljung 2004). Det kan enligt Macheridis (2009) variera över vem som innehar 
rollerna. Ibland kan resursägare samtidigt vara projektledare som exempel. Det är dock 
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enligt Macheridis (2009) viktigt att det inte råder förvirring över rollerna. Han förespråkar 
ett tydliggörande av rollerna inom projektmiljön.  

2.2 Projektets vara eller icke vara – Faktorer till 
nedläggning 
Vad gäller ett projekts vara eller icke vara anser Meyer (2014) att det kan mätas som en 
investering i ett projekt och denna investering kan vidare delas upp i tre olika delar. 
Antingen fortsätter du investera i ett projekt vilket benämns som ett projekts fortsättning. 
Du kan också investera mer i ett projekt än vad du tidigare har gjort, vilket benämns som 
upptrappning. Det tredje alternativet är att sluta investera i ett projekt helt och hållet, vilket 
benämns som nedläggning. Oavsett om investering gäller rent ekonomiska resurser från 
projektbeställare eller engagemang och tid från projektledare. Vi kommer under denna 
teoretiska referensram främst samla teorier gällande projekts nedläggning men vi kommer 
även att ha anledning att nämna begrepp som upptrappning och fortsättning i vår 
kommande analys. Detta för att ha samlade namn på alternativen till nedläggning. 

En studie gjord av Hormozi et al. (2000) fann att 50% av respondenterna hade varit med 
om nedläggning av projekt. Av dessa hade 57% spenderat 70% eller mer av den totala 
budgeten när man beslutade om nedläggning. Hormozi et al. (2000) menar också att det 
finns branscher där de inblandade mer eller mindre får räkna med att projekt misslyckas 
eller läggs ner i förtid och en sådan bransch där detta förekommer mycket är inom IT-
projekt. Vanliga faktorer som kan påverka nedläggning är plötslig avsaknad av 
finansieringsmedel, alltså att sponsorns behov inte finns längre, exempelvis för att nya 
behov på marknaden har uppkommit (Hormozi et al. 2000). Belassi och Tukel (1996) 
menar samtidigt att de primära faktorerna till misslyckade projekt beror på bristande 
ledning där undermålig kommunikation av målen är en stark orsak. Vad gäller 
kommunikationen parter emellan menar Balachandra et al. (1996) just att det skiljer sig 
mycket i kommunikationen mellan projekt som anses lyckade och går en fortsättning till 
mötes, jämfört med ett mindre lyckat projekt som går en antagen nedläggning till mötes. 
Det skiljer sig på så sätt att mindre lyckade projekt tenderar att kommunicera via skrift i 
högre utsträckning än i lyckade projekt där projektdeltagare hellre kommunicerar ansikte 
mot ansikte.  
 
Dåliga idéer till projekt riskerar att kosta extremt mycket pengar, för ju längre dessa 
projekt får fortlöpa desto svårare blir de att avveckla vilket medför ökade kostnader, en 
problematik som lyfts av Daly et al. (2012). Inte nog med att dessa idéer kostar 
organisationen ekonomiska resurser, de riskerar även att skapa onödiga konflikter vilket 
kan hindra deltagare från att arbeta med andra projekt där resursen och kunskapen behövs 
mer. Förutom de faktiska sakerna som detta kan medföra, i form av ökade kostnader och 
resurser på fel ställen så är det mycket troligt att deltagarna tappar respekten för 
projektledaren som inte sätter ner foten och medverkar till ett beslut om nedläggning. Även 
Macheridis (2009) ser de tidigare faserna som en fas där bristande analyser i förstudien i 
sin tur kan leda till felbedömningar om vart resurserna i projektet ska läggas. Vidare menar 
han att projektets koppling inte är anknytet till organisationens affärsidé, alltså deras 
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strategi. Detta kan enligt honom ha negativa konsekvenser på projektets fortsättning eller 
resultat.  
 
Hormozi et al. (2000) menar att, lika mycket som det är viktigt att driva projektet mot 
succé, lika viktigt är det att veta när det är bäst att lägga ned projektet. Hormozi et al. 
(2000) belyser även en annan relevant faktor, nämligen att olika projekt kan ha olika 
nedläggningskostnader. Beroende på vilken typ av projekt som hotas av nedläggning, 
varierar riskerna att det verkligen läggs ned i förtid. Nedläggningsgraden av projekt kan 
alltså ses som bransch-typiskt. Att det kan variera kan förklaras med det som Staw och 
Ross (1987) påvisar, nämligen att vissa projekt såsom byggnadsprojekt kan komma att 
behöva kompensera för brutna kontrakt med leverantörer och dessutom 
anställningskontrakt med personal. Måste dessutom ett nedläggningskontor tillsättas blir 
det än mer kostsamt. De menar exempelvis att byggnadsprojekt har en hög 
nedläggningskostnad, vilket en projektledare alltid måste ha i åtanke. I vissa fall tyder det 
på att projektledare inte anser ett projekt värt att lägga ned. Just Staw och Ross (1987) 
skiljer tydligt på att nedläggning av projekt kan ske lättvindigare i vissa typer av branscher 
och rent av vara omöjligt i andra branscher. Som exempel är konstruktionsprojekt svåra att 
lägga ned av den anledningen att själva projektets struktur försäkrar engagemang att 
slutföra det. De menar att konstruktionsprojekt har en jargong där bakslag alltid är möjliga 
att rätta till med hjälp av ökade ekonomiska medel. En annan faktor är att konstruktionen 
sällan har något värde alls såvida den inte får bli färdigbyggd. Projektbeställaren blir 
således låst i sin egen order, den måste genomföras för att minska sina egna skador. Även 
Belassi och Tukel (1996) menar att det är svårt att urskilja succé och misslyckande i 
projekt på grund av projektens olika natur. Det finns alltså inget generellt kriterium för 
samtliga projekt utan kriterium måste utformas efter det specifika projektet i fråga. 
 
Havila et al. (2012) vill också facitera avslutande av projekt som en given del av projektets 
livscykel. De vill även ta det lite längre och ge förtida avslut av projekt en egen del av 
projektets faser som en lika naturlig fas som någon annan, vilket även Jamshedpur (2001) 
anser. De menar att förmågan bland projektledare att avsluta projekt i förtid har blivit allt 
mer vanligt. De hävdar likt Royer (2003) att en utpekad kompetens i projekt-avslut alltid 
behöver sättas in när ett projekt ska läggas ned i förtid. Havila et al. (2012) menar att det är 
av största vikt att organisationen i fråga stödjer de chefer som får i uppdrag att avsluta ett 
projekt i förtid. Detta då ett förtida avslut ofta innebär ändring i anställningskontrakt för de 
anställda, vilket förutsätter att nedläggningen, som har potential att röra upp känslor för de 
drabbade, sker med största respekt av cheferna. Havila et al. (2012) menar också att förtida 
avslut av projekt innebär en rad olika utmaningar som bland annat innefattar 
upprätthållning av god motivation hos personalen. Vid nedläggning av projekt kan 
negativa känslor snabbt spridas bland de anställda och även hos intressenterna. Det är här 
viktigt att kompetensen för nedläggning är hög för att kunna upprätthålla god ton, både 
under och efter nedläggningen. En lyckad nedläggning är de som skapar så få skadliga 
effekter som möjligt på framtida affärer inom organisationen. Havila et al. (2012) menar 
således att skadliga effekter på organisationens affärer vid nedläggning är oundvikliga i 
någon mån. Intressenter och personal tappar förtroende för projektorganisationen. De 
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förespråkar vikten av en strategisk plan för själva nedläggningen, vilket kan förklaras med 
att de undersökt lyckade avslut av projekt. Vid ett projekts nedläggande är det inte bara 
själva nedläggningsbeslutet som tynger organisationen, utan även arbetet att hålla god ton 
med intressenter och personal.  
 
Även Hormozi et al. (2000) hävdar att avlutningsfasen är högst påverkande på 
organisationens framtida projekt, framför allt de som avslutas i förtid. Det är enligt dem 
viktigt att behandla misslyckade projekt på ett för organisationen fördelaktigt sätt. Om ett 
företag sänder ut signaler att projektmedlemmar i misslyckade projekt blir bestraffade av 
organisationen, minskar risken att dessa kommer att avsluta mindre lyckade projekt och 
företaget lider då ekonomiska förluster. Vi kommer att få anledning att återkomma i det 
ämnet senare i teoriavsnittet 2.3.1. 
 
Moenkemeyer et al. (2012) fann i sin studie att den vanligaste orsaken till nedläggning 
berodde på förändringar i ledningen eller problem med finansiering. Deras studie utgick 
endast ifrån en undersökning av ett projekt, inom innovation, vilket gör det svårt att 
generalisera just det resultatet gentemot andra branscher. Dock stödjer deras slutsats 
tidigare studiers teser om vanliga orsaker till nedläggning. Just vad gäller ledningens roll 
som faktor till projektets vara eller icke vara så menar Guan et al. (2002) att ledningen är 
en stor påverkande faktor. Detta då ledningen kan skjuta till och dra in på resurser till 
projektet om ledningen agerar aktivt till projektet. Gemensamt för flertalet av de studierna 
är att ett beslut om att lägga ner ett projekt kan göra så att man inte bara sparar tid och 
pengar utan även resurser som kan nyttjas och omfördelas till bättre behövande projekt 
(Kumar et al. 1996; Daly et al. 2012). 
 
Det är viktigt att ha i åtanke hur och när man väljer att lägga ner ett projekt då det kan 
påverka framtida projekt samt hela organisationen, detta är något som har lyfts inom 
litteraturen (Hormozi et al. 2000). De menar att likaväl som lyckade projekt kan ha en 
positiv inverkan på organisationen så kan misslyckade projekt ha en negativ inverkan på 
organisationen. Det är därför viktigt att projektledaren tillgodoser gruppens behov under 
denna process för att undvika eventuell långvarig negativ effekt inom gruppen. I artikeln 
lyfts sju olika faktorer som kan påverka huruvida gruppen påverkas negativt eller inte. 
Faktorer som kan påverka gruppen positivt är bland annat kommunikationen mellan 
projektledaren och projektteamet, försiktig planering av processen för nedläggning, samt 
att det finns stort engagemang och stöd för projektet från start. 

2.3 Projektledarens roll och kunskaper 
Staw och Ross (1987) menar att en projektledare som är övertygad om sitt projekts stora 
förmåga att bli lönsam, också troligen kommer att försöka se till så att det ser ut så. De 
menar att ingen projektledare vill tappa ansiktet inför organisationen och framstå som 
inkompetenta. De som däremot högaktas inom organisationer historiskt sett är snarare de 
som har stått inför stora utmaningar och kunnat vända en kris till en succé. Uthållighet och 
en kultur att aldrig ge upp på ett projekt är därför något som de inblandade lätt kan 
anamma, för det är så framgångsrika ledare i framgångsrika projekt har gjort tidigare. De 
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menar att ihärdighet ses som ett tecken på gott ledarskap. Det finns en slags underförstådd 
kultur att en projektledare ska visa upp att denne kan slutföra ett arbete och inte lämna 
något halvfärdigt då detta ska ligga i projektledarens natur.  
 
Balachandra et al. (1996) menar på att projektledare inte bara leder ett projekt utan har en 
stor påverkan på projektmedlemmars karriärer vad gäller rykte och senare meriter. En bra 
projektledare leder även sina kollegors karriärer och försöker parallellt med att hålla 
projektet drivande även hålla deras karriärer flytande. Balachandra et al. (1996) syftar 
också på att projektledaren och dess medlemmar blir befordrade med svårare och svårare 
uppgifter och projekt ju fler lyckade projekt de slutför. Förr eller senare kommer även den 
mest produktiva projektgruppen att vara tvingade att lägga ned ett mindre lyckat projekt, i 
takt med att svårighetsgraden ökar. De menar samtidigt att de ser en tendens till att 
omsättningen av projektmedlemmar ökar ju fler projekt som misslyckas, vilket förklaras av 
att projektledare och deras kollegor helst river upp projektgrupper som inte har lyckats 
leverera ett fullgott projekt. 
 
Chulkov och Desai (2008) lyfter, som tidigare forskning, att det finns en risk att 
projektledare inte vill ta beslut om nedläggning av projekt. Risken är att det är 
projektledaren som ser varningssignalerna innan organisationen och att denne undanhåller 
denna information för att skydda sitt egna rykte. Ett beslut om nedläggning har ofta 
förknippats med signaler till de anställda om att beslutet om att starta projektet var fel från 
början. Om organisationen skulle få reda på varningssignaler i ett tidigt skede är det 
möjligt att de skulle vilja avsluta projektet innan det blir ett misslyckande. Det är stor 
sannolikhet att en projektledare inte är objektiv utan att han håller på informationen för att 
inte tappa ansiktet och att denne vill förknippas med lyckade projekt och få ett rykte om sig 
att vara en “Smart projektledare”. Motsatsvis, en smart projektledare hade sett i ett tidigare 
skede att projektet inte skulle lyckas. Och ingen vill tappa sitt rykte eller ansikte som 
projektledare. Guan et al. (2002) menar också att graden av transparens mellan 
projektgruppen och ledningen är en faktor till att styra huruvida projektet ska få fortsätta 
eller inte. Informationsflödet kan manipuleras och användas i en för projektet rätt läge. 
 
Vidare lyfter Chulkov och Desai (2008) tre viktiga händelser där projektledarens agerande 
kommer påverka dennes rykte. 1) Om och när de tar beslutet om att nedläggning av 
projektet, efter att projektledaren är medveten om de verkliga chanserna för ett faktiskt 
lyckat projekt eller ej. 2) Om projektledaren sökt sig från projektet och ut ur bolaget, innan 
bolaget fått kännedom om eventuella varningssignaler. Enligt Chulkov och Desai (2008) 
väljer de smarta projektledarna att stanna och städa upp projektet medan de som flyr 
projektet skapar dåligt ryckte. Hade de stannat kanske de får ta smällen och eventuellt 
sänkt ersättning, de mindre smarta projektledarna flyr och tar inte ansvar varken mot 
bolaget eller de anställda och samtidigt riskerar de inte att få ersättningen sänkt då bolaget 
ännu inte är medvetna om att de går mot ett misslyckade. 3) Anses projektet lyckat eller 
misslyckat i slutändan? De lyckade projekten ökar det goda ryktet jämfört med de 
misslyckade projektteam, och framförallt de man flytt ifrån.  
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2.3.1 Optimism som drivkraft 

Även senare forskning som Meyer (2014), menar att optimism bland projektledare och 
projektmedlemmar ibland kan ses som bias i beslutsunderlaget för ett projekt vara eller 
icke vara. Anledningen till denna optimistiska bias har enligt Meyer (2014) sin grogrund i 
planeringsfasen där erfarenheter från tidigare lyckade projekt blir en slags värdemätare för 
huruvida det kommande projektet kommer lyckas eller inte. Optimism-bias förekommer 
även i slutet av ett projekts progress då projektledaren anser att projektet kommer ge bättre 
avkastning efter det att projektet är genomfört och klart. Det finns alltså en tro på att det 
kommer bli ett lyckat projekt, bara de får chansen att slutföra det. Det finns även tendenser 
till att optimismen kring ett projekt är närvarande redan i början av ett projekt, då 
Stjernberg et al. (2008) menar att projekt planeras ut efter vad som ska hända och inte vad 
som kan hända i ett projekt. Stjernberg et al. (2008) menar också att optimism är ett 
naturligt incitament i projekt då de medlemmar som och ledare som söker sig till ett 
projekt gör det bland annat med förhoppningen att tillsammans med andra driva mot ett 
konkret mål. Som annan motivator nämner Stjernberg et al. (2008) att känslan av att få 
slutföra något är stark och påverkande. De menar också att tids-optimism och 
teknikoptimism bland projektmedlemmar existerar och att det kan hämma en realistisk bild 
av projektplanen.  

Meyer (2014) föreslår här att den högre ledningen bör vara medvetna om att beslutsfattare 
som eskalerar sitt eget engagemang i ett projekt, ofta agera utifrån från en optimistisk 
position när denne bedömer ett projekts potential. Han menar att chefer och ledning kan ha 
en orealistisk syn på ett projekt på grund av överoptimism och en övertro på att de kan 
rädda ett projekt som tenderar att misslyckas. Även Stjernberg et al. (2008) menar att 
projektteam har en mentalitet att det alltid går att göra mer, alltså jobba mer och hårdare. 
Medans Meyer (2014) menar att optimism-bias har en högst biologisk förklaring, bör 
ledningen implementera en organisatorisk kontinuerlig intervention av sina pågående 
projekt. Det blir en slags räddning från sitt överoptimistiska jag och sina egna känslor för 
ett projekt. Bromé (2004) anser att drivkraften inte bara behöver förklaras med en subjektiv 
optimism, utan att visioner är en källa till drivkraft. Drivkraften kan enligt honom göra att 
projektgrupper skyddar sitt revir och se till sin projektgrupps bästa och inte organisationens 
bästa. Bromé (2004) menar att projektteam kan ha svårt att se helheten. Vad gäller 
objektiva beslutsunderlag anser Balachandra et al. (1996) att projektledare inte ska vara 
delaktiga överhuvudtaget i beslut om nedläggning. Detta för att de anser att projektledare 
har en för nära sammanhållning med sitt projekt och dess deltagare att den knappast kan 
ses som objektiv i fråga om att fortsätta satsa eller lägga ned ett projekt.  
 
Sammanfattningsvis så kan projekt delas upp i olika projektöden som upptrappning, 
fortsättning eller nedläggning. Möjligheten att lägga ned ett projekt innebär att 
organisationen ifråga som betalar för projektet kan spara resurser både vad gäller pengar 
och personal. Att lägga ned ett projekt kan vara kostsamt och denna kostnad varierar 
beroende på vilken bransch projektet drivs i och vad den ska leverera. Alla projekt kommer 
förr eller senare till ett avslut men det finns olika syn på när ett projekt bör avslutas och det 
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är när projektet är slutfört. Förtida avslut som är synonymt med nedläggningar kan ses som 
misslyckande för projektorganisationen vilket inte är positivt för dem.  
 

2.3.2 Skepsis som motpol 

Royer (2003) ser ett socialpsykologiskt problem med den projektmedlemmen som vågar ta 
beslut om nedläggning, vad gäller dennes plats i projektgruppens synergi. Den kollektiva 
tron på ett projekt vidmakthåller sig själv, meningsskiljaktigheter sållas ut naturligt av 
projektgruppens medlemmar. Det finns således väldigt lite utrymme för pessimism och 
skepsis gentemot det gemensamma målet. Royer (2003) menar att om någon ifrågasätter 
ett projekt bemöts det inte sällan av förklaringar på att dessa inte förstår sig på projektet 
eller rent av ifrågasätter deras kompetens eller påpekar avsaknad av densamma. Detta 
pågår tills skeptikerna slutar att ifrågasätta projektet. Det upprättas en slags självcensur 
inom projektgruppen där endast åsikter som gagnar projektets framfart ges utrymme. 
Dessutom tillägger Royer (2003) att i en grupp som uppvisar stark enhällighet är det få 
personer som vågar lägga ned ett projekt och i vissa fall inte ens tror på att nedläggning är 
en god idé.  
 
Det är enligt Royer (2003) inte svårt att förstå hur projektgrupper kan skydda sina projekt 
för både interna och externa hot om nedläggning. Projektmedlemmar har enligt henne en 
personlig anknytning till projektet och tror ofta väldigt mycket på projektet som helhet. 
Detta blir extra tydligt när Royer (2003) pekar på att bakslag i projekt ofta leder till att 
projektmedlemmar arbetar hårdare, intensivare och fler antal timmar för att få projektet på 
rätt köl igen. Det är här en vad hon kallar för Exit Champion bör ges utrymme för att en 
objektiv utvärdering angående nedläggning ska kunna genomföras. Royer (2003) beskriver 
två olika roller utifrån projektets interna drivkrafter. Där finns enligt henne en projekt-
mästare och en utgångsmästare, benämns hädanefter som Project champion och Exit 
champion. Rollen som projekt champion kännetecknas av innovation och idéskapande i 
allmänhet. Det är den som driver projektets kreativa förmågor framåt, sällan utan att stanna 
upp och reflektera över vilket sätt det gynnar projektet som helhet. Exit champions roll å 
sin sida, innehar rollen som skeptiker. Skeptiker i den mening att denne kontinuerligt 
 ifrågasätter projektets hållbarhet. Även Macheridis (2009) nämner project champion som 
en av tre viktiga roller inom en projektgrupp, utöver projektägare och projektledare. 
Däremot nämner han inte likt Royer (2003) någonting om någon exit champion, utan anser 
att projektledaren själv ska ta sig an den rollen. Royer (2003) däremot, lyfter en diskurs om 
huruvida rollen som en exit champion ska innehas av någon inom projektgruppen. 
 
Rollen som project champion och exit champion är enligt Royer (2003) högst informell, 
det är inga roller de har blivit tilldelade utan något de åtar sig över tid. Båda är mycket 
viktiga i en projektgrupp, utan en project champion blir det inga innovationer och utan exit 
champion kan dåliga projekt fortgå och kosta företag onödigt mycket pengar över tid. Båda 
dessa roller innebär olika risker. Project champion riskerar ständigt att faktiskt ha fel och 
det får projektet alltid ett synbart resultat på. Argumenterar project champion för att ett 
projekt skall genomföras så ser vi när projektet är klart huruvida det var lyckat eller ej. Exit 



 

11 
 

champion å sin sida, riskerar att ha fel även när denne har rätt. Detta då ett projekt blir 
nedlagt får vi aldrig veta huruvida det var rätt beslut eller inte. Exit champion kan således 
aldrig vinna, däremot kan de bli omåttligt impopulära för att ha lagt ned ett projekt som 
aldrig gavs chansen att blomstra. En exit champion fyller enligt Royer (2003) en minst lika 
viktig funktion som övriga projektmedlemmar som driver på projektet. Detta för att vikten 
av att lägga ned projekt som går dåligt eller har minimal potential är stor, framför allt i så 
god tid som möjligt. Däremot trycker Belassi & Tukel (1996) på att ett lyckat projekt för 
kund samtidigt kan vara ett misslyckat projekt för projektorganisationen. Där ser vi en 
annan anledning till att projekt som är tärande ekonomiskt och som egentligen borde 
läggas ned får fortsätta tära. Det finns en tro på att kund kommer att bli nöjda och då kan 
andelar av förlusterna täckas så gott det går.  
 
Royer (2003) menar avslutningsvis att projektgrupper genomgår två stora misstag där det 
ena är att företag ofta samlar en grupp människor som är självvald. En arbetsgrupp som 
helt enkelt har arbetat i lyckade projekt tidigare och gärna fortsätter att arbeta tillsammans i 
kommande projekt. Dels gör de det för att de just kommit ur ett projekt med en bra 
gruppkänsla och dels för att de redan känner varandra, vilket är fördelaktigt socialt även på 
ett privat plan. Detta kallar Royer (2003) för hejarklackstrupp vilket är negativt ur aspekten 
att på ett objektivt sätt kritisera ett dåligt projekt. Hon menar istället att projektgrupper bör 
blanda skeptiker med optimister. Beslutfattare bör enligt henne dessutom bytas ut på 
kontinuerlig basis för att kunna se på projektet med nya ögon, dessutom kan 
projektmedlemmar och innovatörer få höra samma beslut från olika beslutsfattare vilket 
ökar trovärdigheten i ett beslut.  
 
Det andra misstaget som begås är att projektgruppen inte följer sina egna kriterier som de 
har satt upp i planeringsfasen. När projektet inte längre uppnår till kriterierna ignoreras 
detta av projektets medlemmar då projektmedlemmarna anser att projektet trots allt har 
potential och att kriterierna är missvisande för projektet som det är för stunden. De råd som 
Royer (2003) ger är att projekt inte ska bevisa sig själva som dåliga, då har det gått för 
långt. Projektet behöver en exit champion som övertalar övriga medlemmar att projektet 
bör läggas ned innan det hinner komma till en sådan punkt att det blir uppenbart för alla. 
Projektorganisationen vill dock inte byta ut sina project champions då det är de som driver 
vidare projekts innovationer. Däremot ses det som fördelaktig att byta ut sina exit 
champions för att ständigt se de skeptiska aspekterna i ett projekt med fräscha ögon. En 
exit champion behöver enligt Royer (2003) vara modig, våga sätta sitt rykte på spel och 
kunna hantera en grupps eventuella exkludering.  
 
Hormozi et al. (2000) menar att viktiga detaljer i det mänskliga spelet i projektnedläggning 
negligeras. Dels det faktum att projektmedlemmar vid nedläggning redan har sina tankar 
på framtida projekt och dels att andra projektmedlemmar inte alls vill att det pågående 
projektet tar slut. Hormozi et al. (2000) menar också att anledningen till att 
projektmedlemmar upplever negativa känslor vid nedläggning av projekt är att de inte 
känner att de har något att säga till om i nedläggningsprocessen. Delaktigheten i själva 
nedläggningen blir således viktig för att hålla god ton inom organisationen, åtminstone 
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känslan av delaktighet. De trycker hela tiden på vikten av att planera nedläggningen så 
mycket det går för att rädda organisationens ansikte, vilket förutsätter en slags strategi för 
den som tar beslutet om nedläggning eller förtida avslut av projekt.  
 
Sammanfattningsvis så vill ingen försämra sitt eget rykte i arbetslivet. För projektledare 
blir projekten de driver en slags indikator på hur bra de utför sitt arbete och således blir 
projektets öde något som påverkar deras rykte i arbetslivet. Det existerar också en slags 
optimism-bias inom projektgrupper, de tror väldigt mycket på sitt projekt. Denna tro kan 
göra att de inblandade inte ser objektivt på projektets vara eller icke vara. En skeptiker 
inom varje projektgrupp vore att föredra då dessa bör kunna säkerställa att mindre lyckade 
projekt får fortgå längre än vad de borde. Det finns också olika slags anknytningar till 
projektet inom projektgruppen, vissa har känslomässigt släppt projektet och andra vill inte 
göra så. Det finns således mycket projektledare kan och bör göra vad gäller nedläggning av 
projekt. 

2.4 Olika tillvägagångssätt för nedläggning 
Vad gäller tillvägagångssätt för nedläggning av projekt är det vedertaget i 
projektledningslitteraturen att nedläggning av projekt bör ske skyndsamt. Vill 
projektorganisationer skapa lärande ska man dock avsätta tid efter nedläggning av projekt 
för att gå igenom faktorer som påverkade beslutet om nedläggning samt skapa lärande 
inför framtiden. Ett skyndsamt beslut om nedläggning riskerar att inskränka 
lärandeprocessen. Varför det är extra viktigt att avsätta tid för detta inför framtida projekt 
(Jansson & Ljung 2004).  
 
Tamada och Tsai (2014) beskriver scenarion där ihärdigheten att hålla fast vid ett projekt 
endast kan förklaras av att projektledaren vill rädda sin egen karriär. Projektledaren i fråga 
vet att projektet inte kommer gå igenom nästa fas men vill inte vara den som tar beslutet 
om att lägga ned projektet då det skadar hens rykte. Det faller enligt Tamada och Tsai 
(2014) på den projektledare som tar över projektet i nästkommande fas att lägga ned 
projektet efter att denne tagit över. De menar att det måste finnas två olika grader av oro 
för karriären, för att ett dåligt projekt ska kunna läggas ned i tid. Den som förvaltar 
projektet måste vara mindre villig att rädda sitt eget skinn än den som den just tagit över 
projektet ifrån. Detta beteende bland projektledare styrks även av Chulkov och Desai 
(2008) som menar att ett lyckat genomfört projekt har störst påverkan på en projektledares 
rykte. Att stänga ned ett projekt sänder signaler att projektledaren har gjort fatala misstag 
och detta skadar dennes rykte och anseende i branschen. Unger et al. (2012) anser att 
ledningens främsta uppgift är att skapa en organisatorisk kultur där nedläggning av projekt 
inte är ett misslyckande, utan snarare ett möjligt alternativ när det krävs. Ledningen kan då 
vidare uppmuntra sin organisationskultur att värna om god kommunikation som inte är 
missvisande utan istället ärlig vad gäller kritiska faser och progress. På så sätt blir 
beslutsunderlaget för nedläggning eller fortsättning mer objektivt och grundat på 
sanningsenlig fakta. Som tidigare litteratur har tagit upp, finns det exempel genom 
historien som har haft negativ inverkan på sådana beslutsunderlag. Som exempel finns 
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faktorer som att inte vilja riskera sin karriär, dra ut på nedläggningsbeslut för att hinna hitta 
nya jobb, rädda ansiktet på sina projektmedlemmar bland annat. Ett risktagande 
projektföretag måste enligt Hormozi et al. (2000) i största mån undvika bestraffningar för 
att kunna bibehålla en risktagande kultur inom organisationen. Hormozi et al. (2000) 
 menar också att det är viktigt att högsta ledningen bekräftar projektgruppen i fråga, inte 
bara om projektet går i mål utan även när det tvingas läggas ned i förtid.  
 
Beslut om nedläggning av ett projekt kan sluta i ett organisatorisk lärande eller ett 
misslyckande, den avgörande faktorn som påverkar effekten av beslutet är timingen för när 
beslutet tas (Shepherd et al. 2014). Söka samband mellan tiden/hastigheten för 
nedläggningen och lärande. Lärande på så sätt att projektteamet får chans att ge sin bild av 
vad som fungerat och främst inte fungerat i projektet och vad de anser låg bakom orsaken 
till nedläggningen. Detta är även värdefull input till projektledaren inför kommande 
projekt, både i tillvägagångssätt och vilka gruppkonstellationer som är att föredra eller 
undvika. Det kan även vara lärande i form av nyttig input till styrgrupp.  
 
“Creeping death refers to a project that is on the path to being terminated, and while this 
likely outcome is known, the steps along the path to termination are small and slow, and 

the process is emottionally painful” (Shepherd et al. 2014, s. 527). 
 

 
(Shepherd et al. 2014, s. 536) 
 

I bilden ovan beskriver Shepherd et al. (2014) skillnaden mellan effekterna av snabba 
avslut i projekt och utdragna avslut. Den största skillnaden finns i effekterna det har i 
beteendet hos projektmedlemmarna. Framför allt vid utdragna avslut skapas känsla av att 
deras projekt är på väg att läggas ned i förtid. När detta sker släpper projektmedlemmar sitt 
engagemang i projektet och börjar leta nya arbetstillfällen i andra projekt. Samtidigt menar 
Shepherd et al. (2014) att denna tid där negativa emotioner frodas hos projektmedlemmar i 
väntan på nedläggning, där börjar en informell utvärderingsprocess. Istället för att lära efter 
projektet så reflekterar de över de misstag som begåtts redan innan projektet har lagts ned. 
Det Shepherd et al. (2014) menar är att utdragna avslut av projekt å ena sidan bidrar till att 
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skapa negativa emotioner i en projektgrupp men att det samtidigt underlättar för lärande 
mellan projekt. Det abrupta avslutet gör att negativa emotioner undviks men att det 
samtidigt inte ges någon tid till reflektion och lärande av varför projektet misslyckades och 
tvingades till nedläggning. Stjernberg et al. (2008) menar också att det inom 
projektorganisationer sällan ges utrymme för återhämtning och kunskapsutveckling då 
tiden för detta ofta äts upp av förseningar.  

2.4.1 Strategier för underlättande av nedläggning 

Det finns inom litteraturen strategier som projektledare kan använda sig av när beslut om 
nedläggning ska kommuniceras till dess projektgrupp och andra deltagare. De olika 
strategierna medför mer eller mindre lärande, om hur man kan stötta innovatörer så de inte 
riskerar att tappa ansiktet inför gruppen, eller hur man nyttjar någon utanför projektet till 
att förmedla beslutet för att kunna behålla den goda relationen inom projektteamet. 
 
Daly et al. (2012) beskriver fenomenet att organisationer och högre beslutsfattare utanför 
projektet gärna pratar romantiserande om de projektledare som stod ensamma när 
omvärlden ville lägga ned projektet och som mot alla odds lyckades vända det 
krisdrabbade projektet till en lyckad succé. Inte sällan dyker sådana argument upp när ett 
projekt har misslyckats med att nå etappmål. Daly et al. (2012) menar att beslutsfattare i 
form av projektledare står inför utmaningen att ständigt försöka överkomma motståndet 
från innovatörer som försvarar sina projekt och idéer. De redogör alltså inte varför beslutet 
om nedläggande av projekt tas, utan hur de kommunicerar beslutet när det redan har tagits. 
Här finns det enligt Daly et al. (2012) två dimensioner att förhålla sig till som 
projektledare, där den ena är termination och den andra ackodomation. Projektledare måste 
alltså stoppa dåliga projekt och samtidigt hålla uppe ett gott humör hos de som arbetat med 
projektet i månader eller år. Det är således viktigt att projektmedlemmar bibehåller ett 
positivt ansikte där de känner att de är uppskattade och respekterade så att deras 
självkänsla är på topp. Det negativa ansiktet hos projektmedlemmar visar sig när de känner 
sig överkörda i beslut och innehar en känsla av lågt inflytande i projektets framtid. För att 
överkomma motståndet och samtidigt rädda ansiktet på innovatörer och projektmedlemmar 
följer ett antal strategier som presenteras nedan och som markeras med fetstil. Inom 
flertalet av dessa finns det olika inriktningar inom strategin, dessa markeras kursivt.  
 
En traditionell strategi är enligt Daly et al. (2012) att beslutsfattaren utgår från kriterier. 
Denna strategi kan innebära att en idé inte tillhör den standard organisationen använder sig 
av sett utifrån den rådande projektmodellen, eller inte uppfyller organisationens mål. För 
att förstå den strategin djupare redogör vi för tre riktningar inom den kriteriebaserade 
strategi. Timing, är fördelaktig att använda när en projektledare vill rädda ansiktet, denne 
kan då uttrycka till innovatören att “idén hade funkat för ett år sen eller i framtiden men 
inte just nu.” På så vis läggs beslutet externt, exempelvis att det inte finns efterfrågan på 
marknaden för det just nu. Idén förkastas inte, i stället handlar beslutet snarare om att 
marknaden inte upptäckt behovet. Tredjepart, genom att använda sig av en tredjepart, en 
oberoende inom eller utanför organisationen hör man en åsikt från en individ som inte 
finns aktiv i projektet och som kan ge oberoende återkoppling på tankar om projektet. En 
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projektledare eller deltagare i projektteamet är inte oberoende och kan låta känslor påverka 
beslut om eventuell fortsättning/nedläggning av projekt. En tredjepart kan säkrare göra en 
kvalitetskontroll av projektet. Vidare kan det vara lättare att acceptera om det beslutas att 
projektet ska läggas ned i förtid, beslutet kommer från någon högre i hierarkin som man 
respekterar. Resurser, ett annat sätt att sätta stopp för idéer är att skylla på resurser. Se till 
att det saknas pengar, stryper budgeten eller på annat sätt gör så att projektet saknar 
resurser och därför inte kan slutföras. En annan strategi som Daly et al. (2012) belyser är 
den som går ut på att vara rak och ärlig och säga nej till bristfälliga idéer och projekt 
direkt. Här ses det som icke nödvändigt att utveckla vidare resonemang om varför. 
Behöver nödvändigtvis inte vara otrevligt, utan snarare förklara att en idé inte är intressant 
men önska lycka till.  
 
Ett sätt att övertyga innovatörerna är enligt Daly et al. (2012) att få dem att fundera över 
andra alternativ än den ursprungliga huvudidén. Det gör det möjligt för beslutsfattarna att 
åtminstone utesluta ett fåtal idéer. Det finns tre olika riktningar inom denna strategi. 
Begränsad testning, som handlar om lärande och Status quo, en strategi som påpekar att 
idén inte är banbrytande och att den redan har genomförts av konkurrenter och således 
redan finns på marknaden. Ett tredje alternativ är Förändra tills det kan användas. Denna 
strategi används för att utnyttja potentiella idéer, samt ”Save the face” för innovatörerna. 
Det går ut på att ta ut de bra komponenter från en eller flera idéer och sedan använda dem i 
ett annat projekt där de gör större nytta. På så sätt dödar man idéer och uppmärksammar 
dem, samt sparar de komponenter som kan återanvändas i andra projekt. Det är enligt Daly 
et al. (2012) en sak att komma på idéer, det är utmaning att implementera dem. Ett 
naturligt sätt att då ta död på idéer är att ta upp problematiken med utmaningarna det skulle 
medföra, på vilket arbete det skulle krävas för att kunna implementera dem, vilka 
beroenden det finns och att det mer eller mindre är omöjligt att genomföra. Genom att 
lägga fokus på utmaningarna med att införa idéen så får innovatören behålla ansiktet. 
Mängden arbete detta skulle medföra brukar räcka som mandat för att lägga ned idéen, 
projektet. 
 
Sammanfattningsvis finns det för- och nackdelar vad gäller effekterna av snabba eller 
utdragna avslut, både rent organisatoriskt vad gäller tillgång till resurser men också hur 
såväl individer som organisation kan lära av projektet man valt att lägga ned. Vid abrupta 
avslut finns det risk att det kan skapa negativa känslor hos medlemmar i ett projekt, vilket 
organisationen och projektledaren får överväga. För att kommunicera beslutet till 
medarbetarna kan organisationen och projektledaren använda sig av olika strategier, de kan 
bland annat hävda att det inte uppfyller kriterierna, vara uppriktiga och säga nej, få dem 
att överväga andra alternativ eller uttala svårigheter med att implementera idéen. 
Samtliga av dessa strategier medför för- och nackdelar för det fortsätta arbetet och man får 
väga det mot de förväntade effekterna.  

 
 

 



 

16 
 

3 Metod 
Vi kommer att i detta metod-avsnitt ge läsaren en bild över hur vi har gått tillväga vid 
insamlandet av data och i kodningen av densamma. Även validitet och reliabilitet 
diskuteras, såsom de etiska övervägandena. Först redogör vi för vårt val av metod och 
motiverar varför just vår valda metod lämpar sig bäst för att besvara vår forskningsfråga. 
Vidare redogör vi för och motiverar valet av genomförande för själva datainsamlingen. Vi 
redovisar även hur vårt urval av respondenter har gått till då det är av största vikt för att 
försäkra sig om studiens bärkraft. Efter detta motiverar vi utformandet av vår intervjuguide 
och framtagandet av våra valda frågor till densamma samt tar läsaren genom 
genomförandet av intervjuer på ett grundligt sätt.  

3.1 Val av metod 
Som syftet indikerar ämnar vi att bidra till en ökad förståelse inom projektledar-området på 
ett sätt som ska ge förståelse för de hur projektledare upplever nedläggning av projekt i 
typiska projektmiljöer. Vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ ansats i vår 
undersökning. Detta då en kvalitativ ansats bäst tjänar vårt syfte att skapa förståelse för hur 
projektledare uppfattar sin roll och hur denne arbetar med strategier. Enligt Patel och 
Davidsson (2011) lämpar sig den kvalitativa metoden framför allt bra när den mjuka datan 
ska fångas, som ofta tar sig i form av intervjuer och tolkade analyser utifrån skriftmaterial. 
Vi har valt att utföra ett deduktivt arbetssätt. Patel & Davidsson (2011) beskriver det 
deduktiva arbetssättet som att man utifrån befintlig teori inom ämnet i fråga, undersöker 
detta mot empiri, vilket vi har gjort. Vi vill skapa utrymme för att tolka och förstå 
projektledares upplevelser av deras roller, strategier och beslutsunderlag. Detta är den 
främsta anledningen till att vi valde den kvalitativa ansatsen, snarare än den kvantitativa 
som bäst lämpar sig till att undersöka statistiska analyser istället för verbala. Med de 
kvalitativa analysmetoderna tillåts vi lättare se de underliggande mönstren. Samtidigt finns 
heller inga välutvecklade modeller inom ämnet “nedläggning av projekt”, vilket enigt 
Lantz (2011) än mer motiverar en kvalitativ ansats. Detta då vårt syfte är att utveckla 
befintlig teori och öka förståelsen av detta fenomen snarare än att jämföra befintlig teori.  
 
Utifrån vår frågeställning ansåg vi det vara fördelaktigt att välja den kvalitativa ansatsen. 
Vi valde intervjuer som en form av insamling av data. Som Lantz (2011) påpekar så tillåts 
vi som intervjuar att styra intervjun i den riktning som bäst tjänar undersökningens syfte. 
Inte på ett sådant sätt att vi styr vad respondenten svarar, utan på ett sådant sätt att vi kan 
avgränsa respondenten till ämnet. Intervju lämpar sig också bra även utanför avgränsingen 
då vi som forskare kan få nya insikter om sådant vi först inte trodde vi skulle finna 
intressant men som i slutändan ändå tjänade studien. Som Patel och Davidsson (2011) 
påpekar så är intervjuer någonting som vanligtvis sker genom fysiska, personliga möten 
och det är även på detta sätt vi i mån av utrymme valt att genomföra våra intervjuer. En 
annan fördel med intervju som insamlingsmetod är att respondenterna kan svara på det sätt 
som den önskar på varje given fråga, vilket inte är fallet vid en enkät. Anser respondenten 
att vår fråga är fel ställd kan den påpeka detta under intervjun och kan således ge bästa 
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möjliga svar på vår fråga. Här finns alltså ett större utrymme för att överkomma eventuella 
missförstånd eller meningsskiljaktigheter. Att undvika detta var för oss viktigt då vår 
undersökning har en relativt stor risk att misstolkas då begreppen avslut, nedläggning och 
strategier kan tolkas på olika sätt beroende på vem som får frågan. Denscombe (2009) 
anser att interjuver är ett lämpligt verktyg för insamling då vi som forskare behöver insikt i 
människor åsikter, erfarenheter och känslor kring ett fenomen. Med detta som bakgrund 
ansåg vi att kvalitativ metod i form av intervjuer skulle tjäna vår studie allra bäst.  

3.2 Urval  
Trost (2010) menar att det strategiska urvalet av respondenter mer eller mindre är 
uppbyggt utefter kriterier. Detta var dock en förutsättning för hög validitet då dessa 
kriterier säkerställde i så hög mån som möjligt att vi undersökte det som vi avsåg att 
undersöka och inget annat. Vid urvalet av våra respondenter hade vi vissa särskilda 
kriterier. Det främsta kriteriet var att våra respondenter skulle vara aktiva projektledare, 
alltså att de arbetar som projektledare för tillfället. Detta för att säkerställa aktualiseringen 
av vår undersökning. Ett annat kriterium var huruvida de någon gång varit med om att 
lägga ned ett projekt eller fått sitt projekt nedlagt av projektbeställare, vilket vi ansåg var 
av vikt för vår studie. För att säkerställa att respondenterna var projektledare fick vi förlita 
oss på deras angivna titlar, men även ha en dialog via mail där vi beskrev vad vi ville 
undersöka och varför vi hade sökt dem i egenskap av projektledare. Denscombe (2009) vill 
kalla det strategiska urvalet för ett slags subjektivt urval där respondenter handplockas för 
undersökningen. Vårt urval påminner mycket om det subjektiva urvalet då vi som forskare 
i viss mån redan har en kännedom om de som vi ska intervjua och att vi medvetet väljer 
respondenter som lämpar sig bäst för att tjäna vår studie. Fördelen ligger således i att vi 
som forskare tillåts undersöka det som vi finner sannolikt kommer ge oss den mest 
relevanta informationen. En annan benämning på detta urval är vad Alvesson (2011) kallar 
för kvalitetsurval.  
 
Vad gäller kriterier så var erfarenhet inom det berörda området centralt. Ålder och kön 
spelade inte in i urvalet. Endast deras erfarenheter i att arbeta i projekt var av betydelse, så 
båda könen finns representerade i vår studie. Vi började söka respondenter som befann sig 
i vårt närområde för att underlätta för både oss själva och för respondenterna, ett slags 
bekvämlighetsurval. Vissa av de tilltänkta respondenterna avböjde med hänsyn till att de 
ansåg att de inte kunde tillföra kunskap i ämnet och ibland kunde vi tacka nej med 
anledning att de inte förstod vår terminologi, vilket var en indikator på att de egentligen 
inte var projektledare. En nackdel av att bara intervjua projektledare är att vi endast får 
deras synvinkel på nedläggning och faktorer till dess förutsättningar. Det hade varit 
fördelaktigt att även intervjua projektmedlemmar, styrgrupper och externa beställare för att 
få en riktigt bra bild av fenomenet. Av den anledningen tvekade vi inte att tacka ja till de 
projektledare som utöver sitt yrke även utbildar andra projektledare och styrgrupper i hur 
man driver projekt. Detta då de har en god insikt i de olika aktörerna och intressenterna i 
ett projekt.  
 
Vi insåg tidigt att vi var villiga att skicka förfrågningar om intervjuer även i andra län och 
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till olika städer och att vi som intervjuare således skulle bli tvungna att resa runt för att få 
en god diversitet och kompetens bland våra respondenter. Vi ville inte hamna i en situation 
där vi ”fick nöja oss med vilka respondenter som fanns”. Att det blev just dessa personer 
som fick mailförfrågningar om att ställa upp som respondent är på sätt och vis en slump, då 
vi sökte på typiska projektorganisationer och letade fram kontaktuppgifter till den som 
innehade titeln projektledare. Vid val av typiska projektorganisationer var det viktigt med 
variation av bransch för oss. Detta då vi läst tidigare studier där man gjort generella 
antaganden utifrån studier av en till tre olika branscher. För oss var det viktigt att hitta 
respondenter från flera olika branscher, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. 
Fördelen med en variation av branscher hos respondenterna är att det gynnar en kvalitativ 
studie och ökar trovärdigheten (Trost 2010). De organisationer vi kontaktade arbetar i 
huvudsak nationellt och internationellt, endast en organisation är knuten till ett visst 
regionalt område. Varför vi i huvudsak kontaktade större organisationer som arbetar 
nationellt och internationellt var för att vi hade fått uppgifter om att det kunde vara svårt att 
få tag på respondenter med erfarenhet inom ämnet inom vår region. Sammanlagt skickades 
förfrågningar till sexton olika projektledare varav sju tackade ja och samtidigt gav ett 
intryck av att de kunde tillföra kunskap i studien. Ingen av dessa är personer vi har träffat 
eller haft kontakt med tidigare. I enlighet med Trost (2010) har vi valt att inte genomföra 
intervjuer med respondenter vi har, eller haft, en personlig relation med då det kan ha 
negativ effekt på intervjuerna. I samtliga fall som vi utförde intervjuerna var det första 
gången som vi hade träffat respondenterna.  

3.2.1 Respondenter 

I uppstarten av studien hade vi som målsättning att genomföra mellan sex till åtta 
intervjuer med projektledare från olika branscher. Vilket är vanligt att begränsa sig till i 
kvalitativa studier av denna storlek, fördelen är att det blir lättare att få en överskådlig bild 
och hitta de viktiga detaljerna. Något man riskerar att missa om man har ett för stort antal 
intervjuer (Trost 2010). På grund av att flera av de vi kontaktade inte hade erfarenhet från 
det berörda området hamnade det slutliga antalet på sju respondenter. Vid 
mailförfrågningarna till respondenterna informerades det om att intervjun är anonym, vid 
intervjutillfället gavs vidare information om att uppgifterna skulle komma att behandlas 
konfidentiellt Vi anser att detta är viktigt för att respondenterna ska känna tillit och svara 
sanningsenligt på våra frågor. Det som var av väsentlighet för studien och som kommer att 
nämnas är hur lång erfarenhet de har av arbete med projektledning samt inom vilken sektor 
de arbetar.  
 
Intervjuperson 1 
Projektledare, ca 25 års erfarenhet inom både offentlig och privat sektor. 
Intervjuperson 2 
Projektledare, ca 30 års erfarenhet inom både offentlig och privat sektor 
Intervjuperson 3 
Projektledare, ca 10 års erfarenhet inom privat sektor 
Intervjuperson 4 
Projektledare, ca 10 års erfarenhet inom offentlig sektor 
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Intervjuperson 5 
Projektledare, ca 20 års erfarenhet inom privat sektor. 
Intervjuperson 6 
Projektledare, ca 15 års erfarenhet inom offentlig sektor 
Intervjuperson 7 
Projektledare, ca 25 år erfarenhet inom både offentlig och privat sektor 
 
Ovanstående redovisning av respondenter görs för att påvisa diversiteten bland våra 
intervjupersoner. Vi anser att vi har en god mångfald av respondenter med olika bakgrund, 
grader av erfarenhet och även kön. Dels har vi två respondenter som idag utbildar andra 
projektledare och har en god insyn i hur andra projektledare tänker och resonerar. Detta 
möjliggör att vi får två dimensioner i intervjun, dels hur de själva agerar i en given 
situation och även hur de uppfattar att andra agerar i en liknande situation. Vidare har vi 
intervjuat projektledare som arbetar aktivt och är mitt uppe i olika projekt idag vilket gör 
att de kan ge en bra bild över hur de som projektledare resonerar kring pågående projekt 
och även till avslutade projekt, tidigare under sina karriärer. Vi har valt detta för att öka 
studiens grad av generaliserbarhet, med stöd av denna mångfald och diversitet. Precis som 
Alvesson (2011) beskriver så är vi inte intresserade av projektledare som individer utan av 
projekt som fenomen, vilket gör att vi har valt att intervjua respondenter med lång 
erfarenhet inom projektledning.  

3.3 Intervjuguide 
När vi utformade vår intervjuguide rådde enighet om att den skulle anta formen av en så 
kallad halvstrukturerad sådan. Det finns som Alvesson (2011) beskriver, olika former 
såsom helstrukturerad, ostrukturerad och sådan form som vi valde, halvstrukturerad. 
Anledningen till att vi valde en halvstrukturerad form av intervjuguiden var för att få 
tillräckligt mycket kontroll över att vi och respondenten höll sig till ämnet och innanför 
avgränsningarna. Samtidigt tillåter en halvstrukturerad intervjuguide en god möjlighet för 
att behandla ämnen som vi på förhand inte kände till och som tjänar vår studie positivt. För 
att beskriva hur vår uppbyggnad av intervjuguiden följer en typisk halvstrukturerad form 
beskrivs bra av Denscombe (2009) där han menar att vi som intervjuare har en färdig lista 
med olika ämnen som ska behandlas. Vi som intervjuare har dock en flexibel inställning 
till själva ordningsföljden på ämnena och frågorna. Detta då vi inte vill avbryta ett spår 
som respondenten har tagit såvida den berör de ämnen vi avser undersöka. Svaren är 
således öppna även om intervjuguiden i det här fallet fungerar som en checklista på så sätt 
att vi inte glömmer behandla något viktigt och på så sätt gå miste om respondentens 
synpunkter och tankar.  
 
Vi var under intervjuguidens utformande medvetna om att försöka använda begrepp som 
inte kunde misstolkas av respondenten. Begrepp som faser, nedläggning, beställare kan 
uppfattas olika från person till person vilket vi har försökt undvika i största möjliga mån. 
Frågorna i sig innehåller sällan, eller aldrig, ord som kan tvetydas även om de kan vara 
branschtypiska för just våra respondenters terminologi. Detta varnar även Alvesson (2011) 
för, då det tjänar studien negativt att vi som intervjuare och de som respondenter uppfattar 
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frågorna och begreppen olika, eller att språkbruket tar dominerande eller laddade former. 
Det är som Patel och Davidsson (2011) uttrycker en trolig fördel att vi som forskare har 
förkunskap om det område som vi avser att studera. Vi har förberett oss för kvalitativa 
intervjuer genom att studera tidigare forskning och befintlig teori som grund för både 
forskningsfråga och intervjuguide. Riskerna med vår förkunskap är det oundvikliga faktum 
att det påverkar våra frågor och hur vi väljer att tolka datan i analysdelen. Patel och 
Davidsson (2011) menar vidare att vi som intervjuare får improvisera i de fall då 
intervjupersonen väljer att gestalta ett begrepp och således vara flexibel och lyhörd, vilket 
inträffade vid ett fåtal tillfällen under intervjuerna. En tydlig nackdel med intervjuer är att 
vi efter varje intervju förväntar oss liknande svar med bakgrund av vad tidigare 
respondenter har sagt. Vi har varit noggranna med att inte leda in respondenterna på svar 
som tidigare respondenter har svarat, då det kan finnas en hög igenkänning på grund av att 
de arbetar inom samma bransch.  
 
Vad gäller intervjuguidens utformande så anser vi, byggt på Patel och Davidssons (2011) 
syn på guider, att guiden har en relativt hög form av standardisering och samtidigt en låg 
grad av strukturering. Hög av grad av standardisering innebär att vi som intervjuare ställer 
våra frågor i exakt samma ordningsföljd till varje intervjuperson. Vi har emellertid byggt 
vår intervjuguide så att vi ställer våra frågor i en viss ordningsföljd uppdelat i olika 
kategorier som följer vårt teoriavsnitt, i ordningen: 
 
- Bakgrundsfrågor 
- Faktorer 
- Gruppen och dess Roller 
- Strategier   

 
Med anledning av detta hoppas vi medföra en hög grad av standardisering i vår guide, även 
om vi tillät våra respondenter att behandla ett senarelagt ämne eller återgå till ett tidigare 
berört ämne för att kunna ge oss en bra bild av deras verklighet. Även om vår intervjuguide 
inte är helt standardiserad anser vi ändå att den besitter en hög grad av standardisering. 
Vad gäller graden av strukturering anser vi att guiden tillsammans med våra intervjuer 
håller en låg grad av strukturering, detta då intervjupersonerna har fått ett stort utrymme att 
kunna svara inom. Vi har inga fasta svarsalternativ utan intervjupersonerna har fått svara 
som de vill utefter våra frågor, mer eller mindre djupgående. Vi har öppna frågor som 
startar varje ämne och därefter har vi stödord och potentiella följdfrågor som vi behandlar i 
de fall intervjupersonen skulle undgå att hålla sig till ämnet eller säger något oväntat 
intressant. Patel & Davidsson (2011) kallar denna teknik för “tratt-teknik” där vi börjar 
ställa öppna och stora frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor, för ämnet. I svaren 
för de stora öppna frågorna kan vi därefter checka av frågorna längre ner och sen ta de mer 
specifika frågorna som respondenten inte självmant tagit upp. På så sätt kan vi säkra att vi 
har fått svar på det vi från början ville ha svar på.  
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3.4 Genomförandet  
Alla våra intervjuer skedde med respondenter var för sig. Vi hade inte haft något emot att 
intervjua två projektledare åt gången men något sådant tillfälle gavs oss aldrig. Samtidigt 
kan det vara till vår fördel att intervjua en respondent i taget så att de inte påverkar 
varandra i varandra svar och att de kanske inte vågar vara helt sanningsenliga när en annan 
än intervjuarna sitter med i rummet. Detta styrks även av Trost (2010) som anser att man 
helt bör undvika att intervjua fler personer än en i taget. Vad gäller att kunna vara två som 
intervjuare hade vi som utgångpunkt att tillsammans intervjua så många respondenter som 
vi kunde. Fördelen med att vara två som intervjuar är enligt Bryman (2011) att en 
intervjusituation kan vara krävande och i vissa fall stressande för den som intervjuar. 
Intervjuaren kan bli osäker eller glömma bort väsentliga frågor och framför allt följdfrågor. 
Därav är det fördelaktigt att vara två personer som närvarar under intervjun. Detta gjorde 
vi bland annat på den första intervjuen då vi löste det på ett sådant sätt att den ena av oss 
skötte intervjun och den andre fångade upp följdfrågor och intressanta fynd som 
respondenten gav, som kunde vara utanför intervjuguiden. Vi har i fyra av 
intervjutillfällena intervjuat var och en för sig, alltså med bara en intervjuare. Det är enligt 
Bryman (2011) av mindre betydelse vid en högt strukturerad intervjuguide. Vi har en låg 
grad av strukturering vilket gör att intervjuerna kan ta olika vägar än det hade gjort om vi 
hade varit båda två under samma intervju. Av praktiska skäl kunde detta inte lösas och vi 
bedömer det som att det inte har drabbat vår undersökning på ett negativt sätt.  
 
Vad gäller själva intervjuerna så genomfördes dessa på respondenternas arbetsplatser. 
Detta då vi endast fick lov att intervjua dem under deras arbetstid efter deras eget val och 
det valet föll i samtliga fall på att ses på deras arbetsplatser. För att vidare ge 
respondenterna känslan av att intervjun sker på deras villkor fick de även bestämma rum på 
arbetsplatsen där de kände sig trygga vilket enligt Lantz (2011) är viktigt för 
intervjusituationen då ett inbjudande rum kan underlätta för kommunikation. Vi skulle 
eventuellt ha fått andra typer av svar om vi intervjuade våra respondenter på fritiden i deras 
hem, då en effekt att intervjua på arbetsplatsen gör att våra respondenter tar en alltför 
arbetsgivarvänlig inställning i sina svar. Detta då Alvesson (2011) menar att respondenten 
kan anpassa sina svar utefter vilken arena de är verksamma i och har ett intresse av att 
främja eller skydda den arenan. En annan fara med att intervjua under deras arbetstid är att 
tiden för intervjun kan bli sekundär och om intervjun drar ut på tiden kan svaren på 
stressade och korta för att arbetet åter kallar våra respondenter. Vi upplevde dock att så inte 
blev fallet, utan vi bedömer tid och plats som goda effekter på vår studie. De vi intervjuade 
svarade med stor entusiasm och vid samtliga intervjuer fick vi som intervjuare bestämma 
när vi var klara med intervjun.  
 
Trots vår intervjuguide så tenderade intervjuerna att bli väldigt fria och respondenterna 
gavs mycket tid till att få utveckla svar som de själva fann intressanta och betydelsefulla 
för ämnet. Vi som intervjuare kunde dock alltid återgå till ämnet och få svar på de frågor vi 
ställde men vi hittade mycket intressanta fynd just tack vare att vi lät respondenterna själva 
få komma resonera sig igenom vår intervjuguide utan att vi bestämde den kronologiska 
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ordningen på frågorna. Vi anser således att vi hade en vad Lantz (2011) kallar för en god 
balans mellan att ställa rätt frågor och ändå inte hindra respondenterna från att svara på de 
sätt som de ville.  
 
Längden på de olika intervjutillfällena varierade också relativt mycket. Vi använde samma 
intervjuguide vid samtliga intervjuer men av personliga olikheter blev svaren kortare eller 
längre. Vissa av respondenterna fann exempelvis vissa frågor ytterst intressanta vilket 
medförde att de tog sig tid att reflektera och svara noggrant med en stor bakgrund till sina 
svar. Andra svarade endast på frågan utan ta ett större sammanhang i beaktning. Den 
kortaste intervjun genomfördes på 20 minuter och den längsta intervjun tog upp emot 65 
minuter. Oavsett om intervjuerna tog 20 eller 65 minuter anser vi att vi fick ut det vi ville 
ur varje enskild intervju, frågorna besvarades gentemot forskningsfrågan i samtliga fall. 
Vidare har vi tagit gester och negationer i beaktning under samtliga intervjuer. Som Patel 
och Davidsson (2011) menar så kan en ögonbrynshöjning eller andra förvånade uttryck 
påverka eller irritera intervjupersonen som gör att svaren därav kan bli färgade av deras 
påföljande omotivation till frågorna. Vi har under hela genomförandet tänkt på att inte vara 
dömande eller kritiserande i våra följdfrågor för att hålla en god och professionell relation 
till intervjupersonerna.  

3.4.1 Respondenters agerande i intervjusituationen 

Som Alvesson (2011) belyser så finns en komplexitet vad gäller intervjupersoners 
agerande i intervjusituationen. Detta handlar om att respondenten i fråga antar en roll för 
att framställa sig själv som (för respondenten) moraliskt rätt person. I de fall vi intervjuade 
kan det ha funnits en slags intrycksstyrning bland våra respondenter där de känner att de 
vill framhålla sig själva och sin grupp i en för branschen positiv dager. Även om 
intervjutekniken från oss som intervjuare var att frammana ärlighet kan vi inte vara helt 
säkra på att det alltid var så. Eftersom vi ändå ämnar undersöka ett mindre positivt ämne 
(Nedläggning av projekt) så kan risken att inte vilja framställa sig själv och sina val som 
något existerande dåligt. Även en viss mån av det som Alvesson (2011) kallar för kulturellt 
skript ska tas i beaktning. Detta då respondenterna trots allt talar utifrån tidigare och inte 
minst nuvarande arbetsgivares uppdrag. Det kan alltså finnas en slags återhållsamhet i 
respondenternas svar för att skydda företag och deras agerande. Dessa problem är dock 
ingenting som vi anser ha påverkat vår studie i stor negativ bemärkelse, men vi ämnade 
ändå visa på vår medvetenhet i denna komplexitet.  

3.5 Databearbetning och analys 
Som vi tidigare har nämnt så valde vi att spela in våra intervjuer i helhet. Detta för att 
verkligen säkerställa att vi fick med allt som hade sagts. Under tiden för själva intervjuerna 
fördes det anteckningar från vårt håll, dels för att i viss mån kunna ställa en följdfråga men 
även för att lätt kunna se vilka frågor som hade ställts, så att vi inte ställde samma frågor 
fler gånger. I och med antecknandet i samband med intervjuerna tilläts vi utföra en slags 
grundlig analys av resultatet, i realtid för att kunna fånga intervjupersonens påståenden och 
be om vidareutveckling av ett svar om så behövdes. Då vi har antagit ett deduktivt 
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arbetssätt kunde grundlig analys göras per omgående, då vi hade god insikt i vår befntliga 
teoretiska referensram. Vi kan därför påstå att vårt analysarbete grundlades både innan och 
efter våra intervjuer. Att anteckna under intervju är enligt Lantz (2011) vanskligt då vi som 
intervjuare tenderar att selektera materialet och på så sätt filtrera respondentens utsagor 
utefter vår egen förförståelse.  
 
Transkriberingen gjordes i anslutning till intervjutillfällena, nämligen samma dag så snart 
som möjligt efter varje intervju. Detta för att förnimma oss om stämningen som rådde 
under intervjun och på så sätt förstå tyngden och innebörden i varje utsago som låg färskt i 
minnet. Vi valde att transkribera alla intervjuer i sin helhet, således gjorde vi alltså ingen 
datareduktion förrän dess att vi började koda. Under inspelningarna kan vi inte höra gester 
eller fysiska antydningar till både planscher, modeller eller fikarum. Tack vare 
transkriberingar som utfördes direkt efter intervjuerna kunde vi notera rörelser och andra 
gester till varje givet påstående. Att kunna skriva ned gester till det transkriberade 
materialet ansåg vi som högst viktigt då det bidrar med en bättre förståelse för helhetbilden 
av det vi vill undersöka. Transkriberingen utfördes på dator, alla ord och meningar skrevs 
ned i word. Ljudupptagningarna lades in som en fil i ett uppspelningsprogram som tillät 
oss pausa, spola framåt och spola bakåt. Detta är fördelaktigt för att försäkra oss om att vi 
inte missade ord under transkriberingen.  
 
Efter det att samtliga intervjuer var klara och transkriberingarna till de samma, så läste vi 
igenom samtliga intervjuer noggrant. Därefter läste vi igenom alla intervjuer en gång till 
för att fortlöpande påbörja vår kodning av materialet. Kodningen gick till på ett Grounded 
Theory inspirerat sätt. Vi har inte på något sätt gjort en underökning enligt Grounded 
Theory, dock så anser vi att sättet att koda material på är fördelaktigt även för oss. Detta då 
vi vill fånga fenomen och mönster av hur något är beskaffat. Detta var vårt sätt att bearbeta 
materialet. Precis som Corbin och Strauss (2008) så kunde vi utefter våra fynd hitta olika 
concepts, eller kategorier, för våra fenomen. Dessa kategorier kunde komma till då det 
bygger på vår teoretiska referensram som därav låg till grund för det kategorier vi hittade, 
både de teorier som verifierades och i viss mån falsifierades. Då vår forskningsfråga var 
riktad mot att undersöka projektmiljöers påverkan för förutsättningar för nedläggande av 
projekt kunde kategorier byggas med hjälp av olika befintliga teorier i en slags blandning. 
För att kunna dela upp datan i olika kategorier så letade vi efter ord och meningar som vi 
strök under med markeringspenna och tilldelade dessa olika färger beroende på vilka 
kategorier de tillhörde och tillförde. Efter att vi hade gått igenom materialet och hittat fynd 
i form av kunskapsgivande concepts så fann vi dessa enligt nedan. Med faktorer avser vi de 
faktorer som påverkar förutsättningarna för nedläggning. 
 
- Faktorer i inledande faser 
- Faktorer beroende på bransch 
- Faktorer i det mellanmänskliga spelet 
- Faktorer i avslutande faser 
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Dessa fyra kategorier kan ses som beskrivande och täckande. Det var faktiskt dessa 
kategorier som var de ursprungliga och som vi utvecklade våra analysfenomen runt senare 
och dessa fynd kommer vi att redovisa i kapitel 4 för Analys & Resultat. Det är dessa fyra 
kategorier som vi byggde vår resultat och analys-del på. Vidare har vi gjort det som Lantz 
(2011) kallar för en slags metakodning där fenomen och kategorier jämförs så att vi kan se 
mönster som beskriver helheten av det vi har undersökt. Till exempel har kategorin 
“Faktorer i det mellanmänskliga spelet” gett upphov till fenomen som “nedläggning är 
misslyckande”, “prestige försvårar nedläggning” och “Skepsis är inte välkommen”. Dessa 
kategorier återfinns i kapitel 4. Resultat & Analys. 

3.6 Etik  
Det är viktigt med forskningsetik och vi har därför i våra intervjuer medvetet valt att följa 
de rekommendationer som finns inom området. Respekten för respondenternas integritet 
samt att inte riskera att utsätta respondenten för skada i och med att de deltar i studien har 
varit prioriterat för oss (Olsson & Sörensen 2011).  Ämnet för studien kan uppfattas 
kontroversiellt, utifrån att nedläggning av projekt i mångas ögon kan uppfattas som ett 
misslyckande. Att deras svar skulle vara anonyma föll därför som en självklarhet, för att få 
respondenter med erfarenhet inom området att ställa upp på intervjuer samt svara 
sanningsenligt utan att riskera dålig publicitet, såväl gentemot respondenten 
(projektledaren) som organisationen då flera av uppgifterna kan omfattas av sekretess. 

Inom forskningsetiken har Vetenskapsrådet (2010) tagit fram fyra etiska huvudkrav för att 
upprätthålla individskyddskravet, dessa huvudkrav är allmänt vedertagna inom området 
och stöds i litteraturen (Olsson & Sörensen 2011; Patel & Davidsson 2011). Huvudkraven 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2010). 

Informationskravet går ut på att respondenten ska få tillräcklig information, av forskaren 
om studien, som kan påverka respondentens vilja att delta i studien. Informationen som 
lämnas till respondenten behöver nödvändigtvis inte vara detaljerad, däremot ska 
information om studiens syfte samt hur undersökningen kommer genomföras upplysas om. 
Det är även viktigt att informera respondenten om att deltagandet är frivilligt och att de har 
rätt att avböja sin medverkan, innan eller under intervjun (Vetenskapsrådet 2010). Vi har i 
huvudsak sökt våra respondenter via mail, i mailet har information getts om studiens syfte 
och varför vi sökt respondenten samt ungefär vilken tid vi beräknat att intervjutillfället 
skulle ta. Vidare information har getts om att studien är anonym och att vi kommer jämföra 
resultatet mellan olika branscher. Vid intervjutillfällena presenterade vi oss, vilken 
erfarenhet vi har samt tillfrågade respondenterna om det var okej med att ljudupptagning 
under intervjun. Även att de svarar på de frågor de har erfarenhet ifrån och att det tydligt 
framgår när det är egna funderingar inom området, snarare än egna erfarenheter. Vi 
förklarade att ljudupptagningen enbart var för vår skull och att den behandlas 
konfidentiellt. 
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Samtyckeskravet bygger på respondentens egen vilja att delta i undersökningen 
(Vetenskapsrådet 2010). Samtliga respondenter tillfrågades via mail om de ville delta i 
studien. Genom att återkoppla till oss och boka en tid för intervju gavs samtycke att delta i 
studien. Vid intervjutillfället tillfrågades respondenten om inspelning och samtliga 
respondenter gav samtycke även till detta. Respondenterna hade möjlighet att när som helst 
under intervjutillfället be om att få avbryta intervjun samt att inte besvara på frågorna vi 
ställde utan påföljd. Då respondenterna i huvudsak har kontaktats direkt och inte gått via 
mellanhand, så som chef, upplever vi det som att de ställt upp av egen vilja och inte har 
påverkats av att någon med högre rang har bett dem ställa upp på intervjun från 
organisationens sida. Samtliga respondenter besitter lång arbetslivserfarenhet och vi 
upplever att de genom sin bakgrund var väl medvetna av innebörden av samtycke. Vissa av 
respondenterna hade egna krav på hur lång tid intervjutillfället fick ta, med hänsyn till sitt 
arbete och för att möjliggöra en intervju. Detta informerades vi om innan intervjutillfället 
och visste i förväg hur vi behövde lägga upp intervjun för att det inte skulle påverka 
respondenten eller studien negativt. Vi upplevde inte att det gjorde det utan att vi hade god 
tid att gå igenom samtliga frågor med respondenterna. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och det bygger på att obehöriga inte ska kunna 
ta del av personuppgifter samt att den information som respondenten gett under intervjun 
behandlas så konfidentiellt som möjligt (Vetenskapsrådet 2010). Det är viktigt att de 
uppgifter som lämnas ut i studien säkerställer att respondenterna inte kan identifieras. Vi 
informerade respondenterna vid intervjutillfället att studien är anonym och att de uppgifter 
vi anser vara viktiga för studien och som vi önskade lämna ut var kön och bransch man 
arbetade i (för att visa på spridning) samt hur många års erfarenhet man har från 
projektledning. Till detta fick vi samtycke av samtliga respondenter. Samtliga respondenter 
har vid transkribering döpts till R1, R2 och så vidare utefter kronologisk turordning. Det 
går inte att för utomstående identifiera personerna, då företagsnamn censureras. Detta 
säkerställs även genom att vi har en god bredd vad gäller geografiskt urval. Hade vi enbart 
valt det geografiska området vi bor i hade det begränsat urvalet och det hade ökat risken 
för att utomstående skulle kunna identifiera vem respondenten var. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, att det insamlade materialet i form av ljudupptagning 
(senare transkribering) enbart får användas för denna studies ändamål och inte användas 
som underlag till annat ändamål (Vetenskapsrådet 2010). Detta är kanske det enklaste 
kravet att följa, men också det viktigaste då det säkerställer de ovanstående kraven i form 
av inspelat samtycke, information om konfidentialiteten samt syftet med studien. Detta har 
varit enkelt att förhålla sig till, efter transkribering har ljudupptagningarna raderats och 
resultaten av transkriberingen har endast nyttjas av oss och kommer endast att finnas i vår 
ägo för denna studie.   

3.7 Validitet och reliabilitet  
Validiteten och reliabiliteten har sin grund i de kvantitativa metoder, varför dessa begrepp 
tolkas annorlunda vid kvalitativa studier (Trost 2010). Vid kvalitativa studier uppstår enligt 
Trost (2010) ett problem att visa trovärdigheten, det är därför av stor vikt att datan som 
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presenteras är trovärdig och öppen för läsaren att kontrollera. Detta har vi bland annat valt 
att säkerställa genom att bifoga intervjuguiden så att läsaren kan jämföra resultat med våra 
frågor, att vi fått svar på det vi har efterfrågat.  
 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten, det vill säga att resultatet är tillförlitligt och att en 
ny mätning skulle ge samma resultat. Det finns inom reliabilitet fyra olika komponenter. 
Kongruens, att vi använder oss av likadana frågor med de olika respondenterna. Precision, 
att svaren registreras på samma sätt av oss intervjuare så det inte blir någon skillnad 
beroende på vem av oss som intervjuat. Detta säkerställs genom objektivitet, oberoende 
vem av oss som registrerar så är det viktigt att vi ska vi registrera samma sak. Konstans, 
förutsätter att det vi mätt inte ändrar sig över tid. Dock är det vid kvalitativa intervjuer inte 
konstans som vid kvantitativa studier, i kvalitativa är man mer intresserad av att finna 
dessa förändringar (Trost 2010). Standardisering är snarare något som inte förutsätts vid 
dem (Trost 2010; Patel & Davidsson 2003). Vilket medför att om någon annan skulle göra 
en studie om nedläggning av projekt och nyttja samma respondenter som vi gjort skulle det 
nödvändigtvis inte innebära att vi skulle få samma resultat. De fyra olika komponenterna 
inom reliabiliteten skulle förändras beroende på vem som mäter resultaten tillskillnad mot i 
kvantitativa studier. Validitet är att vi mäter det vi avsett att mäta och det används som 
underlag för att tolkningen ska vara trovärdig. I kvalitativa studier tenderar dessa begrepp 
att närma sig varandra och sammanflätas snarare än att skiljas som i kvantitativa.  
 
Det är viktigt att ha förståelse för att varje forskningsprocess är unik och därför av största 
vikt att vi varit öppna med de val vi valt att göra samt hur medvetenheten i våra val kan ha 
påverkat utfallet av studien. De frågor vi har ställt har vi byggt på den teori vi haft, som i 
sin tur är valda för att tjäna vår forskningsfråga. De svar vi fått som vi inte haft teori för har 
vi sedan valt att komplettera med, för att studien ska mäta det vi faktiskt avser att mäta. 
Teorin har därför korrigerats under skrivandets gång. Vi har använt en intervjuguide som 
gemensam utgångspunkt till samtliga respondenter, beroende på deras erfarenheter och 
svar har följdfrågor blivit individuella. För att öka trovärdigheten av studiens resultat har vi 
valt att utgå från Patel och Davidsson (2011) och ha resultaten öppna i uppsatsen. Detta 
genom att varva fenomen till citat, för att visa att datan inte är taget ur sitt sammanhang 
utan ge läsaren möjlighet att kontrollera att vi som författare drar slutsatser som kan 
kopplas till resultaten. Vidare att vi gått ut med information om hur lång erfarenhet 
respondenterna har av specifikt nedläggning, så att deras svar blir trovärdiga. Hade vi 
intervjuat nyutbildade projektledare hade studiens resultat kunna ansetts som relativt låg. 
Vi har medvetet valt att ha respondenter med lång erfarenhet för att kunna använda 
resultatet samt jämföra över branscher.  
 
För att öka detta så har vi som intervjuare försökt att genomföra de flesta intervjuer 
tillsammans för att ha samma utgångspunkt vid intervjuerna. Se att vi hanterar pauser, 
skratt och kroppsspråk på liknande sätt så att de olika intervjuerna blir så lika varandra som 
möjligt. Hade vi delat upp intervjuerna och inte börjat med att ha en gemensam hade vi 
riskerat att dessa behandlas olika. Tillförlitligheten har vi även medvetet strävat efter att ha 
hög genom att göra den första transkriberingen gemensam, se att vi behandlar 
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ljudupptagningen lika och säkerställa att vi inte utelämnar något material som kan påverka 
utfallet. Detta även då vi har olika erfarenheter vad gäller att utgå från kvalitativ studie och 
insamling av data via intervjuer. En av oss har erfarenhet från att ha arbetet med kvalitativ 
metod under närmare fyra år och för den andre av oss är detta nytt. Varför det också var 
extra viktigt att föra en öppen dialog innan intervjutillfällena för att skapa en gemensam 
syn för hur detta skulle genomföras och nyttjas i studien. Genom att använda oss av just 
ljudupptagning har vi haft möjlighet att hjälpa varandra, och jämföra att transkriberingen är 
det vi har på ljudupptagningen samt minska risken för eventuella missar från respondenten. 
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4 Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de analyser vi har gjort utefter vår insamlade data i 
form av intervjumaterial. Vi ville ge Dig som läsare en god insyn i vårt intervjumaterial då 
vi har valt att använda oss av många citat för att visa varför vi har analyserat som vi har 
gjort. Ordningen på de fenomen vi har upptäckt är ordnade så att Du som läsare kan följa 
olika teman. Efter att ha läst om ett fenomen efterföljs detta allt jämt med det 
nästkommande fenomenet som vi anser går in i varandra, vilket vi anser har varit 
fördelaktigt för att ge en bra helhetsbild. Denna analys kommer att på bästa sätt försöka 
besvara vår frågeställning som löd enligt följande: 
 
- Hur ser förutsättningarna ut för att lägga ned projekt? 
- Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för projekt- nedläggning? 

4.1 “Vi lägger inte ned projekt” - Nedläggningens icke vara 
Det som enligt oss gör vårt problemområde ytterst relevant, det är att nästan samtliga av 
våra respondenter säger sig inte lägga ned några projekt och det säga med stor stolthet. 
Detta klargjordes i samtliga fall ganska tidigt in i intervjuerna är temat nedläggning 
började komma på tal. Det är helt enkelt inte så de jobbar i projekt, att lägga ned projekt 
vid behov. Det kan i och för sig tyckas självklart givet deras uppgift, projektledaren är 
oftast inte den som tar beslut om nedläggning utan det gör beställaren, den som betalar. 
Det projektledarna vill säga med uttalandet är således att deras projekt inte blir föremål för 
nedläggning. Projekten följer en given modell och en för dem tydlig metodik och deras 
projekt får således alltid slutföras. Detta behöver inte nödvändigtvis gå emot det som 
Hormozi et al. (2000) menar att 50 % av alla projektledare någon gång har varit med om en 
nedläggning av projekt, då våra respondenter hänvisar till vad som sker just nu och 
kommer att ske i framtiden i sina projekt. Nedan följer utsagor från tre olika projektledare 
inom olika branscher. 

Det där är ju ganska roligt för det är ju ganska många som säger att de aldrig lägger ner 
projekt. Och när man frågar de varför de inte la ner det då brukar de svara "Va?! Går det att 
lägga ner?" *skratt* så det där är lite intressant ur en rent psykologisk aspekt. 
 
Ja nu förutsätter du att jag har vart med om att man lägger ner projekt och det har jag inte. 
Men man har förlängt tiden, men jag har faktiskt inte vart med om att man lägger ner det här 
för “det håller inte.” 
 
Nej, vi lägger inte ned projekt, eller ja det hände ju när vi skulle bygga ett helt nytt IT-system 
liksom en i sån satsning då hade vi ju ingen externkund på det. Men är det en leverans till 
externkund då har jag aldrig varit med om att vi stänger ner det.  
 

Enligt våra respondenter så är vi som forskare ute på hal is, det finns ingen anledning att 
behandla ämnet då det inte finns ett ämne att behandla. Faktum kvarstår dock, att slutförda 
projekt ibland anses av de inblandade som ett mindre lyckat projekt i slutändan. Något som 
aldrig borde ha genomförts med facit i hand. Vi anser det högst anmärkningsvärt att det 
faktiskt produceras dåliga projekt och att det samtidigt inte läggs ned några projekt 



 

29 
 

överhuvudtaget, om vi får tro våra respondenter. Förvisso skulle det förklara att det faktiskt 
finns mindre lyckade slutförda projekt, att de ändå inte blir nedlagda. Däremot blir det en 
naturlig följdfråga från vår sida, till projektledarnas nöjda svar; Lägger ni ner tillräckligt 
med projekt? 

4.1.1 “Vi lägger inte ner tillräckligt med projekt” - Nedläggningens borde vara 

I början av våra intervjuer fick ganska omgående till svar att projektorganisationer inte 
lägger ned några projekt. I samtliga fall då vi fick den responsen så ställde vi också frågan 
huruvida de i så fall anser att deras organisation lägger ned tillräckligt med projekt.  
 

Haha, ja som sagt jag tycker att vi… I vårt fall är det ju frågan då; skulle vi ha lagt ned ett 
projekt som, eftersom vi sällan gör det, skulle vi ha behövt lagt ner några projekt som vi har 
kört? Ja, det skulle vi ha gjort.  
 
Nej jag tror att det... Nej, det gör vi inte, det kan jag ju säga. Det skulle ju egentligen startas 
fler och samtidigt läggas ned fler kan man säga. 
 
Det är väldigt många som klagar på att de är överarbetade, de jobbar i för många projekt 
samtidigt. Jag tror man skulle tjäna på att lägga ned ett antal projekt och sen fokusera mer 
på de som blir kvar.  

 
Nej, de anser inte att deras organisation lägger ner tillräckligt med projekt eller lägger ned 
projekt i den utsträckning som det kanske borde göras. Faktum är att ingen av våra 
respondenter ansåg att just deras organisation lade ned så många projekt som det borde, 
utan det fanns en önskan om att det skulle läggas ned fler projekt. Om vi ställer de 
inledande resultaten från våra respondenter mot varandra så blir detta om inte 
motsägelsefullt, så i alla fall ologiskt. Projektledare anser sig inte lägga ned projekt 
överhuvudtaget och samtidigt inte lägga ned projekt i tillräcklig utsträckning. Som vi ser 
det så finns det en slags vedertagen önskan hos projektledare att portföljen skall rensas och 
utvärderas på ett mer aktivt sätt. Lösningen här är enligt de att sköta prioritering på 
portföljnivå och på så sätt kunna urskilja de projekt med mest kapacitet att bli lyckade och 
lägga ned de som är mindre troliga att lyckas. Det är främst detta de anser bör göras i högre 
utsträckning. Det borde enligt projektledare utvärderas i ett tidigare skede huruvida ett 
projekt ska få fortsätta eller inte. 

 
Om man frågar alla de personer som jag jobbar med så tror jag att alla är rörande överens 
om att det läggs ned för lite projekt. Alltså de är medvetna om svårigheterna att lägga ner, de 
vet att de borde göra det mer. Men jag tror inte riktigt de vet hur det ska gå till. 
 
... orsaken där var att vi hade utvecklat två produkter parallellt som fyllde samma funktion på 
marknaden kom man på, men det hade tagit lång tid att komma på det. Man kan säga att det 
blev på det viset, eller rättare sagt att det skulle ha lagts ner mycket tidigare. Men att det 
pågick så länge var väl nån form av beslutsvånda hos ledningen. 

 
Oavsett hur väl informerade ledning eller styrgrupp är om ett projekt och ser 
varningssignaler så finns det faktorer som pekar på att projekt ändå inte kommer att bli 
nedlagt i första taget. Vi upptäckte att det enligt projektledare finns många olika 
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anledningar till att projekt inte läggs ned i den utsträckningen som det ibland borde. Kring 
detta finns ingen teori, vilket förklarar det faktum att vi inte har kopplat någon teori till 
detta inledande avsnitt. Denna del får ses som rent resultatmässigt för att påvisa ett tomrum 
mellan ”Nej, vi lägger inte ned några projekt” och ”Nej, vi lägger inte ner tillräckligt med 
projekt”. Vi ville med det första faktumet som påvisar att projektorganisationer inte lägger 
ned projekt ställa det mot påståendet att projektorganisationer inte lägger ned tillräckligt 
med projekt. Då väcker det en del funderingar. Inte funderingar huruvida något är fel 
någonstans eller att vi kan peka på att projektorganisationer och projektledare gör fatala 
misstag över tid och under specifika skeden. Däremot så ger dessa två påståeden en 
indikation på hur projektmiljön är beskaffad i och omkring dagens pågående projekt. 
Förutsättningarna för en nedläggningen i den miljö som projekt drivs i blir således 
intressant att ta reda på. Vi kommer att framöver ge vår syn på hur förutsättningarna för ett 
nedläggande av projekt ser ut i typiska projektmiljöer. Dessutom kommer vi att ge en 
detaljerad bild av de olika faktorer som påverkar dessa förutsättningar. Faktorer som 
majoriteten av våra respondenter härleder till de inledande faserna av projekten. 

4.2 De inledande faserna hoppas över 
Vi har sett att det finns en skillnad på vad som definieras som projekt, vilket även 
Macheridis (2009) påpekar. Det finns olika syn på när ett projekt börjar räknas som ett 
projekt.  Enligt Macheridis (2009) och Jansson och Ljung (2004) bör det definierar det som 
ett projekt från det att en idé går in i fasen förstudie. När vi intervjuat respondenter har de 
framkommit att majoriteten av dem inte kallar det för ett projekt förrän det går in i 
genomförandefasen. Respondenterna hänvisar till att det är först i genomförandefasen som 
det börjar kosta i form av såväl resurser som pengar. Men redan i förstudien måste ju 
någon individ avsätta i vart fall tid för att ett projekt ska ta sig till nästa fas, 
genomförandefasen? I så fall bör det kunna definieras som projekt redan här, då de har 
avsatts resurser. I citaten nedan visas de hur två av respondenterna uttryckt sig gällande 
nedläggning av projekt och att de faktiskt inte ser det som ett projekt inledningsvis när de 
arbetar med det.  
 

...i början, jag vet inte om jag ska kalla det projekt men... ja under förstudierna läggs det ofta 
ner för att vi inte kommer överens om priset. Det är ju många som levererar börs-system till 
olika börser så under förstudierna kommer vi med förslag och tips på det, och antingen så 
tycker de att det låter bra eller så tycker att vi är för dyra. Och då läggs det ned, där är det 
väl som vanligast. Sen när det väl har godkänts så läggs det väl inte ner, det kan väl bli 
förseningar och sånt men inget som läggs ned. 
 
Det finns ju olika, etableringsfas eller liknande. Där har man upptäckt att det man har gjort i 
förstudien, eller i någon form av intitieringsfas, det har inte varit realiserbart till den kostnad 
man har trott. Och då har man beslutat sig för att stänga, eller egentligen aldrig starta 
projektet. Det är ju egentligen när du går in i någon form av genomförandefas, det är ju först 
då projektet startar. Eller börjar kosta pengar egentligen. Jag har bara vart med vid ett 
tillfälle när vi lagt ner ett projekt som är i genomförandefas. Och då har man valt andra 
strategiska beslut helt enkelt.  
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Majoriteten av respondenterna uppger att de har en kultur av att inte lägga ner projekt, 
vilken kan förklaras av att utifrån att de inte kallar det för projekt förrän det gått in i 
genomförandet. Följer vi definitionen enligt litteraturen skulle organisationerna lägga ner 
projekt i allt större utsträckning än vad de själva anser att de gör i dagsläget. Flera av 
respondenterna uppger att de helst använder förstudier som en portal där guldkornen av 
idéerna ska vaskas fram och resterande kastas bort och således inte går vidare till 
planeringsfasen. Däremot kan vi se ett mönster, att oberoende av bransch och sektor, privat 
eller offentlig, så tycks det finnas en gemensam nämnare, nämligen att de hoppar över de 
inledande faserna med anledning av att de har alldeles för bråttom med att komma igång 
med genomförandet av projektet. För att vi ska veta vad vi ska leverera förutsätts att 
förstudie är bra, att det finns en ordentlig kriterielista, intressentanalys samt riskanalys. För 
de som slarvar genom de inledande faserna är risken hög att det kommer upp “oförutsedda 
händelser” som hade kunnat förhindras genom att en grundläggande förstudie samt 
planerings. Vikten av att följa en modell och inte skynda genom de inledande faserna stöds 
bland annat av Macheridis (2009) som menar att bristande analyser är ett vanligt problem 
under de inledande faserna, vilket leder till felbedömningar om resursåtgång senare under 
projektets gång. Detta verifieras av våra respondenter som anser att de oftast tvingas jäkta 
sig igenom de inledande faserna. Dock uppger respondenterna att de har modeller för de 
inledande faserna men att dessa inte efterföljs, vilket kan ge upphov till negativa 
konsekvenser längre fram.  
 

De organisationer jag är ute hos säger ju att de vill ha hjälp att bli mer front-end loading, 
vilket tyder på att alla är väldigt medvetna om att de har slarvat igenom de första faserna. 
Du har fyra möjliga ställen att betala för kvalité. I början, under tiden, i slutet och för sent. 
Det talar sitt tydliga språk tycker jag och vad den säger är ju att det billigaste stället att 
betala för kvalitet är i början. Och det är JUST det stället som alla hoppar över. Varför kan 
man ju diskutera. Människan är pre-disponerad så att fatta beslut som gynnar mig här och 
nu och inte fatta beslut som gynnar mig i framtiden. Det gör ju att det är mycket lättare att 
kasta sig in i ett genomförande än att göra analys och planering. Och det ser jag hela tiden. 
Man bara kastar sig förbi de inledande faserna.  
 
Jag tror att en av de vanligaste anledningarna till att man inte lägger ner det är att man har 
slarvat sig igenom de första faserna. Så man vet faktiskt inte riktigt vad det är man kommer 
att ta fram och hur bra det ska vara och vad det ska leda till. Och då jobbar man bara med 
det tills det är färdigt istället.  

 

I och med att organisationer hoppar över de första stadierna, eller i vart fall slarvar med 
dem så föranleder till det till att när de ska mäta projektet mot kriterier, kostnader och 
andra faktorer så saknar de ett tillräckligt bra underlag för att kunna ta ett beslut, utifrån 
det, om fortsättning eller ej. Det är intressant hur bland annat Macheridis (2009) trycker på 
vikten av en bra förstudie och planeringsfas likväl som de projektledare vi har intervjuat i 
studien. Helt oberoende av bransch och sektor har en majoritet av respondenterna uttryckt 
att de har slarvat i de inledande faserna och att detta fått stora följder längre fram under 
projektets gång. Trots att de är medveten om detta, och sett det gång på gång i sina olika 
projekt så har de ändå inte lyckats förändra detta beteende. Som de två respondenterna 
ovan uttrycker sig, man vet inte riktigt vad det är som ska eftersträvas, bara att när det är 
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klart så avslutar man. Risken blir då att projekten förlängs och förlängs tills dess att de är 
klara, utan att egentligen ställa sig frågan om behovet fortfarande finns. Projektet tenderar 
att bli en del av den linjära verksamheten snarare än ett projekt som det var tänkt från 
början. En del av våra respondenter lyfter problematiken med att ens fundera i banorna på 
nedläggning, de menar att då kunde de lika gärna kunna lägga ned projektet från början. 
Det är precis det som är problemet, anser andra. 
 

...och det är ju därför vi säger det då med att de borde ha en tydlig metodik. 
Förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt, de sätts ju innan projektet ens har startat 
och det tycker inte vi att organisationer gör i tillräcklig utsträckning. Utan man sätter igång 
och jobbar och så får vi se var vi hamnar nånstans. Och det är ju det som är problemet.  

 
Ovanstående utsaga vittnar om att det finns en kultur i projektets tidiga faser där det 
viktiga är att börja jobba med projektet och korrigeringar det kan göras vid senare tillfälle. 
Projekten jäktas igång för att ligga i framkant vad gäller framdriften av projektet, utan 
någon egentlig tanke på att göra en ordentlig planering eller förstudie.  

4.2.1 Vilket försvårar för beslutspunkterna 

I projekt förekommer milstolpar, sprintar, där teamet stannar upp. Detta förekommer såväl 
under faser som vid övergången mellan olika faser. Här ska projektledaren redovisa för 
styrgrupp, projektägare om planeringen följs, vad som har gjorts och om några faktorer har 
förändrats. För att de ska kunna ta ställning till om projektet uppfyller de kriterier som 
finns är det viktigt att styrgruppen faktiskt ställer sig frågan vid samtliga beslutspunkter om 
projektet ska fortsätta eller inte (Jansson & Ljung 2004). Majoriteten av respondenterna 
understryker att organisationerna har vägskälen i sina modeller, det finns beslutspunkter 
där styrgruppen ska ta beslut om projektets fortsättning. Det är vanligt att använda sig av 
“Go or No Go” i inledningsfasen, där man vaskar bland de olika idéerna för att senare 
starta de projekt som anses ha förutsättningarna att lyckas. Att senare använda sig av 
kriterier, som nämns av Daly et al. (2012), under projektets löpande gång, efter att det gått 
in i planeringsfasen tycks vara mer sällsynt, utifrån respondenternas svar. Såväl Macheridis 
(2009) som Jansson och Ljung (2004) understryker vikten av att ha en modell med tydliga 
kriterier för att kunna veta vad det är vi ska leta efter vid de olika beslutspunkterna, vad är 
det som vi faktiskt ska mäta. Risken blir annars att de mänskliga aspekterna blandas in och 
slutligen kan påverka projektets utfall. 
 

Man ska vara jävligt säker på att det här vi gör nu är  väl sanktionerat och att fundamentet 
finns där, det finns ett marknadsbehov, är alla länder beredda och förväntar sig att den 
kommer om några månader. Krav ska ju ha identifierats så man har checkat av de här så det 
inte kommer som en överraskning när man väl är igång och utvecklar och börjar störa de 
här och dra tid ur teamen och sen den här psykologiska faktorn "sorry men ni har utvecklat 
fel saker, det var visst ett legalt krav här och ni får göra om". Jaha men vad roligt då! 
 
Det är ju en väldig tydlighet kring vilka projekt som är liksom mer.. Det är ju inte liksom att 
någon har en magkänsla. Det finns ju liksom en mer sofistikerad apparat bakom som liksom 
vet att det finns ett marknadsbehov och då vet vi att det här kommer vi kunna sälja. Det finns 
liksom en "Ja check på det!" 
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Den är egentligen alla beslutspunkter ska man ställa sig frågan, go - or no go. Så är det ju, 
och då ska man ha vissa parametrar som man mäter emot. Om man ska fortsätta eller inte. 

 
Flera av respondenterna vittnar om att har när ett projekt väl har startat så har man gått 
förbi stadiet med tankar på att lägga ned det, det finns bara ett mål och det är att lyckas. Att 
de har gjort en slarvig förstudie påverkar då att underlaget som ska användas vid 
beslutpunkterna inte är tillräckligt och det kan bli svårt att mäta. För att projektledaren och 
teamet ska kunna veta om de följer planeringen och gör det man faktiskt avser att göra så 
blir de här beslutspunkterna extra viktigt, två av sju respondenter berättar att de har detta 
implementerat i sina modeller vid flera tillfällen under projektets gång. Flera vittnar om att 
styrgruppens roll har gått från beslutande på övergripande plan, ska vi fortsätta eller inte, 
till att behandla beslut på detaljnivå, vilket inte var syftet från början. Daly et al. (2012) 
menade att styrgrupper gärna lät projekt gå förbi beslutspunkter även om kriterier för 
fortsättning inte var uppfyllda. Detta då styrgrupper inte sällan är övertygade om att projekt 
kan vändas till succé, bara den får tid på sig. På ett sätt ser vi tendenser av att styrgrupper 
inte tror på modellen och anser den skeptisk och utan magkänsla. Det som projektledare 
inte önskar.  Inom den offentliga sektorn vittnar flera av respondenterna att framförallt 
styrgruppens roll är otydlig och hur det kan påverka utfallet vid “Go or No Go”.  

 
Jag tycker att det borde vara mer uttalat, våra beslutspunkter, att anamma det mycket 
tydligare. Att här har vi faktiskt beslutspunkter där vi ska ställa oss frågan, har vi chans att 
lyckas? Och att man ställer sig frågan, ska vi fortsätta eller ska vi lägga ner?  
 

En av respondenterna var kritisk till styrgruppens funktion, vilket denne påtalar i citatet 
ovan. Frågan styrgruppen borde ställa sig enligt denne respondent är om förutsättningarna 
för att lyckas har förändrats sen sist, har de det så ska frågan gå vidare till om förändringen 
är av den grad att det påverkar om projektet ska fortsätta eller inte, dock görs inte det. 
Vilket även stöds hos flera av de andra respondenterna som uppger att de förlänger projekt 
i alltförlång utdragning med fokus på att genomföra projektet. Det i sin tur gör att projektet 
istället riskerar att bli en del av den linjära verksamheten som vi har varit inne på tidigare. 
Flera av respondenterna, de som kommer från organisationer där de själva anser sig vara 
projektomogna, tror att en lösning skulle vara att tydliggöra vilka roller de olika 
funktionerna har och vid vilka tillfällen dessa ska in i projektets olika faser. 

4.2.2 Okunskap om modellen och förvirring i rollerna 

Flera av respondenterna uppger att projektledarens jobb är att ro projektet i hamn, det vill 
säga att komma till avslut. Inte någon gång kunde vi finna exempel där våra respondenter 
beskrev projektledning som ”att leda projekt” utan de beskrev det nästan uteslutande som 
”att driva projekt”, vilket tyder på att projektledare anser att det ger en bättre beskrivning 
av projektledarens roll i ett projekt. Projektdrivare som arbetstitel, skulle beskriva rollen 
bäst enligt dem. Att ge förslag på nedläggning ligger inte i projektledar-rollen natur, vilket 
tidigare forskning av Staw och Ross (1987) påpekade redan under 1980-talet. Om man ska 
tro respondenterna lever denna kultur kvar än idag. Om organisationen ska driva ett projekt 
framåt och kunna följa den metodik som finns är det viktigt att teamet har en gemensam 
vision, att samtliga vet sin roll och andras roller i projektet. Flera av respondenterna vittnar 
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om att vissa funktioners roller inte är definierade inom den egna organisationen, de finns 
där men de vet själva knappt vad de har för funktion. Bland de roller som respondenterna 
uttryckt har en otydlig roll är styrgruppen. Citaten nedan är urval av det respondenterna 
uttryckt gällande roller kopplat till projekt. 
 

I: Vad tror du att de flesta projektledare saknar förutom insikt då? 
R: Förståelse för vad ett projekt är, vad en projektmetodik gör, vad är min roll, vad är din 
roll och betydelsen av olika dokument. Alltså, grundvalarna egentligen i en projektmetodik. 
 
Jag tror ju att ett av... det här är ju någonting som jag pratar mycket med mina kunder om 
och ett av de största problemen inom den här branschen det är att väldigt många anser sig 
vara experter på projekt. Utan att ha varit i närheten av en projekt utbildning. Hur svårt kan 
det vara, ungefär.  

 
Flera vittnar om okunskap inom området för projekt, engagerade i projektet tror sig vara 
experter och vet vad en metodik är utan egentliga teoretiska kunskaper utan snarare drar 
egna slutsatser inom området utifrån sina, och andras erfarenheter inom området. Detta gör 
att de har olika referensramar och lägger olika innebörder för vad som är bland annat roller 
och projektmetodik. I den här delen är det kanske extra viktigt att projektledaren träder 
fram och förklarar för gruppen, som Balachandra et al. (1996) säger, projektledaren 
ansvarar inte bara för projektet utan även för gruppen och medlemmarnas rykte. Vilket i 
sin tur speglar av sig på projektledaren och dennes eget rykte.  
 
En av respondenterna som arbetet främst inom den offentliga sektorn uppger att 
styrgruppen ofta blir ihopsatt, och anser att frågan de kan ställa sig själva gällande deras 
roll är om de arbetar i projektet eller om de studerar projektet? I och med att en styrgrupp 
kan bestå av personer med olika förkunskaper, bland annat kan de få sin plats på grund av 
politik, för sin kunskap inom området, så kan det påverka hur styrgruppen tar sig an sin 
roll. Det är därför viktigt att utreda detta tidigt när denna grupp ska tillsättas, vilket styrks 
av Macheridis (2009) som förespråkar en tydlighet över rollerna inom projektmiljön för att 
undvika förvirring.  
 

I: Vem är det som tar beslut om nedläggning hos er? 
R: Ja det är ju högsta hönsen. Det går nog ovanför styrgruppen till och med just det beslutet 
att lägga ned. Fast det beror ju på, vi har en del projekt som är interna och en del som är 
externa. Och är det externa projekt. Visst är det väl styrgrupper som tar det om det är 
interna grejer så.. ja det är så mycket politik inblandat. 

 
Citatet ovan visar det många av respondenterna uppger, så kan det råda förvirring över 
vem det är som tar besluten egentligen. Ibland är det projektägaren och ibland kan beslutet, 
rekommendationen, komma från styrgruppen. Men ser det likadant ut i samtliga 
organisationer? Nej långt ifrån utifrån de branscher vi studerat. Det gemensamma 
respondenterna har uttryckt är att göra klart från början vem som sitter med vilka 
funktioner för att dessa missförstånd ska undvikas och att varje individ gör det arbete som 
de blivit tilldelade och ingen annans. Projektledaren kan inte rapportera till allt och alla 
under projektets gång vid exempelvis oförutsedda händelser. Ta fram en modell och följ 
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den, se till att alla vet hur modellen ska användas och vad de olika delarna betyder. För vad 
tjänar en modell till om den ändå inte följs? 
 

4.3 Transparensen är inte självklar 
När vi talar om transparens i organisationer menar vi öppenheten och ärligheten mellan 
individer, nivåer och beställare/leverantör. Öppenhet och ärlighet som berättar hur 
projektet går, vilka motgångar de har stött på och hur detta kan påverka resultatet i 
slutändan. Det kan mycket väl handla om vital information till beställaren att projektet 
faktiskt borde övervägas att läggas ned. Det kan också handla om information som gör att 
projektledaren bör utvärdera huruvida projektet ska få fortsätta eller inte. Guan et al. 
(2002) tog upp graden av transparens som en av flera faktorer till att bättra på 
beslutsunderlagen i ett projekts nedläggning eller fortsättning. Transparens både mellan 
parter internt och parter externt. Det kan för många ses som en självklarhet och en 
förutsättning för att kunna driva ett projekt på ett framgångrikt sätt. På vår fråga om 
projektledare och projektgrupper håller information internt för att undvika nedläggning 
fick vi bland annat nedanstående svar: 
 

Det är nog ganska vanligt. Jag pratade med en styrgruppsmedlem på ett av våra stora 
statliga verk och de sa att vår uppgift är att se till att projektledarna inte för oss bakom 
ljuset. Det är ju ett ganska befängt uttalande av en styrgruppsmedlem kan jag tycka men det 
är ganska naturligt i det klimat som vi driver projekt. 
 
Det där är ju ganska intressant att titta på i affärsdrivande företag. För i det som vi kallar 
kund-orderprojekt, där tror jag att utrymmet för att lägga ned är ännu lägre. Och det 
resulterar väldigt ofta i förseningar, fördyrningar och problem med dålig kvalitet. 
 

Att transparens inte är en självklarhet i alla lägen blir för oss väldigt tydligt, beroende på 
situation. Precis som Chulkov och Desai (2008) lyfter så finns det en överhängande risk att 
projektledare är motvillig att ta beslut om nedläggning och därigenom ökar risken att det 
som projektledaren ser om varningssignaler undanhåller denna information för att skydda 
projektet. Även om projektledaren lyckas göra en objektiv bedömning och inse 
nedläggning så finns en risk att de inte förmedlar denna information till sponsor, beställare 
eller ledning. Flera av våra respondenter vittande om att det finns en skillnad i 
transparensen mellan olika typer av projekt. I de fall det finns externa beställare så hålls 
information om projektets motgångar internt och är det interna projekt hålls densamma 
internt inom projektteamet. Nedanstående citat är hämtade från tre olika projektledare. De 
två översta citaten är hämtade från två olika projektledare som jobbar med 
kundorderprojekt mot extern kund och det nedersta från en projektledare som arbetar med 
interna NPD och R&D-projekt. 
 

Ja, det gör man ju. Alltså man berättar ju inte för externa förrän först att man måste. Så 
länge man tror att man kan fixa det. Så rör det inte datum och sånt där då kan man ju 
försöka hålla det internt.  
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Nu jobbar ju jag med externa kunder så det är ju dem som bestämmer vad de är villiga att 
betala för. Vi säger ju bara ett pris och sen säger de ja eller nej. Då är det ju ingen som 
skulle.. alltså det är ju synd att säga... men om kund vill ha det så är det ju ingen som skulle 
ifrågasätta det för betalar dem så betalar dem. 
 
Jag kan ju inte skicka upp frågor om beslutsfattande till VD för då kommer ju de att fråga 
vad i hela friden de tar beslut på. De måste ju ha ett case och ett scenario.  

 
Det är förståeligt att projektledare inte berättar allt som sker med projektets progress för 
styrgrupp eller sponsor, då styrgrupp och sponsor knappast skulle vara särskilt intresserade 
av att veta alla detaljer, så länge projektet bara levererar det som har utlovats. Som 
ovanstående vittnesutsagor påvisar så är det mycket väl troligt så att sponsor inte bryr sig 
om bakslag så länge det inte gäller förseningar eller ökade kostnader. Det visar sig alltså att 
transparensen är låg för att styrgrupp eller som i fallet ovan, att ledning inte har insikt i 
projektet till att börja med. Det gör att de hela tiden måste ta sig tid att sätta sig in i 
projektet varje gång de behöver ta beslut och det är mycket sällan den tiden finns, visar det 
sig. Guan et al. (2002) påpekar ju att en viktig faktor till att kunna fatta bättre beslut om 
nedläggning är att ledningen är delaktig och har god insikt i projektet. Som Moenkenmeyer 
et al. (2012) pekar på så är de vanligaste orsakerna till ett projekts nedläggning att 
ledningen gör förändringar eller att det uppstår problem i finansieringen, vilket i de här 
fallen betyder att nedläggning av projekt knappast är särskilt stor eftersom ledningen inte 
är aktiv. Vi ska däremot komma ihåg att vår fråga gällde de bakslag som vanligtvis 
kommuniceras inom interna projekt men som man av olika anledningar väljer att inte 
informera projektbeställarna. Vi ser en klar tendens till att transparensen skiljer sig mellan 
olika typer av branscher och olika av projekt beroende på om beställaren sitter internt eller 
externt. 
 

Ja jag kan ju livligt föreställa mig att det finns gott om exempel på projekt där man av olika 
skäl då mörkar och inte vill kännas vid det här då.  Kundprojekt till exempel, där har ju 
leverantören  ett direkt ekonomiskt intresse av att projektet inte läggs ned. Alltså, nu när du 
säger att projektet läggs ned av externa intressenter det är ju någonting som debatteras på 
olika kurser och vem är det som lägger ner er? - Jo det är det ju ingen extern som får göra. 
Våra affärsbeslut fattar bara våra chefer och inga andra. "Jaha, men om kunden inte vill 
köra vidare?" Ja det är ju tråkigt men vi kan köra vidare vårt projekt i alla fall. Först kanske 
kunden säger "nej, vi ska inte köra vidare" sen går vi in och säger att då gör inte vi heller det 
då. Och där kan det vara så att man vill mörka på något vis, att man sett något problem och 
så.  

 
Transparensen kan faktiskt vara hög mellan projekt och sponsor, oavsett bransch. Däremot 
finns en skillnad i vad man faktiskt är transparent med. Om det gäller frågor som i 
slutändan kommer att synliggöras som tid och kostnad visar det sig att transparensen är 
hög. Frågor som gäller beslut om att eskalera investeringar i projekt och på så sätt får 
projekt att fortlöpa är således transparenta. Frågor som däremot kan äventyra projektets 
eventuella fortsättning och som kan göra att projektorganisationen eller projektteamet 
tappar i anseende tenderar däremot att bli mindre transparenta.  
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4.3.1 Nedläggning är komplext av olika anledningar 

Som vi har behandlat så kan graden av transparens och vad transparensen innehåller 
variera beroende på vilken bransch och vilken typ av projekt ett företag driver. Alltså 
borde sannolikheten av att ett projekt läggs ned också variera från bransch till bransch, 
Hormozi et al. (2000) lyfter det faktum att olika typer av projekt kan ha olika 
nedläggnings-kostnader vilket direkt påverkar vilka projekt som verkligen läggs ned. Det 
finns alltså de projekt där nedläggning ger större konsekvenser vad gäller anseende, 
ekonomiska förluster och anställningskontrakt än andra. Nedan kan vi läsa en utsago från 
en projektledare som själv jämför de olika svårigheterna i att lägga ned projekt, beroende 
på bransch. 

 
Tex interna förbättringsprojekt, de är ju besvärliga när det gäller intressenthantering, det 
brukar jag alltid varna för. Det är många intressenter, många kockar i soppan som vill 
hoppa in (skrattar). Och, medans liksom massa synpunkter hur det är kontroversiellt och 
såhär. På ett sätt som t.ex. kundleveransprojekt. Det blir ju inte det, om några bygger ett hus. 
Ingen intern på det bolaget som tjafsar om det. Det är bara deras buisiness as usual, de ska 
ju göra projektet. Men om man ska organisera om företaget, eller flytta kontoret/fabriken 
eller något sånt där då har ju alla synpunkter på det. 

 
De interna förändringsprojekten tenderar till att löpa högre risk för nedläggning då de 
arbetar nära intressenterna. Det blir en hög grad av transparens på så sätt att intressenterna 
nära kan följa utvecklingen och vill ha någonting att säga om saken, påverka projektet 
under tiden det fortgår. Ständiga förändringar sker då och projektet kan behöva byta både 
strategi och taktik kontinuerligt vilket gör att projektet omformar sitt ursprungliga mål för 
att det ska stämma överens med hur projektet går. Detta stämmer bra överens med det som 
Hormozi et al. (2000) tar upp gällande faktorer till nedläggning. De menar att en av 
anledningarna till nedläggning beror på att nya behov uppkommer under projektets gång. 
Det blir en undermålig kommunikation av projektets mål, för att tillfredsställa 
intressenterna. Samtidigt visar det sig att interna förändringsprojekt inte har investerat de 
finansiella summorna som till exempel R&D eller byggnadsprojekt har, vilket kan bidra till 
att projektet inte nödvändigtvis behöver fortsätta för att kunna täcka upp löpande 
ekonomiska förluster. Det styrks av Staw och Ross (1987) där de menar att 
byggnadsprojekt i synnerhet har en högre nedläggningskostand än de flesta andra projekt 
vilket gör det än mer motvilligt att lägga ned projektet. Nedanstående citat är hämtat från 
en projektledare som levererar projekt mot extern kund där denne ger sin syn på 
nedläggningsrisker i interna kontra externa leveranser.  
 

Jag tror det beror på vad man har för kunder och sådär. Jag tror att de projekt som JAG har 
så, eller ja vad ska jag säga.. Jag tycker det väl flest är interna projekt som läggs ned tycker 
jag, men de kanske läggs ned av externa händelser. Vi hade ett jättestort projekt på Företag 
X som las ned för några år sen då, vi skulle utveckla ett helt nytt IT-system. Och det 
involverade en massa människor under flera år. Och sen så gjorde man en merge 
(riskanalys) till Företag X, och så sen så sa de att det är inte vägen framåt för oss, man körde 
ner systemet och så la man ju ned det. Det är alltså ett internt beslut som sker på grund av 
externa faktorer. Ja, omvärlden ville inte ha det helt plötsligt. 

 
Projektets vara eller icke vara beror alltså på vem eller vilka som faktiskt betalar för att ha 
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projektet igång. Det stämmer bra överens med Belassi och Tukel’s (1996) påstående att det 
inte finns några generella kriterier för ett projekts vara eller icke vara då kriteriet varierar 
från projekt till projekt. Behoven ser annorlunda ut och variation i beslut kan bero på var 
sponsorn finns, internt eller externt. Vi ser att projekt kan läggas ned av interna 
beslutsfattare i de fall de själva står som beställare och vi ser att externa beställare lägger 
ned projekt när de står som sponsor. I de fall där projektet blivit nedlagt på grund av att 
sponsor dragit sig ur har det berott på att de ändrat sin strategi eller inte längre haft behovet 
av slutresultatet. De har således inte lagt ned projektet på grund av att de sett bakslag inom 
projektet utan att de inte längre vill ha det de ville ha från början. Projekt som drar ut på tid 
blir således lättare ett föremål för nedläggning.  

 
Jag har varit inne på många ställen där de byggt hemsidor och det är ofta också att det är... 
dåligt förberett och dåligt planerat och då drar det gärna ut över lång tid. Och när det då 
drar ut på lång tid så är det en tendens att man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. 
Och då är det väldigt mycket prestige.  

 
Som citatet ovan påvisar så har projektet sett till att de blivit inaktuella och på så sätt 
självdött, i någon mening. Vi ser också att nedläggningsrisken varierar beroende på vart 
initiativet till projektet kommer från. Vår uppfattning är att det inte bara behöver skifta 
mellan branscher i huruvida det är svårt att lägga ner projekt eller inte, det beror på var i 
organisationen beslutet om projekt kommer från. Våra respondenter vittnar om att när 
ledningen har beslutat om att ett projekt ska genomföras, då blir det också så.  
 

Det är alltid lättare att lägga ner ett litet projekt, med få resurser i och, om man uttrycker sig 
lite mångvördigt "Inte så viktigt projekt". Även om det kan, jag tror att det handlar mer om 
storleken på projektet. Och sen, en annan sak som faktiskt kan väga in är det här med 
prestige. Vem det är som har initierat projektet, går man i olika organisationer, är det 
någonting som kommit uppifrån och ner så är det nog svårare att lägga ner än ett projekt 
som kommer nedifrån och upp. Det är traditionella hierarkiska tänket, att har ledningen 
kommit på något då ska det genomföras punkt slut. 
 
...det var alla medvetna om. Inklusive ledningen själva, de tyckte det var pinsamt och så 
vidare. Jag glömmer aldrig, hela ledningsgruppen kom in och rada upp sig i rummet för de 
förstod att folk skulle ta illa vid sig. Men de allra flesta accepterade deras förslag, man har 
haft svårt att bestämma sig. Folk hade ju jobbat över, slitit och sådär.  

 
Hot om nedläggning och riskerna för det är branschtypiskt, liksom viljan att vara 
transparent. Däremot kan vi inte likt Hormozi et al. (2000) se att förutsättningarna för 
nedläggning bara varierar från bransch till bransch utan även andra faktorer. Faktorer som 
projektets storlek, investerat kapital, om beställaren sitter internt eller externt, med mera. 
Vi ser att det är mer komplext än så, att bara peka på bransch. Däremot så har 
konstruktionsprojekt fördelen att de sällan blir nedlagda då man vid nedläggning inte får 
någon som helst avkastning på resultatet. Det blir heller inga återbetalade pengar som 
åtminstone kan utvinna något värde för att täcka upp för förluster under projektets gång, 
som Staw och Ross (1987) påpekar. Staw och Ross (1987) menar att det finns en jargong 
inom konstruktionsprojekt att bakslag inom projekt alltid kan räddas upp med ökade 
resurser i form av pengar. De projekt som oftast blir föremål för nedläggning är IT-projekt 
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och det är många IT-projekt som startas, både för internt bruk och mot extern kund. I 
samtliga fall är det sponsorn eller projektbeställaren som tar beslut om nedläggning, på 
olika grunder. Dels för att projektet tagit så pass lång tid att behovet har minskat eller att 
intressenter internt har haft väldigt lite tilltro till projektet och successivt ändrat inriktning 
och mål på projektet. Vi har också sett en form av ovilja hos ledningen att lägga ned 
projekt som de själva är initiativtagare till, oavsett om projektet ska levereras till de själva 
inom organisationen eller ut på en marknad.  
 

Det är nog generellt så att det är svårare att lägga ned stora saker ja. Men frågan är vad det 
är som avgör där, om det är att man har investerat väldigt mycket personal, pengar eller om 
det är för mycket prestige. 

 
Prestige är ett återkommande begrepp som våra respondenter vittnar om när vi ställt oss 
frågan om vilka faktorer som spelar in mest ett projekts fortsättning eller nedläggning. Vi 
ser en tendens till att deras inställning om nedläggning som branschtypisk inte är det 
väsentliga, även om det är en förklaring. De ser det som en fråga om vem som faktiskt 
betalar, så länge någon är villig att betala så ska de försöka att leverera. Riskerna i 
huruvida ett projekt ska läggas ner eller inte behöver inte handla om att projektet har dragit 
på sig onödiga kostnader och spräckt sin budget, eller att det är många människor som är 
inblandade. De pekar på att prestigen är en avgörande faktor i ett projekts fortsättning eller 
nedläggning.  

4.4 Prestige och känslor försvårar nedläggning 
Under vår datainsamling i form av personliga intervjuer nämnde varje respondent ordet 
prestige, utan att vi över huvudtaget hade tagit det ordet i vår mun. Precis som Staw och 
Ross (1987) menar så finns en stark prestige bland projektledare att slutföra ett projekt. De 
menade att om en projektledare är så pass övertygad om att sitt projekt kommer att lyckas, 
då kommer de också se till att det ser ut så i slutändan. Ingen projektledare vill tappa i 
anseende och förlora ansiktet, vilket är vedertaget i arbetslivet såklart. Tamada och Tsai 
(2014) beskrev scenarior där ihärdigheten att slutföra ett projekt förklaras av att 
projektledaren ifråga bara vill rädda sin egen karriär. Vi ser däremot att det tenderar att 
ligga i yrkesrollens natur att slutföra ett arbete och inte lämna något halvfärdigt. Prestigen 
finns där men vi ser inte att det först och främst beror på att de vill rädda sitt anseende utan 
snarare på att det är ett naturligt sätt för en projektledare att främja sin målfokusering. 
Alltså egenskaper som kommer med uppgiftens natur. Det är ju förmodligen också utifrån 
dessa egenskaper som en projektledare blir tillskriven ett projekt och förmodligen är det 
dessa egenskaper som ligger till grund för att en individ ämnar arbeta med projekt. 
Nedanstående citat är hämtade från två olika projektledare med mångårig erfarenhet inom 
projektledning och visar verkligen på denna prestige inom yrkesgruppen, de två första 
citaten är från en och samma projektledare. 
 

...har du väl kört på nånting, då kommer ju mycket prestige. Men istället för att driva det på 
tydlighet, struktur, att skapa effektkedjor och jobba med nyttorealisering så kör man ju mer 
på en tro. Människor vill producera bra resultat, de sliter DJUR för att göra det. Mot alla 
problem och allting. 
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Vi ger dem en utmaning som de inte kan lösa. Den går inte att lösa helt enkelt. Men de 
försöker, och de gör ALLT i sin makt för att ta sig förbi. Jag tror aldrig under alla dessa år 
att någon har sagt till mig "De går inte lösa". Alltså de gör våld på logik, de gör våld på 
ALLT. Det ska jobbas nätter och det ska jobbas helger. 
 
Som projektledare vill du aldrig lägga ner ett projekt, så är det. Man vill genomföra en 
uppgift som man har fått, så för den egna självkänslan och så vidare så är det naturligvis 
bättre och kunna genomföra ett projekt? Det kan ju bli så att man har svårt att bemanna det 
här projektet. Är det personen X, där har vi lagt ner alla projekt som den har genomfört, då 
vill jag inte jobba där. Så ja, men absolut. Alla vill ju vara i det Winning team! 

 
Anledningen till prestigen blir här tydlig då projektledare som varit tvungna att lägga ned 
ett projekt blir en person som få personer vill arbeta för i framtiden. Precis som Staw och 
Ross (1987) beskriver så högaktas de projektledare inom organisationen som lyckats vända 
ett projekt som var nära nedläggning till att istället driva det i mål. Det finns en slags kultur 
där uthållighet och ihärdighet premieras och det är en ledarstil som projektmedlemmar ser 
upp till. Vi ser också likt Staw och Ross (1987) att projektledare är den som ska slutföra 
projekten och absolut inte lämna något halvfärdigt. Skulle projektet börja gå dåligt eller 
komma nära ett förtida avslut så gör de en upptrappning, både i resurser och  tid. Våra 
respondenter vittnade om att de ber om mer personal och mer pengar samt tid när deras 
projekt går dåligt och på så sätt får projektet på sätt köl igen. Det blir tydligt att 
upptrappning prioriteras högre än nedläggning och det bottnar i denna prestige. Däremot så 
är det inte nödvändigtvis bara projektledare som har stor prestige inom projekt. Vi ser 
tendenser på att även ledningen, sponsor eller styrgrupp kan drivas mycket på prestige. 
Beroende på var initiativet till projektet kommer ifrån kan dåliga projekt drivas vidare på 
prestige även från de som underhåller projektet finansiellt. 
 

Sen är det ju chefen, sponsorn som går in och beslutar, att lägga ned det här va, för det är ju 
inte lätt för den är ju ansvarig och den har ju ett mycket större och tyngre ansvar och det är 
ju han eller hon som har investerat företagets resurser och pengar i det här, så att DÄR är 
det nog större tveksamhet. Så ska man vara en bra sponsor, så ska man inte ha svårt att fatta 
beslut. Så man måste ha lite mod och is i magen.  

 
Dessa två aspekter blir väldigt intressanta att ta upp. Å ena sidan har du projektledaren som 
drivs av att alltid slutföra, ge allt den har i tid och driva på sin projektgrupp för att få 
projektet att bli slutfört. Å andra sidan har du beställaren som låter projektet fortgå på 
grund av prestige. Någon inom gruppen av beställare har ju tagit beslut om att få något 
levererat och då vill ju inte beställaren i fråga erkänna sitt misstag och lägga ned projektet. 
Denne person har ju kostat företaget pengar allt eftersom projektet har löpt på. Skulle 
projektet bli lyckat så är det en mycket positiv två-aspekts-konstellation. Om det däremot 
är ett projekt som vid färdigställande inte blev så lyckat så är detta en aspekt som är ytterst 
illa för det företag som betalar för projektet. För oavsett hur prestigelös en projektledare än 
må vara inför ett projekt, så kommer denne att driva på viljan att slutföra. Vad gäller vilja 
att slutföra så finns även en tredjepart som påverkar ett projekt upptrappning, fortsättning 
och undvikande av nedläggning, nämligen projektteamet. Samtliga av våra respondenter 
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ansåg att den känslomässiga anknytningen som projektteamets individer har för ett projekt 
är oerhört stark och påverkande.  

 
Projekt som arbetsform är väldigt roligt på många sätt och en sak som projekt som 
arbetsform har som fördel det är att många människor går All-in. Alltså de satsar allt. Vid ett 
projektnedläggande är det lite som att dra bort mattan under fötterna på folk och det brukar 
folk reagera ganska negativt på. Jag tror som sagt var att projekt som arbetsform är väldigt 
stimulerande och det är väldigt roligt på alla sätt och vis, men det är en tendens till att du 
går All-in. Du får ett mål, du jobbar mot det och du gör allt du kan för att ta dig dit. Om 
någon rycker undan mattan för dig, då går du in i en förändringskurva. Människor är 
jättedåliga på att ta förändring. 
 
Jag tror att dels, dels så blir man lite förtjust i någonting, får en liten bebis. Sen tror jag man 
drivs av att man har lagt ner så mycket tid och pengar, så man vill lyckas. Jag tror att det 
kan bli lite prestige i det, nu har vi tagit på oss det här nu ska vi köra det här i mål. Också 
kanske man tänker på hur mycket pengar man har lagt ner.  
 
...så det är väldigt många som reagerar väldigt negativt där. som liksom tycker att det är ett 
slag i magen, man blir väldigt besviken, man blir ledsen, man tycker det är tråkigt att man 
inte får genomföra, man blir lite aggressiv mot de andra som får gå vidare.  

 
Som citaten ovan påvisar så har projektmedlemmarna i projektteamen en slags 
känslomässig anknytning till projektet då de har en stark tro på projektets nytta och 
slutresultat. Att lägga ned ett projekt i förtid innan de har fått chansen att slutföra det slår 
hårt mot projektteamets medlemmar på ett känslomässigt plan. Det visar att ingen vill att 
sina projekt läggs ned, för är det någon som har god insikt i detaljerna, så är det 
projektteamet. Det är de som är mitt uppe i arbetet och drivs av optimism och tro. Som 
Royer (2003) så tenderar projektteam att skydda sina projekt både från interna och externa 
hot om nedläggning då de enligt henne har denna personliga känslomässiga anknytning till 
projektet. Detta var starkare och mer vedertaget än vad vi först trodde och vi kommer att få 
anledning att titta närmare på hur projektmedlemmar skyddar sina projekt senare under 
denna analysdel. En annan intressant aspekt är synen på just nedläggning av projekt. 
Nedanstående citat vittnar om de känslor som väcks när ett projekt läggs ned. 

 
Det här är nog väldigt vanskligt kan jag tänka mig. Har du startat någonting så vill du lyckas 
med det för annars har du misslyckats.  

 
Misslyckats, misslyckande. Detta är ord som våra respondenter helt på egen hand använder 
som etikett när nedläggning av projekt kommer på tal, detta utan att vi ens nämnt ordet så 
använder sig samtliga intervjupersoner sig av det ordet istället för nedläggning. Det påvisar 
en slags informell kultur inom projektledningsbranschen.  

4.4.1 Nedläggning ses som ett misslyckande 

Nedläggning av projekt ses som ett misslyckande för projektledare. Våra respondenter 
tenderade till att byta ut vårt begrepp “nedläggning” till “misslyckande” eller “Inte 
fullföljt”. De omvandlar alltså ett tämligen neutralt ord till ett negativt laddat ord per 
automatik. Den negativa synen stämmer överens med det som Chulkov och Desai (2008) 
menar att nedläggning av projekt förknippas med signaler till samtliga intressenter att 
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beslutet om att starta projektet från början faktiskt var fel. Likaväl som ett slutfört men 
misslyckat projekt ses som ett nederlag gör även projekt som läggs ned på bra grunder 
också det. Det behöver inte ha varit något som varken projektteamet eller projektledaren 
har undgått eller gjort fel, utan att få bli nedstängda i förtid ses likväl som ett 
misslyckande.  
 

...man blir ju engagerad och när man är långt gången så känner man ju att man vill 
färdigställa. Men det får inte bli liksom, det får ju inte vara det som driver. Jag menar en 
leverans som suger, det är det ju ingen som vill ha. Men det är klart det måste kännas som ett 
personligt misslyckande. En del tar det nog så, att tvingas avsluta ett projekt.  
om jag försöker gå på lite egna erfarenheter, hur du beter dig lever ju kvar i väggarna. Har 
du många misslyckanden knutet till dig då ses du ju som en person som misslyckas. Att lägga 
ner projekt tycker ju inte jag ska ses som ett misslyckande, men det gör ju det. 
 
Det är missförstånd kring den här modellen, för de tror att när de startar planeringsfasen så 
har de startat ett projekt och "om jag lägger ner det så är det ett misslyckande". Detta verkar 
finnas i ryggmärgen på folk.  
 
Ja alltså nu pratar jag bara utefter hur vi gör här men jag skulle nog säga att det är mer 
amerikaniserat och därav mindre okej med misslyckanden nu. Det är väldigt mycket, alltså 
allting syns så man vill inte misslyckas för då drabbas ju aktieägarna.  

 
Att som projektledare få driva sitt projekt i mål är som vi tidigare behandlat en mycket 
viktig del i projektledarens arbetsliv. När denne blir ifrån tagen den chansen så är det 
onekligen så att de tar det som ett personligt misslyckande. Dessutom tenderar 
projektledare också att ta stort ansvar för sina projektmedlemmar och deras karriärer, i viss 
utsträckning. Precis som Balachandra (1996) menar så ser vi att genomförda och lyckade 
projekt kan ha stor positiv inverkan på projektmedlemmars fortsatta karriärer och rykte. Åt 
samma håll kan en projektmedlem tappa i anseende om denne har varit delaktig i ett 
misslyckat projekt. Det är där det intressanta aspekten kommer in. En nedläggning av ett 
projekt är inte synonymt med ett misslyckande. För organisationer så borde nedläggning av 
icke fruktbärande projekt vara något att glädjas över istället för att anamma ett personligt 
misslyckande. Däremot finns det även en informell bestraffning internt för projekt som 
misslyckats men även för projekt som blivit nedlagda trots att projektledare har följt sin 
modell och varit noga i sina fasövergångar.  
 

Ja, jag har sett en del sån här skämtbilder om det där.  Att döma utav dem då  så antar jag 
väl att det förekommer. Och en särskild sådan jargong hittar vi nog i amerikanska 
projektorganisationer, liksom när projektet lägga ned "vad händer då?", ja då spårar man 
upp de skyldiga och placerar om de till nån annan avdelning och sånt där. Belöna de som 
inte var med och bestraffa de som deltog *skratt* och såna där saker. 
 
Ja det är väl bonusar oftast som försvinner. Sen beror det ju på, om du inte har gjort att bra 
jobb så får man väl kanske inte leda nåt mer projekt. Då får man mindre uppgifter och 
istället göra andra saker.  

 
Detta tyder på att det förekommer en skämtsam jargong internt mot projektledare som varit 
föremål för nedläggning. Det ger en indikation på hur man ser på nedlagda projekt. 
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Chulkov och Desai (2008) förklarar detta med att ett genomfört och lyckat projekt har 
störst påverkan på en projektledares rykte. De menar att ett nedstängande av projekt sänder 
signaler att projektledaren har gjort fatala misstag som förklarar projektets nedläggning. 
Detta är något som vi också ser vilket förklarar att projektledare anser att de lägger sitt 
rykte på spel. Många av våra respondenter påstod att så länge en projektledare bara följer 
metodiken och modellen, så bör inte projektet bli misslyckat. Har projektledaren i fråga 
följt modellen och metodiken och projekt ändå blivit misslyckat, ja då har heller inte 
projektledare någon skuld i varken misslyckandet eller nedläggandet. Vi är däremot av en 
annan åsikt, då det är tydligt att projektledare ser nedläggning som ett misslyckande 
oavsett hur noggrant eller slarvigt de har följt modellen. Ovanstående citat vittnar också 
om att misslyckande i form av nedläggning kan leda till omplaceringar, vilket styrker det 
Balachandra (1996) menar är en vanlig strategi i projektorganisationer är ett team inte fått 
fullfölja sitt projekt. Projektorganisationen eller projektledare tenderar till att riva upp 
projektgrupperna för att testa mer lyckosamma konstellationer för framtida projekt. Vi ser 
likt Unger et al. (2012) att ledningen implementerar en icke bestraffande kultur vid 
nedläggande av projekt, förutsatt att projektledaren har följt de modeller och anvisningar 
som den skulle ha gjort. För om att projekt som blivit nedlagt blir föremål för bestraffning, 
då minskar risken att en projektledare kommer att överväga nedläggning i framtiden. Även 
Hormozi et al. (2000) trycker på vikten att högsta ledningen bekräftar projektteamet på ett 
positivt sätt inte bara om projektet slutförs utan även i de fall där projektet måste läggas 
ned. Att det bland projektledare finns en inbyggd mentalitet att det är bättre att slutföra ett 
projekt än att de ska skydda beställaren från onödiga kostnader är tydligt och som vi 
tidigare sa kan det ligga i professionens natur. 
 

Ja, Oja, det är ju viktigt, det är viktigt. Alltså en projektledare drivs av sånt. Projektledare är 
målfokuserade vill jag påstå och det är nånting som man strävar efter, om man med en enda 
mening ska förklara vad en projektledares jobb är så är det ju "Led projektet i mål", det är 
det jag brukar säga va.  

 
Att leda projektet i mål, allt annat är misslyckande. Det blir här lätt att tro att projektledare 
och projektteam har ett förhållningssätt till sin uppgift där skygglappar är på och att de 
bara ska leverera resultat utan att själva utvärdera huruvida det de arbetar med kommer att 
ge den nytta de tror. Tron på projektet inom en projektgrupp är en viktig del för att 
projektet ska kunna slutföras på ett lyckat sätt och det förutsätter ett optimistiskt 
förhållningssätt till projektet som helhet. Detta blir intressant att belysa när vi kopplar det 
till Bromés (2004) påvisningar om att visionen som drivkraft är väldigt avgörande. Han ser 
en tendens till att projektteam skyddar sina projekt och främst ser till teamets bästa snarare 
än hela organisationens. Bromé (2004) menar också att projektmedlemmar kan ha svårt att 
se helhetsbilden, vilket skulle kunna förklaras med en slags subjektiv optimism. 

4.5 Optimismen kring ett projekt försvårar nedläggning 
Optimism är något som varje projektledare och projektmedlem behöver för att kunna driva 
ett projekt framåt, de måste tro på det de gör annars blir det inget lyckat projekt. Däremot 
kan optimismen bli en slags bias för de inblandade då de inte ser bristerna och riskerna i 
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sina projekt. Vi upptäckte att det finns olika slags bias i optimismen och på olika nivåer. 
Precis som Meyer (2014) påvisar så ser vi att projektledare och dess teammedlemmar 
mycket väl kan ha för stor optimism till sina pågående projekt. De är väldigt djupt rotade i 
sina uppgifter och målvisionen. Precis som Stjernberg et al. (2008) menar så finns en slags 
optimism i hur projekt planeras, nämligen om vad som ska ske i projekt snarare än vad 
som kan hända i projekt. Det är inget svårt att förstå att de mest optimistiska tankarna kring 
ett projekt återfinns bland individerna som arbetar nära projektet, då det är de som vet mest 
om detaljerna. En respondent vittnade om att temporära bakslag eller motgångar till och 
med bemöttes med optimism: 

 
Det är väl lite som vi prata om förut, prestige. Det kan vara någon form av övertro, det 
ordnar sig, vi hittar ekonomi för det här, vi kommer att kunna resurssätta det här bättre och 
så vidare.  

 
Så där har vi optimismen för framför allt kring de faktorer som gör att projektet ska få 
fortsätta. De kanske saknar resurser och ekonomi men det viljan att driva framåt är ändå 
större. Det är precis som Meyer (2014) menar att projektet alltid kommer att ge bra 
avkastning, bara det får slutföras och bli helt klart. Han menar att det finns en stor tro på att 
projekt kommer att bli lyckade bara de får chansen att slutföra sina projekt. Den attityden 
bland våra respondenter kunde vi också se tydliga tendenser till. Sen kommer det andra 
slaget av optimism-bias och blir påmint, nämligen att det projekt de arbetar i och utvecklar, 
är för bra för att läggas ned. Som nedanstående citat påvisar från en respondent inom 
R&D-branschen: 
 

...de var ju väldigt besvikna det där lilla projektteamet, en 3-4 stycken som hade jobbat 
närmast då tillsammans  med dem i projekt var ju också besvikna såklart. Så det var ju inte... 
ja det var ju tråkigt att bli nedlagda när man känner att man investerat mycket tid, mycket 
kraft i det här och sen vart det inget. Fan de trodde ju fortfarande på det "Fan det är ju bra 
skit det här" utan att kanske se de andra faktorerna gjorde att det blev omöjligt egentligen 
då. Eller att det var ett svårt projekt att köra hela vägen. Men när man sitter på kammaren 
där och har den där här produkten och på tre sekunder blir det nedlagt. "shit, det här är ju 
svinbra. Det måste ju alla tycka!". Så helhetsbilden... Näh!  

 
Helhetsbilden är ett ord som vi ofta stötte på bland våra respondenter. Vikten av att en 
projektledare hela tiden ser helhetsbilden och själv kan se risker, hot och svagheter vittnas 
om är ytterst viktigt. Att projektmedlemmar har en personlig anknytning och ofta tror på 
för mycket på projektet som helhet styrks av Royer (2003). Meyer (2014) menar även å sin 
sida att projektledare som har ett eskalerande engagemang kring ett projekt troligtvis inte 
kommer att kunna ge en objektiv analys av sitt eget projekts potential då hen är förblindad 
av sin egen optimism över projektet. Precis som Balachandra et al. (1996) så ser vi en stor 
fördel i att projektledare inte över huvudtaget är med i beslutet angående ett projekt 
eventuella nedläggningar. Detta då projektledare mest troligt har en för stark anknytning 
till sitt projekt. Vi fick även vittnesutsagor om att en ledning även kan vara drabbade av 
optimism-bias, vilket av våra respondenter kan uppfattas som både skrämmande och 
positivt:  
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Vår förre VD han drevs ju av en långsiktig vision hela tiden och oftast var han jävligt 
träffsäker. Man kunde sitta och tänka såhär "Suck, vad håller han på med, vad pratar han om 
nu?" och sen 4 år senare så var vi där liksom! Så han var ju jävligt rätt på. 

 
Men denna optimism bland ledningen kan uppfattas som något negativt när inte idén och 
visionen är förankrad hos den som ska leda projektet.  
 

Insikten de senaste två åren gick vi från att vara en toppstyrd organisation med en ledare 
som har visionen och makten att bestämma vad vi ska göra, vad vi ska utveckla och då ha 
både marknadsaspekter, säljaspekter, teknik, du vet rubbet! Jämfört med nu om vi har en bra 
idé "Det här är bra, stor efterfrågan och cool produkt." Den lite mer sofistikerade 
approachen får man väl säga, förr var det mer one-man-show, men den nya ledningen har 
lagt en mer sofistikerad approach på det här som ger en mer solid grund att stå på och inte 
det där visionära "jag tror vi ska åt det här hållet" utan som nu istället med "vi tar reda på 
om vi ska åt det här hållet". 

 
Det pekar på det som vi varit inne på tidigare under vår analys, att projektledare uppskattar 
en bra förstudie och en väl förankrad sådan. De verkar inte vilja ställa upp på projekt som 
bygger på visioner och optimism utan kräver snarare ett tydligt business case för att kunna 
tro på sina projekt. Om de väl får det, kan de dock bli väl optimistiska i sina projekt. Även 
Meyer (2014) anser att ledningen kan ha en orealistisk syn på ett projekt, och inte minst att 
de faktiskt kan rädda ett projekt som har misslyckats. Han föreslår att ledningen, för att få 
bukt med den organisatoriska optimism-bias, bör implementera en kontinuerlig 
intervention i organisationen. Detta är möjligt på portföljnivå men det tenderar att lysa med 
sin frånvaro. Att ifrågasätta de pågående projektens bärkraft och med jämna mellanrum ta 
beslut om fortsättning eller nedläggning. Detta är fördelaktigt då knappast projektledare 
kommer vara den som går fram till styrgrupp eller ledning och rekommenderar 
nedläggning, denne drivs av en tro att projekt kan räddas via mer resurser och tid. 
Nedanstående citat påvisar att en slag balans mellan optimism och skepsis ändå är 
önskvärda. 
 

Jag tycker ju inte att man bara ska driva på tro. Projekt är ju lurigt för det handlar ju om att 
ta fram nånting som är unikt, det har aldrig gjorts förut. Så en viss chansning måste man ju 
ta naturligtvis. Det är ju därför man har ett så pass stort behov av att följa en fasmodell och 
att använda de kunskapsområden som finns. Om man bara går på tro... jag tycker inte att 
man har så tydliga såna alltid, alltså externt. Och då blir det projektledaren som blir den 
drivande och då blir det ju inget ifrågasättande.  

 
Ifrågasättande i den bemärkelse att utvärdera projektets bärkraft och nytta, vad det är vi 
egentligen ska åstadkomma. I en grupp med glada tillrop och en vilja att hela tiden ta 
projektet framåt kan det tyckas önskvärt med en mer utvärderande roll, för att minska den 
förblindande optimismen, som uppenbarligen råder i projekt och projektorganisationer 
både horisontellt och vertikalt. 
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4.6 Skepsisen är inte välkommen 
Ifrågasättande, skepsis, pessimism. Ord och begrepp som inte riktigt klingar rätt och riktigt 
när det handlar om att driva och slutföra lyckade projekt eller leda välmående 
projektgrupper. Frågan vi ställer oss är om inte en slags skeptiker behövs inom en 
projektgrupp för att inte gruppen ska bli förblindade av sin egen optimism. Som Stjernberg 
et al. (2008) så önskar projektteam att deras medlemmar är dedikerade projektet och tycker 
det är bra när de når leverans. I vissa projektgrupper kan det enligt Royer (2003) finnas 
projektmedlemmar som blir så uppslutna i gruppens enhällighet att de inte vågar föreslå 
nedläggning eller ens tror på att ett nedläggande av projekt är den för organisationen bästa 
vägen. För att få en grupp individer att bli enhälliga och driva mot ett gemensamt mål, 
vittnar våra respondenter om att teamet måste jobba tight, med humor och lättsamhet. De 
måste sträva åt samma håll och dela vision. Detta påvisar nedanstående citat från en av 
respondenterna: 
 

….förmåga att ha ett tajt team, tror jag. Ett driv runt omkring sig hela tiden så man känner 
att det finns ett engagemang. Det är ju vi lite bortskämda med att vi går in i ett projekt och 
liksom plockar teamleader och experter och det är ju ingen som sitter som sitting bull såhär 
och tycker att allt suger utan alla vill ju åt samma håll. Och det tror jag man gör i stora 
organisationer att det finns ju några sitting bull som bara "ääääääähh det är inget bra" eller 
nåt annat skit. Det sitter liksom bara och tycker allt är skit, är man projektledare hos oss tror 
jag att man väldigt sällan ska lägga kraft och energi på att få med sig dem som inte vill det 
här egentligen. Alla vill åt samma håll och är man bara tydlig och rak och sen att alla pratar 
samma språk och stoppar in rätt människor i rätt forum. Vi är ju väldigt aktiva att kunna 
hitta sätt att… Ja, hur undviker vi nedläggning? 

 
Det blir ganska lätt att förstå vilket gruppbeteende som både önskas finnas och faktiskt 
finns inom projektgrupper. Engagemanget, drivet och optimismen är central och som 
Royer (2003) menar så vidmakthåller den kollektiva tron på ett projektet sig själv. Det 
finns precis som hon påvisar ett väldigt litet utrymme för skepsis inom en projektgrupp, 
precis som i vilken arbetsgrupp som helst som befinner sig ute på en linje. Denne ses som 
en person som sätter käppar i hjulet inte bara för projektets progress utan också för alla 
deltagare inom projektet. Denna nyttiga skeptiker ska ha som uppgift att likt de övriga 
projektmedlemmarna driva åt samma håll men aldrig låter sig ryckas med i gruppens 
överväldigande optimism och tro. Det är också högst osannolikt eller ovanligt att en 
individ inom projektteamet informellt skulle ta på sig rollen som exit champion, då denne 
riskerar uteslutning och omplacering. En exit champion kommer heller aldrig få ett kvitto 
på om den hade rätt vid ett projekts nedläggande. Precis som Royer (2003) menar så får vi 
ju endast reda på huruvida ett projekt är lyckat eller inte om projektet får slutföras. Så det 
finns således väldigt få personliga fördelar att inneha rollen som en skeptiker, åtminstone 
informellt. Att projektledare gärna talar om diversitet och mångfald inom en projektgrupp 
med olika infallsvinklar och roller ställde vi oss frågan huruvida en skeptikers roll inom en 
projektgrupp kunde se ut. Nedan kan vi läsa två olika respondenters syn på nyttiga 
skeptiker inom ett projektteam.  
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Det är väl inte särskilt populärt att gå emot. Det är ett väldigt starkt tryck i projekt att hela 
tiden gå vidare. Det finns en väldig framdrift i projekt.  
 
Det kan vara en irritation framförallt för att folk kan känna sig, ifrågassatta, bevakade. 
Samtidigt som man kan tycka att någon tittar på det här. Som inte är färgad av projektet.  

 
Detta styrker det som Royer (2003) påvisar om att projektgrupper skyddar sina projekt inte 
bara för externa hot om nedläggning utan även interna. Hon menar även att det finns en 
fara i projekt som går dåligt är att projektdeltagarna får ett ännu värre tunnelseende. Om 
projekt får bakslag och går knackigt, tenderar projektmedlemmar att än mer borra ned 
huvudet och jobba hårdare och intensivare. Detta är ett beteende som vilken organisation 
som helst skulle se som ett mycket önskvärt beteende i sådana situationer. Dock så är det 
knappast fördelaktigt i hänseendet att stanna upp och utvärdera ett projekts hållbarhet, 
tvärtom. Det är här Royer (2003) förespråkade en slags exit champion som en informell 
roll. Våra respondenter ansåg att en nyttig form av skeptiker är välkommet i projektteamen 
men inte på vilka premisser som helst.  
 

Ja alltså jag tror inte man ska ha med en skeptiker hela tiden i gruppen utan endast vid vissa 
tillfällen i så fall. Nä, annars skulle det nog bli en plåga och det skulle strida mot hela det 
vad det är som kännetecknar ett välfungerande team och du ska inte ha med dig en person 
där i laget som inte tror vad laget håller på med. De åker ut, och måste göra det. 
 
Jag tycker inte han ska vara där hela tiden. För då blir det en slags stående punkt på 
agendan, liksom att det kommer nån och ställer jobbiga frågor. Men en review med fräscha 
ögon kanske har den rollen i flera projekt det kan ju vara en väldigt bra idé.  
 
Ja, har han eller hon bara rätt glimten i ögat eller lite humor så funkar det nog. Det beror 
nog mycket på hur man är som person tror jag. Men är man en revisorsmänniska eller nån 
besserwissrer-attityd så då blir det nog inget bra. Då får man nog dålig respekt och för att 
man kanske är för stolt för att lyssna. Så det är mycket hur man är som person. Och hur 
kunnig man är såklart, att man hör att den här personen vet vad han pratar om.  

 
Som ovanstående citat påvisar är en skeptiker något som faktiskt vedertaget ses som högst 
positivt. Detta då det enligt våra respondenter kan hjälpa projektet att inte gå i fällor och på 
så sätt hjälpa till att driva projektet framåt, hela tiden framåt.  I våra ögon blir detta 
förhållningssätt knappast något ifrågasättande och absolut inget skeptiskt sådant. Skeptiker 
ska endast användas som någon som hjälper projektet att pressas vidare. Vill man att 
projektet ska slutföras så är detta en helt fantastisk strategi. Projektledare är inte 
intresserade att få sitt projekts fortsättning utvärderat, utan plockar endast de skeptiska 
bitar som kan påvisa framtida fällor. Detta är enligt oss en stor förklaring till att projekt 
inte läggs ned i realiserings- och genomförandefaserna i projektets livslinje. Det bara lastas 
in resurser som hjälper projekt att drivas vidare, de suger åt sig varningssignaler och på så 
sätt undviker nedläggning, snarare än en objektiv syn på huruvida det borde läggas ned 
eller inte. Det tyder på att projektledare och projektgrupper är ytterst uppgiftsinriktade, 
snarare än självrannsakande.  
 
Det blir lätt att förstå att när projektet väl har gått in i genomförandefaser så är inte 
ifrågasättande lika värdefullt för projektet, skepsisen har ingen plats då den inputen ändå 
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inte kommer att nyttjas till nedläggning ändå. Då borde det rimligtvis finnas störst 
utrymme för skepsis i planeringsfaserna, innan projektet har börjat kosta pengar och för 
många människor är inblandade. För om det är problematiskt och ointressant att ens 
fundera på nedläggning av projekt under genomförandefaserna, då måste vi ju döda projekt 
i förstudier och planeringsfaser. 

 
När vi har de här tre första mötena i en kommitté som består bland annat av mig så träffar vi 
ju projektledare och projektägare och sen har man en liten checklista man diskuterar så man 
fattar. Med den kompetensen som finns i det rummet så lyfter man nog de flesta frågorna som 
är relevanta. De ifrågasättande frågorna blir mer som nyttig input till projektledaren där då. 

4.6.1 Idéer till projekt är inte förankrade i strategin 

Det är som vi tidigare varit inne på relativt besvärligt, för att inte säga otänkbart att i förtid 
avsluta projekt om de är långt gångna och arbetet är i full gång. Även om projektet visar 
sig ha låg grad av bäring så justeras det från projektledarens håll så att det ändå kan 
fortsätta framåt. Som Daly et al. (2012) påpekar så riskera dåliga idéer att kosta mycket 
pengar för sponsor och ju längre projektet får fortlöpa, desto svårare blir det att avveckla 
projektet. Frågan är alltså berättigad huruvida det är mer effektivt och fruktbart att vara 
skeptisk innan projektet har gått in i genomförandefaserna. Projekt bygger på idéer, bra 
eller mindre bra. Resultaten visar på att idéer kan komma från olika håll i organisationen 
och inte bara vara något som kommer från ledningen.  
 

Sen i såna här projekt det kan ju vara någon i organisationen som kommer på något bra. 
Men det gäller att ha det strukturerat att innan man hoppar in i det så ska man liksom fattat 
att en bra idé kan vara en bra idé. Men det betyder ju inte att det ska bli ett projekt för det. 
Utan det ska liksom in i åt forum med ledning och stakeholder så får alla räcka upp handen 
om de tycker att de vill köra på något. Och där får man också ranka och prioritera mellan 
projekten. 

 
Idéer och förslag på nya projekt uppkommer på kontinuerlig basis, både från ledning och 
ute i organisationen Strategin för att sålla och bestämma sig för vilka idéer som ska bli 
föremål för projekt. Flera respondenter liknade det med att vaska fram guldkornen i 
organisationen. Om projektledare får bestämma så skulle strategier för att döda dåliga idéer 
ske via någon form av votering eller kriteriebaserad lösning, som ovanstående citat påvisar. 
Daly et al. (2012) ser detta som en traditionell strategi som alltid hänvisar till kriterier, inte 
sällan via en projektmodell. Det kan här handla om huruvida ett projekt ligger rätt i tiden 
och om resurser för att genomföra projektet finns. Detta är vad Daly et al. (2012) kallar för 
timing, att hänvisa till huruvida en projektidé ligger rätt i tiden. Att i dessa faser av 
projektet ha en skeptiker som dödar dåliga idéer ses som västenligt. Den skeptiska 
synvinkeln utanför projektteamet blir således styrgrupp eller ledning vilket verkar vara det 
som projektledare helst ser.  
 

Ja, jag tror att det är jätte bra. Att det finns någon som vågar säga de här obekväma 
sakerna, som inte är så bekväm i gruppen. Fast den rollen tycker jag att styrgruppen borde 
ha, gemensamt. För man har ju, i projektteam, de här beslutspunkterna, som betyder något. 
Det betyder ju att varje gång projektledaren kommer till styrgruppsmötet, då ska man ju gå 
igenom de här. Varje gång ska man ställa sig frågan, "har det hänt något som påverkar att vi 
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kan lyckas". Ska vi fortsätta eller ska vi lägga ner, den frågan egentligen. Den borde 
styrgruppen ställa sig varje gång. (Funderar länge).. Nu är det inte så, men det borde vara 
så.  

 
Det blir tydligt att projektledare inte har mandat att kunna vara med och omforma idéer i 
den utsträckning de önskar. Vi tolkar det som att projektledare på grund av detta önskar att 
styrgruppen är mer aktiv i de inledande faserna när förstudier görs och att de verkligen 
ifrågasätter projektets hållbarhet framför allt till innovatörer och initiativtagare. Daly et al. 
(2012) menar likt våra respondenter att projektledare alltid står inför utmaningar att 
överkomma motstånd från framför allt innovatörer då dessa tenderar att försvara sina idéer 
på ett aktivt sätt. De önskar att styrgrupper är mer aktiva och tillämpar det som Daly et al. 
(2012) kallar för direkt strategi som säger nej till bristfälliga idéer och projekt så tidigt som 
möjligt. Det här visar sig dock vara ytterst svårt att uppnå då idéer för projekt kan komma 
externt (utanför projektteamet) och övertyga ledningen om att de startar ett projekt som i 
slutändan ska göra hela företaget bättre. Det är däremot något som upplevs som negativt 
bland projektledare, som nedanstående citat påvisar.  
 

Alltså det här gänget som driver frågorna och det har varit några säljare där och varit och 
pratat och vi internt med nån jävla teckis som tycker att “this is the shit” liksom så säljer 
man in det till ledningen och sen tycker de att de sparar pengar, slipper samtal in och massa 
sånt där, besparing och effektivisering då på ett bra sätt, inte att avskeda folk utan 
effektivisera och... all good intentions men nånstans så kanske man stannar upp och 
reflekterar "Ja, just ja det där med kost ja!" att man inte tänker, man kanske knappt tänker 
“kost ja” man... alltså jag undrar om man hade gått vidare så långt som man ändå gjorde 
med det här projektet om man ens hade gjort nån pilot. 

 
Detta vittnar att projektledare kan bli förda bakom ljuset inte bara i kundorderprojekt utan 
även i interna projekt där de inte får chansen att göra det som Daly et al. (2012) kallar för 
att skapa alternativ. Den strategi som går ut på att övertyga innovatörer att hitta alternativ 
till sin ursprungliga huvudidé. När de får chansen att skapa alternativ för att förfina en idé 
kan de förändra idén till den kan användas till att genomföra ett projekt. Här finns också en 
chans att ta reda på om vi fyller ett tomrum på marknaden, eller om det utvecklas något 
som redan är gjort. ‘För oss blir det tydligt att det här är en mycket viktig del i förstudie 
och planeringsfaserna och det blir än tydligare att projektledare inte får de underbyggda 
besluten som de önskar alla gånger. Anledningen till att projektledaren inte själv väljer att 
döda idén och inte starta ett projekt kan förklaras med nedanstående citat från en 
projektledare som beskriver sin syn på andra projektledare. 

 
….Sponsorn säger då att han vill ha resultatet men projektledaren får mindre resurser och 
mindre tid. Ja... då accepterar dem och så kör dem i alla fall. Och jag har frågat flera 
gånger om varför de gör det och frågar om projektet sen gick bra. "Nej det gick jättedåligt" 
säger dem då. Ja men varför gjorde ni det frågar jag då. "Ja vad skulle vi göra?" säger de 
då. “Vi kan ju inte lägga ner.”  

 
Precis som prestigen hos projektledare att ta sig an uppgifter som den får och slutföra 
uppgifterna är som vi tidigare varit inne på väldigt stark. Även om de inte får det de vill ha 
i form av en ordentligt underbyggd förstudie tar de sig an projektet. Det här visar på att det 
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faktiskt är problematiskt att döda dåliga idéer, då det finns en klyfta mellan vision och 
verklighet. Dessutom visar det sig vara svårt att döda dåliga idéer trots att de är ordentligt 
underbyggda, eller kanske just på grund av att de är ordentligt underbyggda. Projektledare 
pekar i vissa fall mycket hellre på att ett projekt är undermåligt underbyggt och baserad på 
lösa trådar, än att det faktiskt är en dålig idé. Det kan alltså vara en hur dålig idé som helst 
men så länge det är underbyggt så är det genomförbart, i deras ögon.  
 

Det är ju frågan vad ett dåligt projekt är. Väldigt svår och svara på. För ett projekt utgår ju 
från att man har haft en idé som måste göras, det är väldigt svårt och värdera om den var 
dålig eller inte. Det är lättare att lägga ner ett projekt som inte är tillräckligt underbyggt om 
vi vänder på det. Vi hade en idé vi ville göra och genomföra, men vi hade ingen ekonomi och 
vi visste inte vad vi skulle använda resultatet till. Då är det kanske lättare och lägga ner. Och 
jag tror att man kanske startar projekt på lite för lösa grunder ibland.  

 
Det är svårt att på förhand veta vilka idéer som verkligen är dåliga, det kan nog de flesta 
förstå. Det som bidrar till att det är svårt att utröna dåliga idéer från bra kan ligga i 
organsationens mål och visioner. Det är viktigare för organisationen att peka på vad de vill 
ha och efterfråga detta från projektteamet i fråga. Däremot är det mer tveksamt om de 
besluten och idéerna är förankrade i den för organisationens bästa strategi. Som Daly et al. 
(2012) pekar på så är stödet från ledningen helt avgörande i ett projekt nedläggning eller 
fortsättning. Vi ser att det finns tendenser till att ledningen inte har förankrat önskan om att 
genomföra projekt som är i linje med deras strategi.  
 

Vi säger ju att projektet ska vara ett resultat av en strategi. Alltså att det är organisationens 
strategi som avgör vilka projekt som skapas och drivs. Väldigt många företag som jag jobbar 
med tycker att det är tvärtom. Att organisationen startar projekt, och sen så knyter man de 
till nån lämplig strategi som man kan hitta. Så det är ju inte så att startandet av ett projekt 
regleras uppifrån utan det regleras nästan nerifån istället. Om nån exempelvis tycker att det 
finns ett behov av någonting och så drar man igång nåt. Sen så måste man fylla i några rader 
i ett dokument där det står vilken strategi vi kopplar det till, så då gör man det baklänges 
istället.  
 
...det verkar mer som att oj här finns massa saker, och så gör man alla dem. Men just på 
grund av att det är lite dålig koppling mellan vision och strategi och pågående projekt är det 
ju svårare att döda dem i början. Svårt att avgöra vilka som ska vara med. 

 
Att på ett effektivt och väl underbyggt sätt döda eller föda dåliga idéer kan ligga i graden 
av mognad hos projektorganisationen i fråga. Däremot är en hög grad av mognad ingen 
garanti på att organisationerna faktiskt startar och driver projekt som är i linje med deras 
egen strategi. Det är precis det som Macheridis (2009) påpekar, att det kan uppstå problem 
i beslutspunkterna mellan faser om projektets koppling inte är förankrat i organisationens 
strategi och affärsidé. Även Belassi och Tukel (1996) menade att de primära faktorerna till 
misslyckade projekt är bristande ledning där dålig kommunikation av målen är en orsak. 
Att detta snarare är faktorer till att projekt blir misslyckat än att det försvårar 
förutsättningarna håller vi med om. Däremot så försvårar en förvirring i organisationens 
strategi och mål att projektet faktiskt blir föremål för nedläggning. Resultaten tyder på att 
så länge projektet har stöd från högsta ledning så kommer det att kunna gå in i 
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genomförandefasen förhållandevis lätt. Att beslutet kommer från ledningen bidrar enligt 
oss till att projektet får fortsatt stöd under projektets gång. Ledningen vill ha 
resultatet/effekten och då får alla anpassa sig runt det, även deras egen strategi. Här skulle 
organisationen tjäna på att projektledaren är mer aktiv och vågar döda dåliga idéer i högre 
utsträckning än de gör. Det skulle även tjäna på att kommunicera strategi och mål till 
projektgrupper på ett bättre sätt så att projektets vara eller icke vara lättare kunde 
ifrågasättas. Organisationens strategier tenderar till att åsidosättas till förmän för ett 
projekts möjligheter att undvika nedläggning. 

4.7 Snabba avslut är önskvärt 
Shepherd et al. (2014) lyfter i sin studie fram fördelar och nackdelar med utdragna kontra 
snabba avslut. Vi ställde oss frågan om projektledare reflekterar över detta vad gäller 
timing och effekterna av hur detta påverkar lärande samt projektmedlemmarnas känslor. 
Flera av respondenterna vittnade om att det inom projektteamet ofta har funnits en 
magkänsla om vart projektet är på väg. De uppger att teamet egentligen vet om behovet av 
en eventuell nedläggning innan sponsorn har fått vetskap om detta utifrån att de arbetar 
aktivt direkt i projektet. Respondenterna menar att gruppen under en tid har kommit till 
insikt med att vi troligtvis inte kommer kunna fortsätta med projektet och att de då har 
hunnit bearbeta sina känslor kopplade till projektet. Det är något som majoriteten av 
respondenterna uppger, att man som projektledare och projektmedlem lägger ner mycket 
tid och känslor på projektet, det blir ens “lilla bebis” som flera av dem uttryckt det.  
 

Ja det var nog ganska väntat egentligen. Det är ju sällan något sånt kommer som en blixt 
från klar himmel. Det är ju något som diskuteras, antagligen under en viss tid. Och man ser 
lite hur det barkar iväg och del delen. Så det påverkade egentligen inte. Det var mer ett 
förväntat beslut egentligen. 

 
Respondenternas egna reflektioner kring tiden för nedläggning av projekt överensstämmer 
till viss del med det som Shepherd et al. (2014) lyfter i sin studie, den ekonomiska vinsten 
med snabba avslut. Fördelarna med just abrupta avslut är att det förhoppningsvis inte har 
kostat organisationen så mycket extra jämfört med om beslutet hade varit utdraget, likaväl 
som de snabbt kan omfördela resurserna till andra områden där de kan nyttjas tämligen 
omgående. Detta stöds även av Daly et al. (2012) som påstår att den vanligaste strategin 
organisationer använder sig av är det kriteriebaserade vid nedläggning, vilket omfattar det 
som respondenterna uppgett varit de vanligaste beslutsfattarna hänvisat till vid just 
nedläggning i deras organisationer. Så som resurser i form av antingen finansiering eller 
individer.   
 

Ja, det beror ju på hur stort projektet är. Är det många som sitter och jobbar där så vill man 
ju avsluta det så fort som möjligt om det nu ska slängas i vilket fall för annars kostar det ju 
rätt mycket att bara ha det hängandes. Då vill man ju ha ett abrupt avslut men 
förhoppningsvis har man gjort nånting bra under projektet som man vill ta vara på och då 
måste man ges tid att göra det i alla fall.  

 
Vi frågade respondenterna om de kunde se några fördelar med utdragna avslut vilket ingen 
av dem egentligen gjorde, tanken kunde se vara god men att dra ut på ett avslut för att öka 
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lärandet ansåg de inte vara tillräckligt för att välja det framför snabba avslut. Däremot 
fanns det flera av respondenterna som uttryckte vikten av att ta tillvara på erfarenheterna 
från projektet, även om det skulle avvecklas snabbt så ansåg de att något har man 
förmodligen gjort bra, eller mindre bra, vilket medför att tid behöver avsättas för att 
sammanställa. Det vill säga, snabba avslut kan göras snabbt men man bör ändå avsätta tid 
för att skriva ner lärdomar innan resurserna omfördelas. Detta är vad Jansson & Ljung 
(2004) menade med en slutrapport som sammanställs där de inblandade samlar 
erfarenheter och drar lärdomar av det gångna projektet. Det som väckte vårt intresse var 
reflektionen från en respondent från den privata sektorn, vars uttalande ni kan läsa nedan.  
 

Nej, nej det är inte bra, det tror jag inte. Däremot! Det jag skulle komma till innan; 
Nackdelen med snabba avslut är ju att människor att ledningen gått och ruvat på det här 
beslutet under lång tid kanske, eller om det i alla fall framstår så, och "de låter inte mig veta 
det" då kan man ju bli väldigt besviken och irriterad och det skapar osäkerhet och den sitter 
ju kvar till nästa gång. Den känslan kan ju bli väldigt negativ.  

 
Endast en av sju respondenter reflekterade kring hur ett snabbt beslut kunde påverka 
projektteamet vilket är väldigt spännande utifrån att majoriteten av dem har sagt att 
projektledaren har ett stort ansvar gällande just projektmedarbetarna och deras rykte. Det 
är en intressant reflektion kring hur ett snabbt avslut kan påverka gruppen på så vis att 
teamet riskerar att känna sig utanför. Att projektägaren eller styrgruppen inte har förmedlat 
beslutet i samråd med projektteamet eller projektledaren utan tagit det ovanför deras 
huvuden. Det i sin tur skulle kunna skapa osäkerhet inför framtida projekt hos 
organisationen, stödet för ledningen skulle kunna avta eller projektledaren beroende på om 
denne visste om beslutet före projektmedarbetarna eller ej. Det är intressant att endast en 
av sju i studien har reflekterat kring detta, i vart fall i samband med intervjutillfället, då 
bland annat Hormozi et al. (2000) och Havila et al. (2012) understrukit vikten av 
delaktighet vid nedläggning. Om projektmedarbetarna får vara med i öppna dialoger vid 
diskussioner om eventuell nedläggning så skapar det delaktighet och ökad motivationen 
hos dessa för framtiden. Dock vittnar respondenterna i de branscher vi studerat att de ser 
övervägande fördelar med abrupta avslut och uppger att i de organisationerna som de 
arbetar använder de sig inte utav utdragna avslut som enligt Shepherd et al. (2014) skulle 
öka lärandet hos individerna och minska risken för de negativa känslorna som kan uppstå.  
 

Det är fördelar, övervägande fördelar med att det kommer snabbt. Det är det. För om det 
kan genomföras snabbt också så har man ju fördelen att man kan använda personalen till 
annat snabbt, det är ju viktigt så det inte blir något tomrum där och kostar en massa pengar. 
Och folk kanske lider under den tiden, särskilt om det pockar på med andra projekt som 
personalen behövs till, att det behövs till andra uppgifter, då är det ju angeläget att göra det 
snabbt men det får inte göras så snabbt att man inte stänger ner snyggt, det måste det ändå 
göras. Man får inte bara rycka folk och hoppa över avslutningsfasen. Det ska göras! 

 
Oavsett om nedläggningen sker snabbt eller utdraget tycks i vart fall flera av 
respondenterna, oberoende av bransch, understryka vikten av att projektledaren ansvarar 
för att inte hoppa över avslutningsfasen. Det är fortfarande viktigt att göra en snygg och 
ordentlig nedläggning av projektet för att få möjligheter att ta med erfarenheter inför 
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framtiden, vilket även har poängterats av Havila et al. (2012). Däremot har de olika åsikter 
gällande huruvida det är vettigt att omfördela medarbetarna till nya arbetsuppgifter 
omgående eller avvakta tills efter avslutningsfasen. Vissa av respondenterna hänvisar till 
att det kan påverka förtroendet och motivationen medans andra ser till kostnad och 
resurser.  

4.7.1 Slarviga avslut är verkligheten 

Inledningsvis i analysen framkom det uppgifter om att organisationerna vi studerat slarvar 
igenom de inledande faserna vilket kan få konsekvenser längre fram i projektet. Såväl 
Havila et al. (2012), Hormozi et al. (2000) som Daly et al. (2012) understryker vikten av 
lärande, och betydelsen av att ta sig tid och skriva slutrapporten. Dels för att organisationen 
ska kunna samla erfarenheter för kommande projekt, likaväl som för projektteamets 
individuella utveckling, att reflektera och samla samtligas erfarenheter från projektet 
(Jansson & Ljung, 2004). Även Hormizi et al. (2000) menar att avslutningsfasen är direkt 
påverkande vad gäller organisationens framtida projekt. Men fungerar det här i 
verkligheten? Respondenterna vittnar om olika kulturer i sina branscher, för vissa är 
avslutningsfasen den enda obligatoriska fas och den ska alltid göras, medans andra 
respondenter vittnar om att det ska göras men att så inte är fallet ute i organisationen. I 
nedanstående citat finner vi exempel på hur olika branscherna vi studerat ser på denna fas.  
 

Det finns ju alltid anledningar till det, alltså man har ju inte hur mycket resurser som helst så 
förmodligen så avslutas det för att man vill göra nånting annat. Ja skulle det vara en perfekt 
värld så skulle man ha en massa tid på sig att göra det man BÖR göra liksom men man måste 
prioritera utefter de resurserna som man har.  
 
...vi frågar ju alltid om de skriver slutrapporter men det gör ju nästan ingen, för att de går 
direkt ut i andra arbeten. Och det är väldigt sällan som någon frågar efter det, det är den 
andra stora. Men alltså, det första det är ju just det här att när ett projekt är färdigt eller 
läggs ned då har ju oftast folk redan andra saker att gå till. Och då är det ganska mycket 
begärt att de ska sitta och titta igenom vad de just har avslutat och gjort. För organisationen 
så är det ju viktigt, men även för individen skulle man också kunna säga. Men sen är det ju 
lite väl sällan de gör det, tyvärr.  
 
Jag kan inte svara på hur man gör *skratt*, jag har alltid försökt göra det här. Det går och 
göra det hur enkelt och hur komplicerat som helst. Det är viktigt att man tar tillvara på det 
som har gjorts, oavsett vad man gör ett projekt, om man driver det till ett lyckat avslut eller 
en nedläggning så har man dragit till erfarenheter och dom är jätte viktiga att dokumentera. 
Det är ju på så sätt vi kan undvika och göra dem igen. 

 
Två av sju respondenter instämmer med det Havila et al. (2012), Hormozi et al. (2000) och 
Daly et al. (2012) understryker, avslutningsfasen ska alltid göras och får inte utelämnas 
helt enkelt. De påpekar att det går att göra avslutningen och slutrapporten hur enkel eller 
hur komplicerad som helst medans de respondenter som utelämnar denna del hänvisar till 
tid och kostnad. Vi kan särskilja en viss skillnad beroende på bransch, de två som uppger 
att fasen inte får hoppas över kommer från utvecklingsprojekt, framförallt inom IT. Detta 
stöds även av Hormozi et al. (2000) som menar att det inom IT finns en kultur gällande att 
projekt ska läggas ned, det är inte meningen att samtliga projekt ska slutföras då detta är en 
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bransch där behovet (och tekniken) förändras hela tiden. Intressant är att den ena 
respondenten kommer från privata sektorn och den andre den offentliga, dock tycks 
kulturen vara densamma hos dem båda att projekt läggs ned och att det inom 
organisationen finns rutiner för att säkerställa att slutrapporten genomförs. Medans det 
inom andra branscherna ser det som att det helt enkelt inte finns någon som vill lägga tid, 
pengar och resurser på något man inte ska fortsätta med. I stället flyttas resurserna till nya 
projekt omgående, vilket får till följd att de hoppar över lessons learned. Det kostar helt 
enkelt för mycket att ha kvar resurserna för att göra en snygg nedstängning, behovet är 
oftast större att nyttja resursen i andra projekt som fortfarande är igång. Det är som Daly et 
al. (2012) menar att organisationer är snabba på att omfördela resurser till andra bättre 
behövande projekt, vilket överensstämmer med de strategier han framtagit som med fördel 
kan nyttjas för att rädda ansiktet på flera aktörer vid beslut om nedläggning. Denna 
reflektion görs inte av ledningen under tiden projektet fortgår men så fort det är nedlagt så 
är det desto viktigare och måste göras skyndsamt. En av anledningarna till varför 
avslutningen ser olika ut i de olika organisationerna kan vara att de saknar en färdigarbetat 
modell med tydliga riktlinjer för hur nedläggningen ska skötas, vad som är obligatoriskt 
och vad som är rekommendationer. Trots att detta poängteras av såväl respondenter som 
forskare, Kumar et al. (1996), under en längre tid.  
 

Men alltså OM man avbryter då ska man göra den där fasen och där finns det anvisningar 
om vad som ska göras här. Bland annat så att man gör en snygg nedstängning utav projektet 
och att icke minst personalmässigt, att se till att alla får smälta informationen, att alla för en 
bra förklaring på det. 
 
Mm, alltså ett snabbt agerande är ju väldigt.. eeh alltså att utveckla en plan för att hur vi kan 
snabbt och effektivt avyttra eller stänga det projektet, alltså det måste vara en plan annars är 
man ute och seglar. Man kan inte bara snabbt få ett "aa nu stänger vi här" utan att ha en 
plan liksom för vad som händer då. Liksom varför stänger vi och hur ska vi göra nästa 
sprint. Men dels också psykologiska aspekter de här som jobbat i de här teamen, de är man 
ju skyldig en förklaring. 

 
Ovan ser vi hur respondenterna trycker på vikten av att det finns tydliga anvisningar för 
vad som ska göras i detta skede av projektet. Det är som Kumar et al. (1996) understryker, 
viktigt att utveckla ett system eller en modell som kan användas som en “minimistandard” 
vid dessa skeden. Genom att organisationerna saknar tydliga planer för hur nedstängning 
av projekten ska gå till så riskerar de att bli slarviga, vilket skulle kunna förhindras av en 
sådan modell bestående av “minimistandarder”. Det finns även en risk, som vi varit inne på 
tidigare, att den interna personalen inte ser eller vet om dessa projekt ens har lagts ner för 
att de har förlängts så många gånger att de blivit en del av den linjära verksamheten. Det 
riskerar medföra att tidpunkten för nedläggning blir otydlig och slarvigt genomförd om 
medlemmarna stressar över till nästa projekt. Det är som Stjernberg et al. (2008) menar att 
det inom projekt tenderar att aldrig finnas tid för återhämtning och kunskapsutveckling. 
Bland annat för att förseningar tar upp den planerade tiden för lärande och för att snabba 
avslut anses som mest önskvärt och således blir slarviga. 
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5 Slutsats 
Vi har här i detta kapitel valt att presentera våra slutsatser i motsatt ordning från den Ni 
känner igen från 1.3 Frågeställningar. Detta för att det ger en bättre bild av slutsatsen som 
helhet och därför behandla de bakomliggande faktorerna för att slutligen svara på 
huvudfrågan. Vi kommer först att redovisa slutsatsen för varje frågeställning och sen 
tillsammans med berörda frågan ge ett så kortfattat svar som möjligt.  
 
- För att på ett tydligt sätt förklara de olika faktorer som påverkar förutsättningarna för 
nedläggning av projekt kan vi likt vårt analysavsnitt beskriva det i en för projektets livlinje 
kronologisk ordning. Det finns faktorer som påverkar förutsättningar över hela projektets 
gång och från olika håll. Till att börja med är en faktor att projektorganisationer ger order 
till projektgruppen att gå in i genomförandefaserna innan de har hunnit genomföra en 
ordentlig planeringsfas och förstudie. De ser helst att projektet börjar så snart som möjligt 
och att planeringsfaser och förstudier bearbetas parallellt. Det finns ett slags vedertagen 
jäkt genom de inledande faserna som inte bara försvårar projektet att bli lyckat, utan även 
beslutsunderlagen för fortsättning, upptrappning eller nedläggning. Slarvar 
projektorganisationer sig igenom de inledande faserna, så vet de inte vad som ska levereras 
och det medför att det alltså är svårare att veta huruvida man är på väg att leverera det man 
egentligen skulle. Dels har vi också faktorer som att projektledare inte har kunskapen om 
vare sig projektmetodiken, projektmodellen och de olika rollerna i projektet. Utan 
ordentlig kunskap om detta, ja då saknas även viktig kunskap i besluten om nedläggning.  
 
Många inblandade i projekten drivs också av en prestige som förutsätter att projekten blir 
slutförda, för att tillfredsställa denna prestige. Detta är en faktor som försvårar nedläggning 
av projekt avsevärt. Nedläggning av projekt ses som ett misslyckande och skadar både 
projektledarens, projektteamets och projektorganisationen anseende både internt och 
externt inför framtida projekt. Den projektledare som räddar ett projekt från nedläggning 
och eskalerar resursinsatser i projekt ses som högst värdefull, vilket också försvårar 
möjligheter till nedläggning. Projektteamet är också ofta präglat av en optimism kring 
projektets potential som försvårar deras möjligheter att se objektivt på deras projekt, vilket 
bidrar till att projektet drivs framåt, även i de fall där projektet går tungt och inte kommer 
någon vart. En skeptiker inom och utanför teamet ges det ingen plats åt, då dessa ses som 
hinder i vägen mot att lyckas slutföra ett projekt. Om projektledare och projektteam skulle 
lyssna på en skeptiker som ifrågasätter projekts hållbarhet, omvandlas denna kritik till 
värdefull input så att projektet istället kan undvika nedläggning, snarare än att faktiskt 
överväga att genomföra en nedläggning. Ledning och styrgrupper är heller inte så aktiva 
som projektledare önskar att de borde vara, de har inte den detaljkunskap om projektet utan 
är fokuserade på det slutgiltiga resultatet när projektet väl är genomfört. Väntar beställaren 
bara på ett färdigt resultat, så minskar det chanserna för nedläggning. Det finns även en 
tendens till att transparensen blir selektiv inom projektorganisationer, den transparens som 
förekommer är information som kan medföra fler resurser till projektet och således 
underlätta en upptrappning eller åtminstone fortsättning av projektet, snarare än 
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nedläggning. Projektens avslutandefas slarvas också igenom, främst de projektavslut som 
är förtida och synonyma med nedläggning. Det finns ingen tid att lära sig av ett för 
organisationen misslyckat projekt, då det kostar organisationen pengar för att avsätta tid 
för lärande runt ett projekt som ändå är avslutat. Anledningen till att det är en faktor som 
också försvårar framtida nedläggning är att det projektorganisationer kan lära sig av 
misstagen. Det blir inget lärande om huruvida de tidigare i ett projekt upptäcka anledningar 
till nedläggning, utan snarare hur projektet istället ska kunna fortsätta. 
 
- Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för projekt-nedläggning? 

 
Både instrumentella och mänskliga faktorer, i olika skeden av projektet och från de 
olika rollerna inom projektet. 
 
- För att besvara nästa slutsats kan vi börja med att belysa projekt som processer. Hela 
processen och mekanismen i hur ett projekt drivs är beskaffat så att det ska drivas framåt 
och får än fler resurser istället för att bli ifrån tagna det samma. Projektorganisationer 
eskalerar snarare än terminerar, då fokus ligger på färdigställande och leverans. Det finns 
många olika förklaringar till att det är på det här viset, vilket vi har försökt påvisa genom 
ovanstående frågeställning. Det visade sig vara en rad olika faktorer som förvårar 
förutsättningarna för nedläggning, som att det slarvas i förstudier och avslut, att 
projektorganisationen har en inneboende prestige både vertikalt som horisontellt och att 
ifrågasättande internt är något som möts med motstånd och som inte får finnas. Även om vi 
har påvisat många olika små faktorer som påverkar så ville vi främst visa på hur den 
typiska projektmiljön är en stor faktor i sig till att projekt inte läggs ned i den utsträckning 
som de kanske borde. Även om det för organisationen skulle anses fördelaktigt att stoppa 
ett projekt som är på god väg att kosta de onödiga pengar, så finns det ingen självklar 
process för att lägga ned ett projekt, på samma sätt som att driva på det. Alla delar i ett 
projekt är organiserade på ett sätt som underlättar för fortsättning och upptrappning. Det är 
precis så som varje projektorganisation önskar ha sin process, vilket kan tyckas givet då 
deras uppdrag är att i första hand leverera och inte spara beställaren pengar. De projekt 
som det har beslutats om ska leverera ska också leverera. Det är en mycket effektiv miljö 
som projekt drivs i och får ses som fördelaktigt ur leverans-synpunkt då lyckade projekt får 
chansen att bli slutförda och komma ut på en marknad och nå kund. I projekt som däremot 
i slutändan inte kommer tillföra någonting och endast kostat pengar och personal, är det 
inte lika fördelaktigt för den som har betalat för projektet. När projektledare får beskriva 
hur de leder projektet använder de oftast fenomenet ”driva projekt”, snarare än ”leda 
projekt” vilket ger en bra bild över vad deras roll innebär; Projektdrivare. Projektet ska 
drivas framåt och de får förutsättningarna att göra så via fler resurser så att det kan infrias. 
 
- Hur ser förutsättningarna ut för att lägga ned projekt?  
 
Förutsättningarna för att lägga ned projekt är dåliga, då projektorganisationer är 
byggda på kulturer och processer som underlättar fortsättning av projekt och inte 
nedläggning av dem. 
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6 Diskussion 
Det finns givetvis en komplexitet i att belysa ett ämne som för projektledare anses vara 
relativt pessimistiskt. Innan och efter intervjuerna fick vi många gånger frågan om varför 
vi väljer att skriva om ett ämne som är så pass negativt som det är. Det är enligt oss en 
befogad fråga men vi anser nog ändå att det är viktigt att förstå att det förmodligen inte 
räcker med att en enda person inom ett projekt anser det bäst att lägga ned ett pågående 
projekt. Det är en mycket stor apparat som kräver att många olika krafter går in och sätter 
stopp, annars kommer det att slutföras. För att återgå till vad våra respondenter anser, att 
det är onödigt att hela tiden utvärdera huruvida de ska lägga ned ett pågående projekt, så 
kan vi utan tvekan hålla med. Enligt dem kan en projektledare inte gå runt och fokusera på 
om de lika gärna skulle ha struntat i att starta projektet från början. Däremot är det ju det 
som är problemet här, att det inte görs överhuvudtaget. 
 
Visst finns det också vissa faktorer som försvårar förutsättningarna för nedläggning mer än 
andra, så som prestigen och viljan att slutföra. Många projektledare skulle troligen känna 
igen sig mer i vissa faktorer än andra vilket är fullt förståeligt. Det finns säkert många 
projektledare som läser denna studie och inte alls håller med om vissa faktorer samtidigt 
som de har större igenkänning för andra faktorer. Vi finner det däremot ytterst intressant 
att lyfta både de stora igenkännande faktorerna, samt de små underliggande faktorerna som 
vi inte tror att projektledare är lika medvetna om i sitt dagliga arbete. Det måhända att vi 
ger en lite romantiserande bild av nedläggning. På ett sätt som sånär beskriver den 
befriande nedläggningen som räddade organisationen från att tappa ansiktet och sponsorn 
från att lida ekonomiska förluster. Det var dock inte vår avsikt att på något sätt vurma för 
nedläggning som något positivt men det är likväl intressant att belysa. Vi hade ingen 
baktanke att på något sätt gnälla över att ingen vågar lägga ned ett projekt som går dåligt. 
Däremot så ville vi påvisa en slags frånvarande självkritik inom projektorganisationer, i 
avseendet om det verkligen är värt att slutföra projekt alla gånger. 
 
Vi vill också påpeka det faktum att denna inbyggda framdrift som finns inom 
projektorganisationer är något som även ska hyllas. Hade vi själva drivit en organisation 
som driver projekt så är det precis den här arbetskulturen vi själva förmodligen hade velat 
implementera. Nämligen den där underliggande kulturen att projekt ska slutföras till varje 
pris och gärna börja arbeta så snart som möjligt på den. Optimismen inom en projektgrupp 
likaså, att alla strävar mot ett gemensamt mål och skapar känslomässig anknytning till 
uppdraget. Det är få förunnat i arbetslivet och något som du inte hittar allt för ofta i en 
linjeorganisation. Det finns något starkt kring hur vi arbetar i projekt som är värt att tas 
tillvara på. Med det sagt så får det inte bli för blint, som det finns tendenser till. Det är en 
organisationskultur som inte direkt underlättar för nedläggning av projekt, tvärtom. Att 
leverera bör inte alltid vara det primära, i alla fall från beställarens synvinkel.  
 
Projektomogna organisationer eller ej, utifrån de branscher vi har studerat har vi inte 
kunnat urskilja att det har påverkat hur de inledande faserna genomförts. Gemensamt för 
de organisationer vi har studerat är att de slarvar genom de inledande faserna, eller rättare 
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sagt att projektbeställaren skyndar förbi dessa för att påskynda förloppet, till stor del skulle 
det kunna förklaras av att de vill spara in på kostnader och resurser. Den typiska 
projektmiljön är till för att slutföra projekt, kosta vad det kosta vill kan man fundera på 
ibland. Frågan är vart den typiska projektledarens roll är på väg. Vad vi funnit i vår studie 
är att den typiska projektledarens roll är att leverera det projektbeställaren har beställt, inte 
att ifrågasätta. Kanske kommer det att höra till den framtida projektledarens roll, och 
mognad, att ifrågasätta projektet. Det finns studier på att IT är en sådan bransch där 
nedläggning av projekt förekommer och skall förekomma, det tillhör branschens kultur. IT 
och R&D skulle kunna vara exempel på branscher där det rent logiskt borde tillhöra 
branschernas kultur då dessa ständigt står inför förändringar gällande såväl utveckling som 
efterfrågan. Fördelen med dessa branscher är att resultaten ofta kan återanvändas i sin 
helhet, eller i vart fall delar, till kommande projekt. Något som är svårare vid arbete med 
projekt där man ska uppnå en effekt. Effekten av projektets arbete kan dröja upp till år 
efter projektets avslut. Vilket skulle göra det svårare att mäta projektet mot kriterierna för 
effekterna under projektets gång vid de olika beslutspunkterna.  
 
Oavsett om projektledarens roll är att leverera till varje pris eller inte så tror vi att det finns 
flera vinster med att ta in en skeptiker vid utvalda tillfällen under projektets livscykel. 
Någon behöver ta den här rollen, och om inte styrgruppen varken kan eller ska fungera 
som den rollen kan det vara fördelaktigt att använda sig av en Djävulens advokat. Skulle vi 
fråga Arbetsförmedlingens projektbeställare för deras IT-utvecklingsprojekt idag om han 
hade önskat att en djävulens advokat hade kommit in tidigare hade han förmodligen svarat 
ja efter all den kritik de fått. Även om någon eller några inom arbetsförmedlingen har 
försökt stoppa det projektet, så har det uppenbarligen inte den ansträngningen räckt. 
 
För framtida forskning vore det intressant att undersöka prestigen och politiken kring ett 
projekt och hur detta påverkar projektets vara eller icke vara. Det skulle med fördel kunna 
göras mot antingen projektbeställaren/styrgruppen, projektledaren eller projektteamet. Det 
vore intressant att undersöka om det påverkar de olika parterna i beslutet om projektets 
eventuella fortsättning eller ej. Att undersöka det hos styrgruppen kan dock medföra flera 
etiska hinder, att göra en undersökning anonym riktad till projektteamet och deras 
upplevelser av styrgruppens prestige borde ur den aspekten vara betydligt lättare. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Erfarenheter - tidigare projekt, hur länge har du varit projektledare 
2. Huvudsakliga ansvarsområden 
3. Vilka projektformer är de vanligaste som ni bedriver? 
 

Del I - Faktorer 

4. Upplever du att förtida avslut av projekt beror på interna eller externa faktorer? 
5. Vem är det som tar beslut om nedläggning av projekt hos er? 
6. I vilken fas av projektet är det vanligast att ni lägger ned projekt? 
a) Finns det någon fas som det är svårare att lägga ner ett projekt i? 
b) Finns det någon fas projektgruppen upplever som mest kritisk? (Hotad av nedläggning) 
7. Är det tydligt vad beslutsfattaren ska ta ställning till vid nedläggning av projekt? 
8. Vilken är den vanligaste orsaken till att projekt lägg ned? 
9. Hur ofta kontrollorerar ni kända faktorer som ni vet kan orsaka projektnedläggning? 
10. På vilket sätt har omfattningen (personal, investerat kapital) av projektet del i beslutet 
om projektets nedläggning? 
 

Del II – Psykologiska aspekter: Gruppen och dess Roller. 
11. Berätta om ett tillfälle när du har varit med om att lägga ned ett projekt. 
12. Vad fick dig att lägga ned det?  
13. Vilka skillnader i tillvägagångsättet i nedläggning finns det i tidiga faser än längre 
gångna faser? 
14. Vad tror du är den främsta orsaken till att man i vissa fall inte vill lägga ner ett projekt? 
15. På vilket sätt anser du att över-optimism kring ett projekt påverkar objektiviteten kring 
beslutsunderlaget rörande nedläggning? 
Optimism-bias på projektmedlemmar 
Optimism-bias på projektledaren 
 
16. Berätta om ett tillfälle då en projektmedlem var skeptisk och ifrågasatte 
projektets hållbarhet och hur det bemöttes av andra kollegor. 
 
17. Hur upplever du att skeptiska projektmedlemmar bemöts av andra projektmedlemmar? 
a) Finns det risker att skeptiska medlemmar blir utfrysta i projektgrupper? 
b) Hur ser du på rollerna projektmästare/utgångsmästare? 
c) Hur upplever du att projektledare som beslutar om nedläggning uppfattas av andra 
projektmedlemmar? 
18. Upplever du att bakslag i projekt hålls internt för att inte riskera att bli nedlagda av 
externa intressenter? 
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19. Upplever du att nedläggning av ett projekt gör att ni tappar i anseende gentemot 
externa parter och av den anledningen helst inte lägger ned ett projekt? 
20. Vad anser du är projektledarens viktigaste roll under en nedläggningsprocess? 
Upplever du att projektledare tar för stort ansvar vad gäller projektmedlemmars karriärer 
och rykte i beslutsunderlaget för ett projekts eventuella nedläggning? 
21. Har ni en redan färdig nedläggningsplan? 
Varför är det viktigt att ha en redan planerad färdig nedläggningsplan? 
 
Del III – Strategier 

22. Berätta om strategier du använt dig av och vilka du varit med om att andra 
använt i projekt du varit med i? 
Omorganisering, döda idéer, kriterier, skapa alternativ, passiv - rinna ut i sanden, God ton, 
rädda ansiktet. 
 
23. När upplever du det som svårast att lägga ner ett projekt? 
a) Upplever du det som svårare att lägga ner ett projekt ju längre projektet får fortsätta 
växa? 
b) Upplever du att dåliga projekt är svåra att lägga ned? - På vilket sätt?  
24. På vilket sätt är timingen viktig vad gäller att lägga ned projekt i rätt tid? 
25. Hur lång tid tar ett avslutande av projekt från det att projektmedlemmarna får reda på 
nedläggningsbeslut till det att projektet är helt nedlagt? 
26. Vilka för- och nackdelar ser du med abrupta/snabba avslut av projekt? 
27. Vilka för- och nackdelar ser du med utdragna/långlivade avslut av projekt? 
(Negativa emotioner, söker sig någon annanstans) 
28. Hur kommuniceras ett beslut om nedläggning av projekt? 
29. Anser du att er organisation vågar lägga ned projekt som ni inte tror på? Lägger ni ner 
“tillräckligt” med projekt? 
 

Del IV 

30. Hur skulle du säga att attityden har förändrats gällande nedläggning av projekt över 
tid? 
a) Anses det som prestigefyllt att som projektledare fullfölja ett uppdrag, oavsett utgången? 
b) På vilka sätt bestraffas projekt som blivit nedlagda? 
c) Vilken organisationskultur har Ni gällande genomförda projekt kontra nedlagda? 
 
31. Har du någon gång undanhållit information angående ett projekts tillkortakommanden 
för att undvika nedläggning från beställarens håll? 
32. Har du någon gång valt att hoppa av ett projekt som du vet inte kommer slutföras för 
att rädda ditt rykte? 
 
 


