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Abstract 
Today many industrial companies invest a lot of resources on research and development 
to resist the tough competition on the global market. This leads to a high risk game 
when the companies start many development projects, with uncertain outcome where 
some of the projects have to be terminated prematurely. 

The main purpose with this study is to identify factors, both internal and external, that 
influence the decision to terminate projects prematurely in Swedish development 
projects. Factors mentioned in the literature will be compared with case studies on three 
Swedish industrial companies to demonstrate the most important ones when taking such 
decisions.  

First a literature study was made to identify basic terms, a general project model and 
factors affecting the decision. The case studies are based on interviews with project 
managers from Scania, Astra Zeneca and ITT Water & Wastewater. 

This study shows that development projects are affected by many factors. It is important 
to terminate unprofitable projects in an early stage, so companies do not waste time and 
money when it can be spend more wisely on other projects. To manage this, companies 
should have following conclusions in mind: 

• Companies must pay attention to deviation from the project plan, the strategic 
goal or the environment.    

• It is important to find the deviations as soon as possible. 
• Companies should be aware of emotional factors affecting the decision to 

terminate projects prematurely.  
• Companies must be aware of factors that are specific for their type of business.  
• Companies should improve their project model to the decrease the impact from 

the negative internal factors.  
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Sammanfattning 
Med en allt mer globaliserad ekonomi blir konkurrensen tuffare och industrin satsar allt 
större resurser på att höja sin innovationsgrad och utnyttja komparativa fördelar. För att 
nå en effektiv produktutveckling har projektformen som arbetssätt blivit mycket 
betydelsefull. Den ökade konkurrensen kan leda till en högre utsträckning av 
risktagande då företagen startar en stor mängd utvecklingsprojekt, med ytterst osäkra 
utfall, som inte alltid överrensstämmer med deras strategiska mål. Detta kan i sin tur 
leda till att vissa av utvecklingsprojekten måste förändras eller avslutas i förtid. 

Syftet med den här studien är att identifiera faktorer, både interna och externa, som 
påverkar beslut om förtida projektavslut i svenska utvecklingsprojekt. De faktorer som 
nämns i teorin jämförs sedan med fallstudier från tre svenska industriföretag för att 
belysa de problem som kan uppstå vid denna typ av beslut. 

Som ett första steg i studien utfördes en litteratursökning där grundläggande begrepp, en 
generell projektmodell samt faktorer som påverkar beslut om förtida projektavslut 
identifierades. Den empiriska delen är baserad på intervjuer med projektledare från 
Scania, Astra Zeneca och ITT Water & Wastewater. 

Den här studien visar att utvecklingsprojekt påverkas av många olika faktorer. För att 
företag inte skall satsa sina resurser på olönsamma projekt är det viktigt att i ett tidigt 
skede förändra eller avsluta dessa projekt. Nedanstående punkter beskriver kortfattat 
vad företag bör göra för att lyckas med detta. 

• Företag måste vara uppmärksamma på avvikelser i projektplan, strategiska mål 
eller omvärld. 

• Det är viktigt att hitta dessa avvikelser så tidigt som möjligt. 
• Företag bör vara medvetna om att känslomässiga faktorer påverkar 

beslutstagandet om förtida projekt avslut. 
• Företag måste vara väl medvetna om vilka faktorer som påverkar projekten inom 

deras specifika bransch. 
• Företaget bör förbättra sin projektmodell för att minska påverkan från de 

negativa interna faktorerna 
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1. Inledning  
Med en allt mer globaliserad ekonomi blir konkurrensen tuffare och industrin satsar allt 
större resurser på att höja sin innovationsgrad och utnyttja komparativa fördelar 
(Braunerhjelm, von Greiff, Svaleryd, 2009). Allt för att följa utvecklingen och vara först 
ut på marknaden med nya produkter, och på så vis kunna bevara eller ta nya 
marknadsandelar. I många fall är de företag som satsar mest resurser på 
utvecklingsprojekt redan väletablerade i ett visst marknadssegment och opererar på en 
global marknad. För att nå en effektiv produktutveckling har projekt som arbetsform 
blivit mycket betydelsefull, då den har så tydliga avgränsningar och gör det möjligt att 
mäta resultatet. Projekt kan definieras som ”en tidsbegränsad och från övrig 
verksamhet avgränsad arbetsuppgift av engångskaraktär, som genom styrning av 
tilldelade resurser skall nå ett definierat mål” (Lewén & Philip, 1998, s.24). 

Konkurrensen kan leda till en högre utsträckning av risktagande då företagen startar en 
stor mängd utvecklingsprojekt, med osäkra utfall, som inte alltid överrensstämmer med 
deras strategiska mål. Detta kan i sin tur leda till att vissa av utvecklingsprojekten måste 
förändras eller avslutas i förtid. 

Svensk industri har länge varit känd som kunskapsintensiv och inom många branscher 
internationellt sett haft en forskning och utveckling i yttersta framkant. För att behålla 
sin position satsar klassiska industriföretag, som till exempel Scania och Astra Zeneca, 
mycket resurser på att utveckla deras produkt- och tjänsteutbud.  

Vem tar viktiga beslut och använder de en bra modell som förenklar beslutsfattandet? 
Det är viktiga delfrågor som har betydelse för hur företagen internt hanterar kritiska 
beslut. Dessutom påverkas företagens projekt av externa omständigheter som de måste 
anpassa sig efter. 

Frågan som belyses är,  

Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer, både interna och externa, som 
påverkar beslut om förtida projektavslut. Vidare skall de faktorer som nämns i teorin 
jämföras med empirin för att belysa de problem som kan uppstå vid denna typ av beslut. 

1.2 Avgränsningar 
För att göra det möjligt att analysera och utvärdera insamlad information på en lämplig 
nivå har studien avgränsats till att behandla produktutvecklingsprojekt i svenska 
industriföretag som redan arbetar på en internationell marknad. Den empiriska delen är 
baserad på intervjuer med projektledare från Scania, Astra Zeneca och 
ITT Water & Wastewater.  
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2. Metod 
Som ett första steg i studien utfördes en litteratursökning där grundläggande begrepp, en 
generell projektmodell samt faktorer som påverkar beslut om förtida projektavslut 
identifierades. Litteratursökningen skedde via flertalet artikeldatabaser som behandlar 
vetenskapliga artiklar. Litteratur som behandlar ämnen som projektledning och 
projektmodeller har också hämtats från biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm.  

Den empiriska delen baserades på fallstudier av Scania, Astra Zeneca och 
ITT Water & Wastewater som bedriver ett stort antal projekt. Anledningen till att dessa 
tre företag valdes var att de är utvecklingsintensiva företag, med stark svensk 
anknytning, som har en lång erfarenhet av utvecklingsprojekt. Alla tre agerar på en 
internationell marknad och har stor press på sig att följa utvecklingen för att inte tappa 
marknadsandelar, dock inom helt skilda branscher. Specialiseringen produktmässigt och 
likheterna rent affärsmässigt gör det relevant att göra jämförelser av deras 
projektverksamhet. 

Fallstudierna genomfördes med hjälp av intervjuer med en av Scanias projektledare; 
Tommy Lindberg, en av Astra Zenecas linjechefer; Peter Nyman samt Kristina Jönsson, 
som är projektledare på ITT Water & Wasterwater. Intervjuerna inleddes med allmänna 
frågor om deras projektverksamhet och projektmodell i syfte att klargöra bakgrunden. 
Sedan riktades frågorna mot hur genomförandet faktiskt går till och faktorer som 
påverkar beslut inom projekten. Merparten av frågorna i intervjun var öppna och den 
svarande hade möjlighet att utveckla svaret utan tidspress. Intervjun i sin helhet finns i 
Bilaga 1. 

Intervjuerna har sammanställts i empirin och sedan behandlats i diskussionen i en 
jämförelse med det teoretiska ramverket. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Projekt är en arbetsform som passar många olika typer av uppdrag och är ett effektivt 
sätt att förverkliga visioner och affärsmål, genom att olika delar av företaget lätt 
samordnas. Dock är projektet endast temporärt och kan därför särskiljas från företagets 
linjeverksamhet. Trots detta är det viktigt att organisera projektverksamheten för att öka 
effektiviteten och utnyttja användningen av de begränsade resurser som finns att tillgå. 
Nedan beskrivs en generell projektmodell för hur ett projekt kan genomföras. 

3.1 Den generella projektmodellen 
Enligt definitionen används projekt för att nå ett specifikt mål och det målet ifråga skall 
vara kvantifierat, mätbart och accepterat av både uppdragsgivare och uppdragstagare. 
Uppdragsgivarna kan antingen vara interna eller externa. Projektet kan delas in i fyra 
faser: initierings-, planerings-, genomförande- och avslutningsfas, se Figur 1. Dock bör 
dessa föregås av en förstudiefas, där bland annat nuläges-, problem-, kostnads- och 
effektanalys genomförs. Även lösningsförslag tas fram för att kunna avgöra om det är 
lämpligt att starta projektet eller inte.  

Figur 1. Generell modell av projektprocessen med dess tollgates, faser resp. milstolpar. 

Alla faser börjar och slutar med en tollgate (TG), eller en beslutspunkt som det även 
kallas. Där tas beslut om projektet skall fortsätta enligt planen, om planen skall 
revideras eller om projektet skall läggas ner. Dessa beslut tas av en styrgrupp utanför 
projektet och är uppdragsgivarens verktyg för att kontrollera och styra projektet. Detta 
sker på verksamhetsnivå (se Figur 2), var ansvaret för företagets långsiktiga utveckling 
ligger, varför det är viktigt att styrgruppen säkerställer att projektet ligger i linje med 
affärsstrategin. De olika tollgatesen kan vara 

• TG 0: beslut att initiera ett projekt. 

• TG 1: beslut att starta planeringen. 

• TG 2: beslut att påbörja genomförande enligt projektplanen. 

• TG 3: godkännande av projektets resultat eller beslut att överlämna projektet till 
uppdragsgivaren. 

• TG 4: beslut att avluta projektet. 

Sedan bör projektet delas in i ett antal milstolpar, vilket är delmål inom projektet. Till 
skillnad från tollgatesen används milstolparna oftast internt inom projektet, på 
projektnivå, som ett verktyg för projektledaren att följa projektet och de underlättar 
avrapporteringen av dess status (Tonnquist, 2007). Detta förtydligas i figuren nedan.  
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Figur 2. Sambandet mellan styr-, lednings- och utförarnivån, där tollgates och 
milstolpar utgör kopplingar mellan ovanstående. 

Vid initieringsfasen görs projektdefinitionen och syftet med detta är att identifiera, 
definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Denna bör innehålla följande: 

• Syfte och mål för uppdraget. 

• Hur rapporteringen skall ske. 

• Identifiering av vilka förutsättningar som finns. 

Nästa steg är planeringsfasen och här tas projektplanen fram, som bör utgöras av 
följande: 

• Hur arbetet skall genomföras (arbetsstruktur, organisation och tillvägagångssätt). 

• Resursplan (tid, pengar och personal). 

• Gransknings-, och uppföljningsplan, både internt och externt. 

Genomförandefasen är den fas då själva arbetet görs enligt den plan som togs fram i 
föregående fas. 

I avslutningsfasen lämnar uppdragstagaren över projektets resultat till uppdragsgivaren. 
En rapport och uppföljning bör även göras innan projektet avslutas. 

Ovan beskrivna modell kan ses som en generell projektmodell och så gott som alla 
projektmodeller följer denna med vissa variationer i fasernas antal, omfattning och 
benämning. 
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3.2 Faktorer som inverkar på projektets framgång 
Det finns många faktorer som kan inverka på projektet och dess framgång. Belassi och 
Tukel (1996) har i sin studie delat upp dessa i fyra kategorier – faktorer relaterade till 
projektledning och projektgruppen, projektet, organisationen samt omgivningen. Dessa 
kan sedan delas in i interna respektive externa faktorer, där faktorer knutna till de tre 
första kategorierna anses vara interna. Faktorer som ingår i de olika kategorierna visas 
nedan. Oftast påverkar dessa faktorer inte projekts utgång direkt, men de kan starta en 
kedjereaktion som kan leda till att projektet måste avslutas.  

Faktorer relaterade till projektledning och projektgruppen 

• Förmåga hos projektledaren att delegera ansvar. 
• Förmåga hos projektledaren att koordinera och styra projektet. 
• Kommunikation. 
• Engagemang hos projektledaren och projektgruppen. 
• Kompetens inom projektgruppen. 

Faktorer relaterade till projektet 

• Storlek och värdet på projektet. 
• Antalet unika aktiviteter – ju fler standardiserade aktiviteter ett projekt har desto 

lättare blir det för projektledaren att planera och följa projektet. 
• Hur aktiviteterna är relaterade till varandra – många parallella aktiviteter kan 

leda till brist på resurser i form av till exempel mantimmar. 

Faktorer relaterade till organisationen 

• Stöd från ledningen 
• Organisationens struktur – en hierarkisk organisation har svårare att anpassa sig 

till ändrade yttre förutsättningar (vilket projekt kan innebära) än 
matrisorganisationer, där medarbetarna är anställda vertikalt i linjen medan 
verksamheten bedrivs tvärfunktionellt. Figur 3 visar hur dessa typer av 
organisationer ser ut. 

• Projektportföljen – finns det andra mer prioriterade projekt som behöver 
organisationens resurser? 

• Lönsamheten för ett projekt – både ur ekonomiskt och strategiskt perspektiv.  
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Figur 3. Överst visas en matrisorganisation och underst en hierarkisk organisation. 

 

Faktorer relaterade till omgivningen utanför organisationen 

• Politiska beslut – nya lagstiftningar och direktiv. 
• Ekonomiska faktorer – till exempel konjunkturläge. 
• Teknik – finns tekniken redan eller måste den utvecklas? Hur stort är det 

tekniska övertaget mot konkurrenterna? 
• Naturkatastrofer – kan till exempel göra så att fabriker översvämmas så att 

leveranser uteblir.   
• Konkurrenter – en konkurrent kan lansera en ny produkt som gör att behovet på 

marknaden förändras. 
• Leverantörer – vad händer om en leverantör går i konkurs och inte kan leverera 

sin del till projektet? 
• Kunder/beställare av projektet – kan till exempel gå in och ändra 

kravspecifikationen, vilket påverkar projektet. 
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3.3 Faktorer som försvårar beslutstagandet om förtida projektavslut 
Enligt definitionen är ett projekt begränsat av olika resurser – tid, pengar och kvalitet. 
Tyvärr är det svårt att uppfylla alla tre under ett projekt och därför måste en prioritering 
göras mellan dessa. Om prioriteringen ligger på att projektet skall bli klart i tid är risken 
att budgeten spräcks och kvalitén inte blir lika bra. Detta kan lätt visualiseras med en så 
kallad projekttriangel, se Figur 4. Beslutet om var prioriteringen skall ligga måste tas 
innan projektet startas, så projektledaren vet vilken riktning denne skall leda projektet i. 
Detta gör även det finns många sätt att bedöma om ett projekt skall anses som lyckat 
eller inte och därmed om det borde avslutas eller inte.  

Figur 4. Projekttriangel som visar var prioriteringen ligger – i detta fall prioriteras 
kostnad och kvalité framför tid. 

Många företag idag låter projekt fortlöpa trots att det finns tydliga indikationer på att 
projektet inte kommer att leda till önskat resultat. En orsak till detta kan vara ett 
fenomen B.C Gunia et al. (2009) kallar escalation of commitment hos beslutstagare. 
Detta innebär att beslutstagarna fortsätter att tillsätta resurser till det redan ”förlorade” 
projektet för att rättfärdiga tidigare beslut och aktioner. I och med detta tas det hänsyn 
till sunk costs, trots att det är historiska kostnader som inte kan återfås. Escalation of 
commitment behöver inte endast gälla ekonomiska resurser utan även engagemang och 
tid hos medarbetarna, vilket ger en känslomässig dimension på problemet. Det sätt som 
visats sig mest effektivt mot detta är att sätta gammal information ur spel genom att ta in 
en person utanför projektet vid beslutstagandet om projektet skall avslutas eller ej 
(Boulding, Morgan och Staelin, 1997).  

4. Empiri 

4.1 Scanias utvecklingsprojekt 
Scania är idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och 
industrimotorer. De är verksamma i ungefär 100 länder och har merparten av sin 
forsknings- och utvecklingsavdelning i Södertälje, där det under 2009 arbetade 
cirka 2400 anställda med omkring 150 större utvecklingsprojekt. Trots rådande 
lågkonjunktur investerades det drygt 3200 miljoner svenska kronor i forskning och 
utveckling under 2009 [a]. De har haft ett projektkontor sedan mitten av 90-talet och 
projektmodellen de använder är en egenutvecklad stage-gatemodell i fem huvudsteg. 
Den har 16 delmål, som de kallar milestones, och utförliga checklistor som 
projektledaren kan utgå ifrån inför ett beslut. Efter ett avslutat projekt görs en 
uppföljning, där de bland annat går igenom lesson learned, target fullfilling och 
expected benefits. 
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Med stigande priser på drivmedel och en allt mer strikt emissionslagstiftning har Scania 
tvingats till förbättringar och nyutveckling för att möta kraven och kundernas 
förändrade efterfrågan. Tommy Lindberg, projektledare på Scania, berättar att 
uppskattningsvis så mycket som två tredjedelar av utvecklingsprojekten idag 
uppkommer av att emissionslagstiftningen ständigt stramas åt. För att kunna hantera den 
stora projektportföljen har de utvecklat ett eget system som de kallar Pulsen. Aktuell 
status i varje projekt och varje delmål markeras på stora tavlor och ger på så sätt 
möjlighet till en bra överblick och snabba signaler om avvikelser. Alla projekts framsteg 
mäts med tre övergripande kriterier – prestanda, ekonomi och tid – vilket värderas av 
projektledaren. Varje måndag samlas alla projektansvariga och beslutsfattare från olika 
nivåer på ett möte och stämmer av hur projektens arbete fortskrider. Sedan har de varje 
månad ett så kallat PQ-möte där alla sektionschefer samt den högsta företagsledningen 
beslutar om hur projekten skall prioriteras och om de skall förändras, fortsättas eller 
avslutas.  

Tommy Lindberg förklarar betydelsen av att de första faserna avklaras så fort som 
möjligt för att ge högre beslutsfattare en chans att påverka projekten i tid. Upplevda 
problem med deras projektverksamhet idag är att tidsplaneringen för lättvindigt 
förändras och att för få projekt läggs ned i förtid, även om tydliga signaler på negativa 
avvikelser visar sig. Om ett projekt trots allt avslutas i förtid sker det framför allt i de 
inledande faserna.  

”På tok för få projekt läggs ner i förtid.” T.Lindberg 

Han berättar vidare att en stor orsak till svårigheten att avsluta ett projekt i förtid har 
varit känslomässiga faktorer, då en projektgrupp kan ha arbetat i flera år med samma 
projekt och försvarar sitt satsade arbete. Produkten kanske fungerar rent tekniskt, vilket 
konstruktören gärna försvarar, medan till exempel marknadsavdelning, som anser att 
produkten blir för dyr inte kan försvara den ekonomiskt. 

Faktorer som påverkar resultatet av Scanias utvecklingsprojekt kan grovt delas in i två 
grupper; kritiska faktorer och påverkande faktorer. De kritiska faktorerna innebär att de 
mer eller mindre måste uppfylla vissa krav, vilket snabbt kan påverka ett projektbeslut, 
medan de påverkande kräver ett större ställningstagande.  

Kritiska faktorer 

• Lagstiftning – mycket starkt påverkade av lagstiftning. Uppfylls till exempel inte 
utsläppsbegränsningarna så får lastbilarna inte säljas. 

• Marknad – dels kundkrav, men också marknadspåverkan, som till exempel då 
konkurrenter har bättre prestanda eller funktioner som tvingar Scania att 
förbättra för att inte komma efter i utvecklingen. 

• Följdeffekter – kedjereaktioner som påverkar beslut i någon riktning. Många av 
projekten utvecklar komponenter som är beroende av varandra. 

Påverkande faktorer 

• Känslomässiga faktorer – till exempel projektledare eller konstruktörer försvarar 
sitt projekt för att det ur deras eget perspektiv kommer ge ett positivt utfall.  

• Prioritering – med en stor projektportfölj måste resurserna fördelas strategiskt. 
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• Tid – då projekten i många fall är beroende av varandra, men även av 
konkurrenters arbete, så kan tidomfattningen bli en avgörande faktor. 

• Kostnad/Lönsamhet – väga kostnader mot förväntade intäkter. Direkt lönsamhet 
men också indirekt, till exempel om en komponent kan ge ett högre 
marknadsvärde på den modulsammansatta lastbilen. 

• Tekniska begränsningar – konstruktionsproblem eller avancerad tillverkning. 
• Leverantörskontakter – när stora kontrakt är tecknade med leverantörer kan det 

bli dyrare att bryta upp för att avsluta projektet, än att låta det fortsätta. 

4.2 Astra Zenecas utvecklingsprojekt 
Astra Zeneca är ett läkemedelsföretag, med en lång historia av viktiga upptäckter, som 
med ökad globalisering har inriktat sig på receptbelagda läkemedel inom ett par 
terapiområden. De satsar stora resurser på forsknings- och utvecklingsprojekt och har 17 
forsknings- och utvecklingsenheter, fördelade i åtta länder, som under 2009 arbetade 
aktivt med 146 olika projekt. Under 2009 investerade Astra Zeneca totalt 4 miljarder 
amerikanska dollar i forskning och utveckling [b]. 

Astra Zeneca har gjort försök att enbart arbeta med nyutveckling av läkemedel då det i 
lyckade fall genererar större vinster, men har på grund av den höga risken fått gå över 
till att ha både förbättringsprojekt och utvecklingsprojekt i projektportföljen. De 
nyutvecklade preparaten tas fram med hjälp av en egen projektmodell de kallar DPROM 
(Drug Project Operating Model). Modellen innefattar flera faser som kräver väsentligt 
skilda kompetenser och metoder, därför byts projektgruppen ut vid bestämda tidpunkter 
som de kallar överlämnanden. För att göra överlämnandet praktiskt möjligt är 
dokumentationen och kommunikationen viktig och därför finns det tydliga instruktioner 
om vilka (yrkesroller och avdelningar) som skall vara involverade i de olika faserna. 

När ett nytt projekt startas är det huvudsakligen för utveckla ett preparat som skall täcka 
ett medicinskt behov som ännu inte är tillgodosett, men kan också vara av kommersiella 
skäl för att försöka fylla en lucka på marknaden. Peter Nyman, linjechef på Astra 
Zeneca, berättar att innovationsgraden och komplexiteten att ta fram ett helt nytt 
läkemedel gör att den tekniska delen är den enskilt största begränsande faktorn. 
Statistiskt sett så har de ett positivt utfall på 1 % av projekten, med andra ord de projekt 
som lyckats generera ett nytt preparat till marknaden. I de flesta fall där de avslutat ett 
projekt i förtid beror det på just tekniska begränsningar. 

”Att för oss ta fram ett nytt läkemedel är som för att Sony Ericsson ta 
fram ett helt nytt kommunikationsmedel istället för en mobiltelefon, 
inte bara att utveckla en ny modell med nya funktioner.” P.Nyman 

Vidare berättar Peter att ett nyutvecklat läkemedel nyligen fått läggas ned i absoluta 
slutfasen på grund av att det helt enkelt inte gav de medicinska effekter som förväntat. 
Ett förtida avslut i en sen fas ger stora konsekvenser för Astra Zenecas verksamhet, dels 
är det tungt känslomässigt för personal och ledning och dels så är de ekonomiska 
effekterna stora då utvecklingskostnaderna varit höga. Ett färdigt preparat brukar i snitt 
haft 1 miljard amerikanska dollar i utvecklingskostnader och en utvecklingstid på 10-12 
år. Peter påpekar också att problematik med patenttider spelar stor roll i 
läkemedelsbranschen och därför är projekttiden något som Astra Zeneca arbetar aktivt 
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med att sänka. Målet är att få ner utvecklingstiden till 8 år och på så sätt snabbare 
komma ut på marknaden. För att nå detta har flera åtgärder gjorts, bland annat har 
uppföljningen blivit bättre. Varje projekt dokumenteras noggrant och enskilda personer 
som arbetat i projektet finns angivna för att kunna kontaktas i framtida liknande 
scenarier. Även kontrollen under projektets gång har förbättrats och de använder sig 
utav KPI (key performance index), där kostnader och tidsåtgång värderas. 

För Astra Zeneca kan beslutsfaktorerna grovt delas in som följande:  

Kritiska faktorer 

• Tekniska begränsningar – komplext att ta fram substanser som ger önskad 
verkan. Även begränsningar i storskalig tillverkning. 

• Tid vs. Marknad – viktigt strategiskt att vara före konkurrenter på marknaden för 
att göra bra förtjänst på läkemedlet. 

• Myndighetskrav – lagstiftning och kontroll av biverkningar. 
• Etiska skäl – ger ett läkemedel allvarliga biverkningar på någon i testgruppen 

dras läkemedlet in. Även om det för majoriteten gett önskat effekt. 

Påverkande faktorer 

• Utvecklingskostnad – de är medvetna om den höga utvecklingskostnaden och 
prioriteringar kan behöva göras för att satsa resurserna på rätt projekt. 

• Känslomässiga faktorer – trots tydliga testresultat påverkar känslomässiga 
faktorer från personalen, då många varit involverade under en lång tidsperiod. 

• Strategiska frågor – i vissa fall visar det sig att substanserna ger andra 
medicinska effekter än för de terapiområden de arbetar med. Så då kan ett 
projekt säljas eller avslutas.  

• Patent – patent på läkemedel har tidsbegränsning vilket påverkar deras projekt i 
stor utsträckning. 

4.3 ITT Water & Wastewaters utvecklingsprojekt 
ITT Water & Wastewater grundades 1901 i Emmaboda och är idag en världsledande 
tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. De verkar i över 130 
länder och har sitt huvudkontor samt forsknings- och utvecklingsavdelning beläget i 
Sundbyberg strax utanför Stockholm [c]. Där pågår just nu arbete med omkring 60 
utvecklingsprojekt (uppdelade i fem så kallade pipelines), varav ungefär hälften 
påbörjats tack vare nya tekniska framsteg och den andra hälften för att nya möjligheter 
öppnats på marknadssidan.  

ITT Water & Wastewater arbetar efter en stage-gatemodell, som de införde i början på 
2000-talet, med sex tollgates. Vid den första tollgaten ska en affärshypotes lämnas in, 
som ska svara på vad de tjänar på att starta projektet samt vilket behov det uppfyller. 
Denna tollgate är lätt att ta sig igenom för att ge så många projekt som möjligt en chans 
att mera grundligt utvärderas i nästa fas. En gång i månaden har projektledarna för de 
olika projekten möjlighet att presentera sitt projekt för att få det att gå igenom den 
aktuella tollgaten. Till sin hjälp har projektledarna checklistor för varje tollgate med 
aktiviteter som bör ha utförts. Gruppen som tar dessa beslut, som de kallar 
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projektstyrelse, består utav utvecklingschefen, marknadschefen och chefen för 
operations (produktion och inköp). Vid tollgatemötena sitter även andra personer, utan 
beslutsrätt, med som rådgivare. Utvecklingschefen och marknadschefen gör även varje 
kvartal en prioritering mellan projekten, där lönsamheten är den högst värderade 
faktorn. Sedan håller de varje måndag inom respektive pipeline ett möte där de stämmer 
av statusen på alla pågående projekt. ITT Water & Wastewater arbetar löpande med 
förbättring av sin projektmodell genom till exempel att uppdatera checklistor och 
mallar. 

ITT Water & Wastewater har en tradition av att leda utvecklingen inom sin bransch och 
har i och med det en byggt upp en stor teknisk erfarenhet. Idag arbetar 
utvecklingsavdelningen nära varandra vilket gör kunskapsöverföringen möjlig, trots att 
de inte har någon dokumenterad uppföljning av projekten.  

Precis som Kristina Jönsson, projektledare och produktutvecklare, arbetar ingen på 
ITT Water & Wastewater heltid med projektledning utan anställs för andra 
arbetsuppgifter och när de visar sig mogna får de ansvar att leda ett projekt. Under 
intervjun berättade Kristina att det finns en drift hos projektledarna att göra så bra ifrån 
sig som möjligt, vilket kan göra att de försvarar projekt som egentligen borde avslutas. 
Hon antyder att trots projektstyrelsens objektiva bedömning kanske fler projekt borde 
avslutas i förtid än vad det görs idag.  

De vanligaste anledningarna till att projekt avslutas är att konceptet är svagt eller att 
marknaden är för liten. För att få ut någon vinning av större projekt, som visat sig 
ogenomförbara, kan dessa delas upp om de ser att en del av projektet går att genomföra 
medan den andra läggs på ho, som Kristina uttryckte det. Sammanställning samt 
ytterligare faktorer som påverkar avgörande projektbeslut redovisas nedan. 

Kritiska faktorer: 

• Tekniska begränsningar – i form av för svagt koncept. 
• Kostnad/Lönsamhet – både för projekt som helhet och för färdig produkt. 
• Svikande marknad – för liten marknad som kan leda till svårigheter att försvara 

projektet ekonomiskt. 
• Konkurrenter – beroende på vad konkurrenterna tagit fram för produkter kan det 

strategiskt styra projektbeslut. 

Påverkande faktorer: 

• Resurser – tillgång av resurser, främst i form av personal. 
• Storlek på projekt – resurspåverkan, svårare att i förtid avsluta större projekt.  
• Prioritering – prioritering mellan projekten för att satsa resurserna på rätt 

strategiska ställen. 
• Känslomässiga faktorer – indirekt en påverkande faktor, men med deras 

projektstyrelse brukar besluten bli objektiva. 
• Marknad – varierande begränsningar och lagkrav i olika länder påverkar. 

Dessutom försöker marknadsluckor fyllas för att ytterligare stärka 
marknadspositionen.   
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5. Diskussion 
Projektformen har stora möjligheter när man ska utveckla nya produkter och tjänster, då 
dess tidsmässiga begränsningar och samordning tvingar fram resultat effektivare än vad 
det kanske hade åstadkommits i den vanliga linjeverksamheten. Som påpekat både i det 
teoretiska ramverket och i empirin är det dock många faktorer som påverkar utgången 
av projekten. Faktorerna kan delas in i interna och externa, där de interna faktorerna är 
de som företaget själv kan påverka. De kan dock indirekt påverka de externa faktorerna 
eller undvika dem genom ett bra internt arbete, till exempel om projekttiderna kan 
kortas ned internt finns stora möjligheter att komma ut på marknaden före 
konkurrenterna. Detta är något som Astra Zeneca och Scania arbetar aktivt med genom 
uppföljning av tidigare projekt, vilket skapar en teknisk kunskapsbas som i sin tur leder 
till att onödigt tidsspill kan undvikas i framtida projekt. Detta tyder på en erfarenhet och 
projektmognad som förutom att förkorta deras projekttider kan göra beslutsfattandet i de 
tidiga faserna lättare. ITT Water & Wastewater har idag ingen dokumenterad 
kunskapsåterföring från avslutade projekt, men då de har relativt få medarbetare som 
arbetar nära varandra har de ändå nära till kunskapen. Då de även är, och har varit under 
många år, marknadsledande inom sin bransch finns det heller ingen yttre press på dem 
att förbättra sitt arbetssätt. 

Med tre företag i så skilda branscher blir skillnaderna stora på grund utav olika 
svårigheter som just deras marknad står inför. Trots detta finns det likheter i projekten, 
bland annat finns det tecken på starka känslomässiga faktorer, så som escalation of 
commitment, hos de skilda projekten. När ett projekt står inför beslut om förtida avslut 
upplever beslutsfattarna visst motstånd från projektmedlemmar, vilket försvårar 
beslutet. Det kan å andra sidan tyda på att de har lyckats med en annan viktig intern 
faktor – att få sin projektgrupp genuint engagerad i sitt problem. Det är en paradox som 
kan vara svår att komma åt. Speciellt då önskan att lyckas med projektet ökar ju längre 
det fortskridit och ju mer resurser om investerats i det. 

Lönsamhetskrav är också en gemensam faktor för de tre företagen, men snarare i ett 
långsiktigt strategiskt perspektiv än på ett kortsiktigt. Detta kan göra att projekt avslutas 
för att prioritera och lägga resurserna på andra mer lönsamma. I vissa fall kan ett enskilt 
projekt med ett negativt ekonomiskt resultat ses som en investering för framtiden, till 
exempel kan Scanias modulindelade lastbil få ett mervärde tack vare en ny komponent 
eller så kan Astra Zeneca och ITT Water & Wastewater öka sitt marknadsanseende om 
de lyckats fylla en marknadslucka. Just marknaden är en faktor om inverkar stort på 
projekten hos de tre företagen, då den styr om det finns ett behov för den kommande 
produkten eller inte. 

6. Slutsatser 
Beslut om förtida avslut av projekt är komplexa problem, som påverkas av många olika 
faktorer. Vissa faktorer är interna, andra externa, några branschspecifika och andra mer 
generella. 

Av denna studie, med tre företag från tre skilda branscher, kan dessa slutsatser dras: 

• Företag måste vara uppmärksamma på avvikelser i projektplan, strategiska mål 
eller omvärld. 

• Det är viktigt att hitta dessa avvikelser så tidigt som möjligt. 
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• Företag bör vara medvetna om att känslomässiga faktorer påverkar 
beslutstagandet om förtida projekt avslut. 

• Företag måste vara väl medvetna om vilka faktorer som påverkar projekten inom 
deras specifika bransch. 

• Företaget bör förbättra sin projektmodell för att minska påverkan från de 
negativa interna faktorerna 

Det är snarare en regel än undantag att det måste göras förändringar i projektet för att 
kunna uppnå de uppsatta målen. Dock gäller det ha koll på att de avvikelser som uppstår 
så att de inte blir för stora och målet missas. För att undvika detta bör företagen ha 
standardiserade aktiviteter, vilket ger bättre kontroll på arbetet, och löpande uppföljning 
av projekten för att hitta avvikelserna så tidigt som möjligt. Företag har mycket att 
vinna på att hitta avvikelser som kan leda till förtida projektavslut. Speciellt då 
pågående projekt kräver resurser, som kan vara bättre lämpade på annat håll.  

Alla företag som nämns i studien upplever att känslomässiga faktorer påverkar beslutet 
om förtida projektavslut och för att undvika detta är det viktigt att utforma 
standardiserade sätt att fatta besluten och få projektmedlemmarna att se på beslutet med 
distans och inte påverkas på ett för personligt plan – vilket är lättare sagt än gjort. För 
att kunna göra något detta gäller det att företagen är medvetna om att detta sker, vilket 
bara i sig kan motverka bland annat escalation of commitment. Både 
ITT Water & Wastewater och Astra Zeneca använder projektmodeller som till viss del 
undviker detta fenomen, även om det huvudsakliga syftet är att få bättre koll på 
projektportföljen respektive få rätt kompetens till projektets olika faser. 
ITT Water & Wastewater arbetar med en objektiv styrgupp som tar de avgörande 
besluten för projekten medan Astra Zeneca byter ut projektgruppen under projekts gång, 
vilket gör att nya objektiva ögon kan se på projektets resultat. 

Alla branscher ställer olika krav på de företag som verkar inom den, därmed varierar 
även de faktorer som påverkar projektens framgång mellan olika branscher. Som ett 
exempel på detta har vi Scania och lastbilsindustrin som är väldigt styrda av 
emissionslagstiftning medan ITT Water & Wastewater, som tillverkar dränkbara 
pumpar och omrörare, inte har några sådana krav på sig. Det gäller alltså för företagen 
att identifiera de faktorer, specifika för den aktuella branschen, som kan påverka deras 
projekts framgång.  

Både Scania och Astra Zeneca agerar på marknader med hård konkurrens och lagkrav, 
där ett projekts framgång kan vara direkt avgörande för företaget. Detta visar sig i 
företagens väl utvecklade projektmodeller som de hela tiden, i små steg, försöker 
förbättra. En av de stora anledningarna till att Astra Zeneca förbättrar sin projektmodell 
är för att korta ned projekttiden, så att de kan komma ut på marknaden snabbare. Att 
vara tidigt ut på marknaden, före sina konkurrenter, är något som blir allt viktigare för 
dagens företag. ITT Water & Wastewater, som länge varit marknadsledare, har inte lika 
stor press på sig och kan agera lite efter hur de själva vill – vilket speglas i deras 
projektmodell. ITT Water & Wastewater har idag ingen dokumenterad 
kunskapsåterföring eller utarbetad projektmodell, något de kan behöva förändra för 
framtiden då marknaden kan ändras och nya konkurrenter kan dyka upp.  
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Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Richard Hagelberg för 
hjälp och viktiga synpunkter under arbetets gång. Därefter vill vi tacka till Tommy 
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Bilaga 1: Frågeformulär till företagsbesök 
Företag: 

Namn: 

Yrkesroll: 

Datum: 

Allmänt 
1. Arbetar ni mycket i projektform? 

1.1 Vad är vanligast för er (affärs‐, förbättrings‐, eller utvecklingsprojekt)? 
1.2 Vad är huvudorsaken till att ett projekt startas? 

(t.ex. eget initiativ, kundbegäran, hålla sig konkurrenskraftig, rätta till tidigare fel) 
2. Hur stor projektportfölj har företaget totalt sett? 

2.1 Hur många utvecklingsprojekt har ni igång nu? 
2.2 Hur prioriteras projekten? 
2.3 Vem/vilka gör prioriteringen? 
2.4 Hur stort är spannet av projektens omfattning (sett till tidsramar och budget)? 

Projektmodell och beslutstagande 
3. Använder ni någon etablerad projektmodell (ex. PROPS, PPS)? 

3.1 Om JA, vilken? 
3.2 Om NEJ, vad använder ni för modell? 
3.3 Hur fungerar er modell i stora drag? 
3.4 Hur väl efterföljs modellen? 
3.5 Arbetar ni aktivt med intern utbildning av modellen? 
3.6 Har den tydliga delmål/beslutspunkter? 
3.7 Om JA, när inträffar dessa (i vilka faser)? 
3.8 Vem tar beslutet (vem är beslutstagaren)? 
3.9 Vad för slags beslut (av betydelse för ett enskilt projekt) tas av: 

‐ Företagsledning: 
‐ Projektledare: 
‐ Projektmedlem: 

3.10 Är det tydligt vad beslutsfattaren skall ta ställning till vid dessa tidpunkter? 
3.11 Vilken ”yttre” (företagsledning, investerare, beställare) kontroll finns?  
3.12 Arbetar ni med att utveckla er projektmodell? 
3.13 Om JA, är det till huvudsak från egna erfarenheter eller utifrån andra 

projektmodeller? 

Förstudie 
4. Hur ser förstudien ut för er? 

4.1 Hur många arbetar med den? Omfattning? 
4.2 Vem/vilka tar beslut om att starta upp ett projekt? 

Genomförande 
5. Hur mäter ni projektets framgång (att det följer projektplanen)? 

5.1 Vilka kriterier är viktigast i mätningen? 
5.2 Hur stor är flexibiliteten? Ändras projektets mål under processen? 
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5.3 Använder ni er utav KPI (key performance indicators) eller liknande? 
5.4 Blir det ofta förändringar i projektplanen (budget, tidsplan)?  

Projektavslut och projektnedläggning 
6. Uppskattningsvis hur stor del (i %) av utvecklingsprojekten läggs ned i förtid? 

6.1 I vilken fas är det vanligast att ett projekt läggs ned? 
6.2 Vad avgör om projektet inte uppfyller kraven och därför måste läggas ner? 
6.3 Har ni sk ”exit‐kriterier” som styr om projekt skall få fortsätta eller ej? 
6.4 Har omfattningen någon betydelse för beslutet (ex. investerat kapital)? 
6.5 När är det svårast att lägga ner projekt, då man vet att det är ”misslyckat”? 
6.6 Hur spelar känslomässiga åsikter från projektmedlemmar/projektledare in? 
6.7 Vid nedläggning, är det vanligast att det beror på: 

‐ Ej uppfyller tekniska krav 
‐ Överskrider budget 
‐ Överskrider tidsplan 
‐ Inte längre aktuellt på marknaden  

Uppföljning 
7. Hur sker uppföljningen av ett avslutat projekt? 

7.1 Har ni statistik och annan uppföljning sparad från tidigare projekt? 
7.2 Om JA, har ni haft stor nytta av detta? 
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