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Sammanfattning (Max. 200 ord):   
Within International development, ICT and it’s benefits is a fairly new way of addressing the 
world’s social and economic issues. Even though a lot of actions has been made with ICT as 
a tool for development the success rate is still low. This study has two major purposes: 
Firstly, investigate the characteristics of expectations within ICT4D projects. Secondly, 
examine how different project management methods consolidate different stakeholders. In 
order to answer these questions, an empirical study was conducted, consisting of interviews 
with different organisations that were active within the ICT4D community. The participants 
were carefully chosen in favour of portraying a comprehensive picture of organisational 
differences and analyse how these differences affected the project outcomes. Previous studies 
have indicated that variables including, but not limited to, stakeholder alignment and 
expectation management have had a substantial impact on the acceptance of consumer 
products and have thus come to affect the design of the project management discipline. 
However, there is a lack of similar studies done within the context of ICT4D, a topic where 
social adaptability and engagement requires a vastly different approach. Through the 
incorporation of design science, management methods and developmental theories this study 
aspires to shed some light on the complex nature of project management within ICT4D and 
hopefully contribute with meaningful insight on it’s issues.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund  
Den tekniska utvecklingen är en social och institutionell motor som både driver fram 
globalisering och ekonomisk utveckling. Teknik förenklar och möjliggör nya strukturer, 
organisationer och ekonomiska arrangemang (Dicken, 2015). Exempelvis fordismens 
löpande band - Ett sätt att sammanfoga teknik och organisationsstruktur för att uppnå 
maximal produktion - som förändrade den ekonomiska utvecklingen. Likt Henry Fords 
massproduktion så följs liknande tankesätt ännu idag, att teknik understödjer organisatoriska 
processer. Men från fordismen så har samhället stigit in i den digitala transformationen som 
betyder nya strategier och sätt att driva världen framåt. Teknisk potential är inte en produkt 
av teknologisk förändring, utan snarare en produkt av innovatörernas val (Dicken, 2015).  
 Den digitala transformationens gynnsamma effekter har inte enbart påverkat 
produktion utan även områden som utbildning, media och kommunikation. Det globala 
nätverkssamhället med informationalism som främsta metod för utveckling påverkar också 
på en individnivå (Castells, 1996). Det är exempelvis lättare upprätthålla kontakten med 
vänner och familj eller använda digitala banktjänster som förenklar vår vardag. Samtidigt 
som västvärlden frodas i appar och annan ny teknik som driver oss som individer att komma 
närmare varandra och våra ekonomier framåt, så lever fortfarande 10 % av jordens 
befolkning under 2$ om dagen enligt World Banks (2016) rapport om fattigdom och 
välstånd. Den digitala transformation som västvärlden går och har gått igenom är också en 
angelägenhet för mindre utvecklade länder. Inom internationellt utvecklingssamarbete har IT 
och digital medvetenhet varit en del i arbetet sedan 90-talet men saknar fortfarande riktlinjer 
och arbetsmetoder som traditionella utvecklingsområden har. Det finns många sätt som 
information och kommunikationsteknologier (ICT) kan stödja globala, nationella och lokala 
insatser för att adressera fattigdom. 
 FNs huvudsakliga mål med de nya globala målen (SDG) är just detta. Det finns 
forskning som visar att ICT-initiativ i utvecklingsländer har förbättrat levnadsstandarden för 
många invånare. Exempelvis genom att göra marknadspriser tillgängliga via SMS eller 
koppla upp micro-verksamheter till internet (Mansell, 2015). Trots utvecklingsinitiativ från 
internationella organisationer och NGOs inom området för ICT för utveckling (ICT4D) så 
finns det fortfarande stora ojämlikheter. Digital ojämlikhet innebär att det finns människor 
med mer tillgång till teknologisk utveckling och de som inte har någon alls. Denna klyfta i 
samhället som skapats kallas för Digital Divide (Mansell, 2015). Denna klyfta har inte 
skapats av tekniken i sig utan snarare växt fram genom de förhållningssätt och den styrning 
som sker av ICT-projekt. I och med att fler ICT-projekt i utvecklingsländer tenderar att 
misslyckas än lyckas bidrar det till en större digital ojämlikhet. Enligt Richard Heeks (2003) 
misslyckas 35 % av e-governmentprojekt i utvecklingsländer, varav 50 % av projekten 
kategoriseras som ett delvis misslyckande. Denna utveckling är skrämmande eftersom 
utvecklingsländer inte har råd att spendera resurser på projekt som aldrig lyckas. Mansell 
(2015) hävdar att internationella organisationer som arbetar med ICT i utvecklingsländer 
riskerar att återupprepa sina misstag med en axiomatisk tanke om ICTs fördelar. 
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1.2 Problemformulering 
 
Inom Akademin råder delade meningar gällande teknologins möjliga bidrag för tillväxt då 
akademiker konstant argumenterar och redogör för bevis som indikerar både och. Det finns 
en andel som hävdar att ICT hjälper till att öka inkomsten för dem på pyramidens bas 
(Abraham, 2007). Vidare anses ICT vara transformativ då det har förändrat biståndsarbetets 
paradigm till att bli människocentrerat (Qureshi, 2013). Slutligen finns det ytterligare de som 
argumenterar för att ICT inte medför någon förändring alls utan endast cementerar de 
existerande fördelningar av välstånd och makt (Pieterse, 2010). Trots att diskrepansen är 
uttalad råder det en brist på forskning som ämnar förklara hur detta fenomen uppkommer och 
hur man bör förhålla sig till det för att uppnå en unison förståelse och acceptans hos alla 
involverade aktörer. Området för ICT i ett utvecklingssammanhang innefattar ett flertal 
intressenter som alla ska adresseras. 
Yrkesverksamma, politiker och akademiker har avsevärt skilda åsikter gällande allt ifrån 
teknologins möjligheter till projektens magnitud och möjligheter (Heeks, 2009). Detta 
förminskar drastiskt projektens sannolikhet att framgångsrikt avklaras på grund av 
missförstånd hos alla involverade. Det uppstår således en friktion i de involverade aktörernas 
explicita förväntningar, i former av hårda värden som mål, budget och resultat, och deras 
implicita förväntningar på projektets möjliga effekter, exempelvis förbättrad hälsa, utbildning 
eller inkomst. 

1.3 Forskningsfråga 

På grund av denna problematik har vi valt att undersöka ICT4D initiativ för att analysera hur 
de ingående tankarna skiljer sig mellan de olika aktörerna och hur detta påverkar deras 
förväntningar på projektet och dess resultat genom följande forskningsfrågor:  

1. Vilka projektledningsmetoder används för ICT4D-projekt? 
2. Vilka förväntningar uppkommer vid ICT4D-projekt och hur hanteras de? 
3. Hur engageras projektens intressenter? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar att belysa de skillnader i förväntningar som existerar inom ICT i 
utvecklingsländer och hur dessa kan komma att påverka slutresultatet. En ytterligare faktor 
som studeras är förståelsen för de involverade intressenternas skillnader och hur väl projekten 
anpassas för att tillgodose dessa. Genom tre olika fallstudier ämnar vi att detaljera hur 
organisationer arbetar med projektledning i tredje världen och belysa de komplikationer som 
mångfacetterade projekt ger upphov till. Vår förhoppning är att förstå och granska hur 
organisationer arbetar med hanteringen av förväntningar och se om detta är en nödvändighet 
för att åstadkomma lyckade projektresultat.  
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1.5 Avgränsningar 

Området som denna uppsats behandlar är väldigt brett och ämnet kan angripas på olika sätt. 
Vi har därför valt att avgränsa uppsatsen till övergripande projektledning, intressenter och 
förväntningar.  
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2. Litteraturgenomgång 
Följande kapitel inleds med att redogöra för definitionen och historiken för Information och 
kommunikationsteknologier för utveckling (ICT4D). För att ge läsaren en grundläggande 
förståelse för disciplinen har tidigare akademisk forskning inkorporerats för att behandla 
misslyckade initiativ, implementering och ekonomisk tillväxt. Följaktligen studeras 
intressentmodellen, förväntansteori och design science för att utmynna i det teoretiska 
ramverk och den metod som vi brukat för vår studie. 

2.1 Definitionen ICT4D 
Information och kommunikationsteknologier för utveckling (ICT4D) är ett begrepp som 
innebär att främja socioekonomisk förbättring genom information och kommunikationsteknik 
i utvecklingsländer (Mozelius, 2014). ICT tillgängliggör innovativa sätt att forma och främja 
utveckling och tillväxt med utvecklingsprogram. Exempelvis inom områden som 
eGovernment, eHealth, eLearning, digitala medier eller kapacitetsutveckling och 
infrastruktur. Detta är några av en uppsjö av projekt och initiativ som har skapats genom åren 
med syfte att stärka samhällen i utvecklingsländer. Stora summor av biståndspengar har 
investerats inom fältet, finansierat av internationella biståndsorganisationer, statliga 
myndigheter och företag. Erkända problem inom ICT4D är förståelse för sociokulturella 
kontexter, dålig infrastruktur och ett teknocetriskt förhållningssätt (Mozelius, 2014). 
Eftersom ICT4D är ett nytt och komplext multidisciplinärt område med flera intressenter så 
finns det enbart ett fåtal ramverk gällande implementation av ICT4D-projekt (Mozelius, 
2014). Nobelpristagaren Amartya Sens (1999) utvecklingsteori "Development as Freedom" 
redogör för ett allt mer människocentrerat synsätt än ekonomiskt. Enligt Sen ska 
utvecklingsprojekt vara en öppen och gräsrotsbaserad process där inte enbart ekonomisk 
tillväxt prioriteras utan även människor. Han menar att människors förmågor är av samma 
vikt som den ekonomiska situation som de lever i (Sen, 1999). Trots att teorin har ett 
nobelpris i ryggen så verkar yrkesverksamma inom utveckling och bistånd ha låtit den 
försvinna i periferin.  

2.1.1 Globala milleniemålen & Sustainable development goals 

På ett FN toppmöte i september 2015 beslutades 17 nya globala mål för hållbar utveckling 
och ska vägleda internationellt samarbete. Dessa mål kallas SDGs (Sustainable development 
goals) och kommer gälla 15 år framöver, till 2030 (Sida, 2015). Syftet med dessa mål, likt de 
globala milleniemålen, är att ytterligare mobilisera internationell samverkan för att stoppa all 
fattigdom på en tre dimensionell nivå: Ekonomisk utveckling, social inkludering och 
miljöskydd. Dessa mål är en påbyggnad av de tidiga globala milleniemålen som hade sitt slut 
2015 (UN, 2015). De främsta skillnaderna mellan de globala milleniemålen och SDG är att 
SDG ska adressera fattigdom på en gräsrotsnivå samt innefatta utveckling som riktar sig till 
alla människor. Vidare gäller de nya globala målen för alla länder och inte som tidigare, där 
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milleniemålen enbart var till för internationell verkan i utvecklingsländer (UN, 2015). Ett 
stort fokusområde för SDG är mobiliseringen av finansiella resurser, teknik och data. Enligt 
en rapport från Ericsson (2016) kommer digital transformation inom utvecklingsländer stödja 
och effektivisera uppfyllelsen av de nya globala målen. Inom områden som bland annat 
utbildning, statsförvaltning och sjukvård kommer ICT bidra med positiva effekter (UNSDSN, 
2016).  

2.2 Digital Divide 
Användandet av ICT i utvecklingsländer ökar ständigt, så gör även förväntningarna på ICTs 
roll som bidragande faktor till att accelerera socio-ekonomisk utveckling. Fram till senare tid 
har användningen av ICT i Afrika eller andra utvecklingsområden varit reserverade för 
internationella organisationer och NGOs. Denna utveckling har gjort upphov till de sociala 
fenomenen “digital divide” eller “digital gap” (Van Reijswound, 2009). Med detta menas 
den ojämlika tillgången till ICT och internet i samhället. För att kunna motverka denna 
ojämlikhet så måste teknologi vara tillgängligt för alla människor, var som helst i samhället. 
Människor i rurala områden ska kunna ha tillgång till samma information som dem i 
storstäder. Detta är ett problem som existerar överallt i världen men är mest förekommande i 
utvecklingsländer och är starkt sammanlänkat till de globala milleniemålen. (Van 
Reijswound, 2009). Att implementera ICT i syfte att minska digital ojämlikhet är inte så lätt 
som många internationella utvecklingsorganisationer tror. Teknologin kommer inte generera 
social eller ekonomisk utveckling utan samarbete med industri, stat och 
utvecklingsorganisationer. Vidare behövs även stöd och en efterfrågan på lokal nivå för att 
genomföra implementationer av ICT och samtidigt erhålla hållbarhet (Van Reijswound, 
2009). Likt kommersiella ICT-projekt så är det flera intressenter som behövs för att projektet 
ska lyckas, även om intressenterna är annorlunda för biståndsprojekt.  

2.3 The Pre-digital paradigm & ICT4D 1.0 - One-size-fits-all 
Historien bakom information- och kommunikationsteknologier inom kontexten för 
internationell utveckling tar sin början i vad Richard Heeks (2009) kallar - pre-digital 
paradigm, mellan mitten av 1940 till mitten av 1990 talet. Under denna tid blev information- 
och kommunikationsteknologier (ICT) allt mer tillgängliga, men initialt utelämnade från 
traditionell biståndssektor. Detta fortsatte även när digitala teknologier började leta sig fram 
till utvecklingsländer. ICT ansågs bara vara ett stöd till interna processer inom offentlig och 
privat sektor, eller som ett redskap för att skapa högutbildade arbetstillfällen inom IT och 
skapade aldrig förändring för majoriteten av befolkningen i utvecklingsländer. (Heeks, 2009) 

I samband med internets spridning uppstod ett intresse för hur denna teknik skulle kunna 
appliceras på utvecklingsländer. När FN formulerade de internationella utvecklingsmålen 
1996, som sedan omformulerades till de globala milleniemålen, uppstod ICT4D 1.0. ICT blev 
idoliserat som en lösning för att leverera utvecklingsprojekt (Heeks, 2009). Internationella 
utvecklingsorganisationer och NGOs försökte utveckla enkla, snabba och replikerbara 
metoder för ICT i utvecklingsländer. En standardlösning med mottot - “One-size-fits-all”. 
Typexempel på projekt under denna period var telecenter (Heeks, 2009). Många ICT4D-
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projekt misslyckades och hade problem att överleva på ett hållbart sätt. Det fanns stora brister 
och en avsaknad av skalbarhet, hållbarhet och utvärdering. Anledningen till dessa utfall var 
en övertro på tekniken utan att förstå kontexten. Denna övertro resulterade i att utvärderingar 
blev opportunistiska och fyllde ett egenintresse, utan objektivitet (Heeks, 2009). 

2.3.1 Digital Development Paradigm 

Sedan 2010 har biståndssektorn inlett ett nytt paradigmskifte inom ICT4D - The Digital 
development paradigm (Heeks, 2016). Som tidigare nämnt har attityden till ICT4D-projekt 
varit att hitta en lösning som går att replikera från region till region. Detta förhållningssätt till 
ICT4D innebar att man flyttade ny teknik till utvecklingsländer, utan att från en gräsrotsnivå 
förvalta befintlig teknik utifrån kontextens behov och miljö. När två tredjedelar av 
Subsahariska Afrika saknar elektricitet i sina hushåll (WEO, 2014) blir det problematiskt när 
organisationer ska förse befolkningen med datorer och internet. Därför går det inte att enbart 
fokusera på att förse människor teknik utan att ta hänsyn till kontexten.  

The Digital development paradigm eller ICT4D 2.0 (Heeks, 2016) innebär ett skifte från 
applicera ny teknik i utvecklingsländer till att förvalta den befintliga som redan används eller 
den som stöds av den befintliga infrastrukturen. Därför läggs större fokus på att utveckla 
applikationer och affärsmodeller för tekniken som redan existerar i regionen. Exempelvis 
mobiltelefoner, inte smartphones och radio (Heeks, 2016). Detta innebär inte att teknik som 
datorer eller internet uteblir, men för att nå skalbarhet och utbredning i utvecklingsländer så 
måste befintlig teknik och användningssätt lyftas fram (Heeks, 2016). Samtidigt som två 
tredjedelar av Subsahariska Afrika saknar elektricitet så har mer än två tredjedelar av 
befolkningen mobiltelefon med ett snabbt växande antal i de allra fattigaste regionerna. Dessa 
mobiltelefoner är inte avancerade smartphones utan oftast enbart kompatibla för 
textmeddelanden och samtal. Detta medför att det är effektivare att utveckla biståndsprojekt 
där mobiltelefonen blir det centrala verktyget. (Heeks, 2016) 
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Figur 2.1: Paradigmskifte inom ICT och utveckling (Heeks, 2016, s.3) 
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2.4 ICT och ekonomisk tillväxt 
Teknologi har inneburit stora möjligheter för utbildning, hälsovård och tillgänglighet till 
statliga tjänster i både utvecklings- och utvecklade länder. Effektstorleken varierar från olika 
fall men några exempel är följande:  

 “En ökning på 10 % i internetanvändning ökar BNP med 0,35 %.“  
 (Dimelis & Papaioannou, 2010) 

“För varje ökning med 10 % i bredbandspenetration har BNP ökat med 1,3 % “ 
 (Williams 2013) 

“De länder som hade en 10 % högre 3G implementation upplevdes BNP-ökning med 0,15 % under 
åren 2008 och 2011” (Williams et al, 2013, s.78).  

Trots att vi har sett flera indikatorer på vad internet och annan informationsteknologi har för 
inverkan på ekonomisk tillväxt på kort sikt råder det fortfarande oenighet om dess påverkan 
på längre sikt. Exempelvis har de spridningseffekter som ICT bidragit till dementerats och 
anklagats för att bygga på orealistiska ökningar i framtida produktivitetsförbättringar, vilket 
ännu inte är bevisat (Kenny, C., 2003). I Global Competitiveness report (2001-2002) antyds 
det att teknologisk innovation har liten inverkan på låginkomst ekonomier eftersom den 
primära utmaningen i dessa inte är bristen på teknologi, utan tillgången till de fundamentala 
marknadsfaktorerna - mark, arbetskraft och kapital (Porter et al., 2002b). I samma studie 
presenteras tre generella stadier som ekonomisk utveckling genomgår: Låginkomst, 
medelinkomst och höginkomst. De studier där direkt korrelation etablerats mellan ICT-
implementering och tillväxt har enbart fokuserat på höginkomstländer och är därav inte 
representativa för länder med annorlunda förhållanden. Vidare är det få världsekonomier som 
utvecklat en institutionell miljö där marknadsekonomisk aktivitet har medfört direkta ICT-
innovationer. (Avgerou, C., 2003). 

Givet den skeptiska synen på förhållandet mellan ICT och ekonomisk tillväxt på ett 
makroplan bör det emellertid inte konkluderas att ICT är olämpligt i 
utvecklingssammanhang. Man bör istället granska dess potential att verka utifrån en lokal 
kontext, där socioekonomiska variabler som förväntad livslängd, läs- och skrivkunskaper, 
sysselsättningsgrad och kommunikation angrips, för att frångå synen på universell 
applicering av IT och istället utforma system, applikationer och andra tekniska hjälpmedel för 
att verka i sin tilltänkta miljö. Det är först när detta genomförs som den faktiska kapaciteten 
av informations- och kommunikationsteknologi framkommer genom korrekt användning av 
resurser och kunskap (Kozma, 2005). 
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2.5 Misslyckade ICT4D-projekt 
Ur flera ögon är ICT-projekt bäddade för problem och enligt flertalet studier gäller detta även 
i utvecklingsländer (Dada, 2006). Richard Heeks (2003) konstaterar att 35 % av e-
governmentprojekt i utvecklingsländer misslyckas, varav 50 % av projekten kan 
kategoriseras som delvis misslyckade. I artikeln Information Systems and development 
countries: Failure, Success, and Local Improvisation berättar Heeks (2002) att 
misslyckanden kan kategoriseras utifrån olika utfall av ett projekt. De olika kategorierna som 
Heeks redogör för är totalt misslyckande, delvis misslyckande och misslyckande i hållbarhet. 
I utvärderingsfasen för ett projekt så kan graden av misslyckande uppfattas olika beroende på 
ur vems perspektiv en ser ur. Subjektiviteten i utvärderingsfasen blir alltså problematisk då 
en persons framgång kan vara en annans misslyckande (Lyytinen & Hirschheim, 1987; 
Sauer, 1993). I och med att misslyckanden varierar beroende på perspektiv så påverkas 
magnituden av dem. Genom att under utvärderingen anta en existerande subjektivitet hos 
intressenter och inhämta åsikter från alla intressenter så kan alla perspektiv täckas. Detta 
leder till att det blir enklare att identifiera alla intressenters uppfattning av resultatet av 
projektet (Heeks, 2003). 

När ett ekonomi- och HR-system skulle implementeras hos Volta River Authority i Ghana så 
uppfattades förändringen lyckat av ekonomicheferna. Men vid närmare utvärdering så 
bubblade negativa känslor upp hos anställda på lägre nivå. De kände en bitterhet och ett 
utanförskap till förändringen. Detta resulterade i att vissa anställda, de flesta äldre, 
avsiktligen struntade i att använda det nya systemet (Tettey, 2000). Hur pass mycket ett ICT-
projekt har misslyckat är svårt att avgöra just eftersom uppfattningen är subjektiv och 
tidsbindande, menat att ett misslyckande nu kan vara en framgång senare och vise versa. 
Oavsett så är förståelsen för hur misslyckanden kan identifieras en viktig aspekt i 
utvärderingen eftersom det möjliggör en granskning ur olika intressenters perspektiv. 
Scenariot för projektet i Ghana är ett exempel på ett delvis misslyckat projekt. Där återigen 
subjektiviteten, utifrån olika intressenter avgör om ett projekt har misslyckats eller inte. 
(Heeks, 2003) 

Som tidigare nämnt har ICT4D-projekt historiskt sett misslyckats med att adressera och 
fungera utifrån kontexten som tekniken ska verka. Det har under lång tid funnits ett 
hierarkiskt förhållningssätt för applicering av IT i utvecklingsländer av 
utvecklingsorganisationer där oftast gräsroten uteblir. Som tidigare nämnt så finns även en 
designproblematik för ICT4D-projekt där det lätt kan ske en missmatchning med befintliga 
och nya system på grund av stora klyftor i fysiska-, kulturella- och ekonomiska kontexter. 
Men även variationen av kunskap och sociala skillnader mellan mjukvaruutvecklare och 
människorna på platsen där ett projekt ska implementeras påverkar utfallet. (Heeks, 2003) 
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Utifrån ovanstående problemområden identifierar Richard Heeks (2003) olika arketypiska 
situationer där design och verklighet faller samman.  

● Klyftor mellan hård - mjuk: Skillnaden mellan teknologin (Hård) och i den 
sociala kontexten (människor, kultur, politik) som teknologin verkar i.  

● Klyftor mellan privat och offentlig: Skillnaden mellan privat och offentlig 
sektor syftar på att system som fungerar i den ena sektorn fungerar oftast inte i 
den andra. Detta uppstår eftersom kontexten för offentlig och privat sektor är 
så pass olika. 

● Klyftor mellan länder: När ett system designat för utvecklade länder ska 
överföras till utvecklingsländer så uppstår problem då kontexten är 
annorlunda. 
(Heeks, 2003) 

2.6 Implementera ICT4D-projekt 
Enligt Richard Heeks (2009) utfördes implementationer under ICT4D 1.0 främst av 
internationella eller nationella NGOs. Dessa aktörer spelar fortfarande en nyckelroll inom 
området men nu tenderar projekt att inkludera flera intressenter, exempelvis företag, lokala 
NGOs, lokala representanter. Detta ger alltså ett upphov till ett bredare och större samarbete 
mellan flera aktörer i ett projekt, vilket innebär att dessa aktörers eller intressenters relationer, 
intressen och förväntningar kommer påverka projektet. (Heeks, 2009) 

Förhållningssättet till projektdesign har även förändrats genom åren. Istället för att använda 
sig av blueprints, ett hierarkiskt förhållningssätt och metod till implementation, så bör projekt 
dra nytta av fördelarna med ett mer processorienterat förhållningssätt. Genom att arbeta mer 
processorienterat kan klyftan av förväntningar mellan design och verklighet reduceras. 
(Heeks, 2009) 
 
Ett processorienterat förhållningssätt till implementering består av (Heeks, 2009): 

● De som drar nytta av projektet ska delta i design och utformning. 
● Flexibel och improviserad implementation 
● Learning-by-doing, dra nytta av den kunskap som genereras från tidigare erfarenheter 

och under implementationens gång.  
● Använda och bygga lokalkapacitet, även från lokala institutioner 
● Kompetent ledarskap för att främja de ovanstående fyra elementen 

En stor del av projekten under ICT4D 1.0 misslyckades eftersom det fanns stora klyftor 
mellan verklighet och design. Alltså att förväntan på design inte uppnådde verklighetens 
förväntan och tvärtom. Genom att kartlägga projekts realitet kan deltagarna i projektet 
uppskatta verkliga situationer i projektets kontext. Vidare krävs även kunskapshybrid - att de 
yrkesverksamma har en förståelse för både teknik, system men också samhällsutveckling för 
att kunna identifiera och reducera eventuella klyftor. Genom att bryta ner ICT4D-projekten i 
mindre delar gör det också lättare att reducera storleken på klyftorna. (Heeks, 2009)  



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

18 
 

Aktörer och styrning Linjerad designteknik Hållbarhet 

- Samarbete med flera 
intressenter 

- Deltagande från lokala användare - Finansiell och social hållbarhet 

- Ha en öppen och 
konkurrenskraftig miljö 

- Lämplig mix av teknologi som möter 
de lokala förutsättningarna 

- Utveckling av lokal kapacitet och 
användande av lokala institutioner 

 - Möta lokala utvecklingsmål - Lokalt ägande 

 - Förstå riskerna med projektet  

Tabell 2.1: Good practise för ett lyckat ICT4D-projekt (Heeks, 2009) 
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2.7 Intressentmodellen  
I boken Strategic Management: A Stakeholder Approach introducerade Freeman (1984) 
uttrycket intressenter (Stakeholders) och har efter det format management-disciplinens 
inställning till involverade aktörer i projekt, organisationer och samhällen (Freeman, 1984). 
Oenigheter har präglat termen och utgjort grunden för annan forskning med utgångsläge i 
dess normativa tolkning (vem) - förklaring av varför projektledare bör klassificera aktörer i 
form av aktörer och intressenter - och dess deskriptiva tolkning (vad) - I vilka sammanhang 
tankesättet bör appliceras (Mitchell, Agle, and Wood (1997). Trots att det fortfarande råder 
en oenighet gällande praktisk tillämpning av stakeholder-teorin existerar det faktiska bevis 
som pekar på dess kritiska roll i projekt som sträcker sig från läkemedelsindustrin (Shore, 
D.A., 2011) till finans- och företagssektorn (Grossi, I., 2003).  

Grossi (2003) definierar termen stakeholder enligt följande: 

“Stakeholder is any group or individual who directly or indirectly affects or is affected by the level of 
achievement of an enterprise’s value creation process.” (Grossi, I., 2003, s.76).  

Preciseringen gjord av Grossi har varit aktuell för vår granskning dock krävs en öppnare 
tolkning som medför att vi kan gå ifrån de strikt finansiella och organisatoriska perspektiven 
och istället närma oss andra sociala aspekt. För att facilitera detta behov har vi valt att 
inkorporera den tolkning som är gjord av The World Bank (1996) inom biståndsarbeten  

“Those affected by the outcome - negatively or positively - or those who can affect the outcome of a 
proposed intervention” (World Bank, 1996, s.125) 

Historiskt har en kritisk framgångsfaktor inom ICT4D varit identifiering och konsolidering 
av aktörer. I ett projekt utfört i Tanzania redogörs det för hur preliminära projektdetaljer och 
policyförslag presenterats för projektets samtliga intressenter och hur detta medförde en lokal 
tillförlit för projektets genomförbarhet. Vidare tillbads de aktiva aktörerna att redovisa deras 
behov och förväntan på projektet vilket ökade deras känsla för involvering samt skapade rum 
för ansvarsutkrävande på det producerande organet (Van Reijswoud, V., 2009). 

Ytterligare forskning har visat på vikten av social anpassning i ICT4D, med utgångspunkten 
att teknologi inte nödvändigtvis resulterar i någon faktisk utveckling, om inte näringsliv, 
stater och utvecklingsorganisationer är involverade och samspelta (Avgerou, 2003). 
Systemutveckling utförs vanligtvis för att bemöta de krav och förväntningar som dessa 
intressenter har och tillämpas sedermera för att effektivisera de affärsprocesser eller 
förhållningssätt som brukas för att uppnå ett specifikt resultat. Problematiken från ett tekniskt 
perspektiv brukar dock inte uppkomma när variabler eller data behöver identifieras, utan det 
är snarare så att datas effektivitet avgörs av den aktör som granskar det (Seddon, P.B., 
Staples, S., Patnayakuni, R. and Bowtell, M., 1999). Vad detta innebär är att effektivitet är 
ytterst subjektivt och kan skilja sig avsevärt beroende på användare. Teknisk användbarhet är 
alltså en komplex fråga som genomsyrar hela organisationer och bör inkludera såväl mjuka 
värden (förtroende, goda relationer och närvaro) som hårda värden (produktivitet, effektivitet 
och lönsamhet) för att uppnå en genomgående acceptans.  
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2.8 Förväntansteori  
Projektledning handlar vanligtvis om att bemöta välformulerade förväntningar och delmål på 
ett strukturerat sätt. De är bäst lämpad för linjära projekt, där aktörerna har unisona åsikter 
och likvärdig uppfattning om vad projektet behandlar. Dessvärre är verkligheten sådan 
att flertal projekt uppkommer på helt andra premisser: flerdimensionella syften, 
meningsskiljaktighet hos involverade aktörer eller olika intentioner hos de ansvariga. Inom 
informatik har orsaksfaktorer till flertalet misslyckanden härletts till de ogripbara och 
mångfaldiga åsikterna och förväntningar som uppkommit till följd av de involverade 
intressenterna och utgör således ett reellt hinder vid systemutveckling. (Gutierrez, O. and 
Friedman, D.H., 2005). Det är således uppenbart att aktörers förväntan har en direkt påverkan 
på deras framtida upplevelse av en tjänst/produkt, dock är det oklart exakt hur mekanismerna 
som gör att vi får en specifik uppfattning om något fungerar. Majoriteten av forskning som 
gjorts på förväntningar behandlar de förväntningar kunder har på produkter och tjänster, 
vilket skiljer sig från det vi har studerat då biståndsarbeten sällan involverar någon form av 
kund (Parasuraman, et al 1991; Prakash, Ved. 1984; Zeithaml, V.A. et al 1993). Däremot 
finns det tänkta slutanvändare som kan liknas vid kunder och vi har således valt en definition 
som är utformad utefter dessa: 

“An expectation is an anticipation of the kind of future that may be 'on its way' from within the present. 
Anytime we speak of a 'trend towards (x, y, z)', we actually extrapolate current events into the unknown 
ahead; experience may tell us in some instances which outcome is likely, but the results have not 
occurred yet and are uncertain.” (Le Masson, P. et al, 2012, s.230) 

 
Den breda tolkning som gjorts är avsiktlig och har gjorts för att urskilja den syn vi har haft på 
förväntningar (Expectations) kontra det som vanligtvis tillskrivs termen. Vid 
kundundersökningar är det vanligt förekommande att Expectation confirmation 
theory tillämpas. Den hävdar att en individs tillfredsställelse för en produkt/tjänst avgörs i 
skillnaden mellan upplevd- och förväntad prestanda hos kunden (Oliver, 1977, 1980). 
Ytterligare forskning har angivit att den acceptans som tidigare upptäckts vara skillnaden 
mellan upplevd- och förväntad prestanda i själva verket är ett intervall som benämns Zone of 
tolerance, som används för att indikera vilka förväntningar kunder har på en viss produkt . 
Zonen redogör för hur mycket avvikelse som får förekomma innan kunden förlorar sin 
acceptans. Detta framkommer genom de olika nivåerna adequate och desired, där den 
förstnämnda anger minimikravet som ställs på tjänsten för att vara godtagbar medan den 
andra anger det som kunden hoppas att få. (Zeithaml, V.A., Berry, L.L. and Parasuraman, A, 
1993).  
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Kvantitativa studier inom förväntningar pekar på att det existerar tre olika former av 
förväntningar (Prakash, Ved. 1984.) 

● Predictive expectations - Hur vi förväntar oss att en entitet ska fungera för att bli 
tillfredsställda.  

● Normative expectations - Hur vi vill att en entitet ska fungera för att vi ska bli 
tillfredsställda. 

● Comparative expectations - Nedärvda förväntningar från liknande eller samma entitet  
 
Dessa förväntningar samverkar och medför slutligen till hur vi väljer att resonera kring en 
entitet och ett beslut. Med vetskapen om hur förväntningar uppkommer bör projekt och andra 
initiativ designas till flertalet användartyper så länge vi har möjlighet att identifiera och 
studera deras tidigare-, ingående och komparativa förväntningar. Det är i samband med detta 
som hanteringen av förväntningar är essentiell för att genomföra framgångsrika projekt. 
Extensiv mängd forskning har gjorts i hopp om att klargöra för hur man som initiativtagare 
bör förhålla sig till dem och hur man på bästa sätt förvaltar projekt med hänsyn till dem. 
Expectation Management är numera en samlingsterm för att beskriva hanteringen av 
förväntningar och appliceras frekvent inom projektledning, innovationsinitiativ och 
forskning.  
Disciplinen beskrivs enligt Le Masson, P. et al (2012) som:  
 

“Expectation management consists in finding a balance between two traps: the first risk is that 
expectations are too low to provoke commitments; the second is that expectations are too high and 
hence too sensitive to disappointments.” (Le Masson, P. et al, 2012, s.230) 

 
I boken Design Theory: Methods and Organization for innovation (Le Masson et al, 2017) 
redogörs det för två olika modeller av expectation management: Rational expectation 
management kontra generative expectation management. De olika modellerna är associerade 
med olika typer och syner på förväntningar. De ovannämnda teorier och forskningar kan bäst 
karaktäriseras som det förstnämnda och fokuserar mycket på själva produkten/tjänsten och 
den upplevelse som användare har innan eller efter att de har använt den. Forskning tyder på 
att Rational expectation management hanteras bäst genom att fokusera på tydliga löften och 
relationen med finansiärer, vilket är i likhet med det som tidigare konstaterats av Prakash, 
Ved 1984, Zeithaml, V.A. et al 1993. Generative expectation management fokuserar istället 
på att realisera och förnya löften iterativt genom att engagera designers och intressenter 
genomgående i hela processen. (Le Masson, P., Aggeri, F., Barbier, M. and Caron, P., 2012).  

Båda modellerna eftersträvar att ge en överblick av framtiden givet de förväntningar som 
existerar i nuet med den distinkta skillnaden att rational expectation management endast har 
en syn på framtiden, medan generative expectation management omvärderar sin 
framtidsvision kontinuerligt utefter information som tillkommit. I och med att rational 
expectation management fokuserar på finansiärer krävs en snävare och mer precis syn på 
framtiden som helst ska vara mätbar och leverera specifika leverabler enligt en etablerad 
detaljplan. Innovationer och annan radikal förändring kan således dra fördel av att hanteras 
enligt generative expectation management eftersom det mer lediga förhållningssättet till 
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löften, förväntningar och intressenter ger upphov till en mer dynamisk utvecklingsprocess. 
(Le Masson et al, 2012).  

Projekt som är riktade till flertalet olika aktörer ger upphov till olika åsikter gällande 
potentiella fördelar. Det är i det här sammanhanget som teknik har en dokumenterad 
möjlighet att vara effektiv, om den är anpassad efter de behov, förväntningar och 
omständigheter där den kommer att verka. Den valda lösningen behöver därför vara anpassad 
för lokala standarder och värden som existerar (Van Reijswoud, V., 2009). De riktlinjer som 
tidigare presenterats av Parasuraman, A. et al kan appliceras för att facilitera de behoven och 
således uppnå en gränsöverskridande förståelse för ett projekts möjligheter hos de 
involverade aktörerna. Vidare ges utrymme för engagemang och delaktighet för dem då de 
kontinuerligt under projektets gång kommer att beaktas. 

I artikeln Understanding customer expectations of service konkluderas fem förhållningssätt 
som framtagits genom kvalitativa studier med slutkunder som brukat en specifik tjänst/arbete 
(Parasuraman, A., Berry, L.L. and Zeithaml, V.A., 1991): 

1. Demonstrate fair play: Förtroende har en direkt korrelation med den upplevda nöjdhet 
i samtliga sektorer som analyserats. 

2. Be reliable: Etablera tillförlitlighet som kan användas för att evaluera varför och hur 
en tjänst inte fungerat och hur man agerat för att åtgärda det. 

3. Manage promises: Det är alltid bättre att presentera en sammanhängande och 
transparent tjänst, trots en sämre prestanda. 

4. Leverage the process dimensions: Involvera ett brett spann av handlingar som är 
utformade för att effektivisera och inkludera hela processkedjan. 

5. Build relationships: En bra relation mellan intressenter ökar deras tolerans. 
 
(Parasuraman, A., Berry, L.L. and Zeithaml, V.A., 1991) 

Likt tidigare presenterade teorier är mycket av fokus riktat till hanteringen av förväntningar 
och löften. Den extensiva mängd teorier och forskning på förväntningar tyder på att dessa 
skiljer sig markant från sektorer, projekt och sammanhang vilket kan kräva att projektledare 
analyserar dessa utifrån flertalet olika perspektiv. Det är således svårt att avgöra om det 
existerar ett förhållningssätt som kan appliceras överallt. Vad som däremot kan konstateras är 
att olika projekt bör hanteras på säregna sätt beroende på de involverade aktörerna, det 
önskade slutresultatet och produkt. 
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2.9 De hårda och mjuka dimensionerna av projektledning 
I artikeln Hard and Soft Projects: A Framework for Analysis specificeras användningen av 
hårda och mjuka värden i kontexten för projektledning genom att utforska vad de respektive 
attributen innebär (Crawford, L. and Pollack, J., 2004.). Historiskt sett har forskning strävat 
efter att vara objektiv och redogöra för den definitiva sanningen för ett fenomen, dock har 
social kontext och subjektiva åsikter kommit att utgöra en minst lika viktig variabel inom 
samtida vetenskap. Det objektiva har kommit att associeras med realistiska och positivistiska 
filosofier där tyngdpunkt läggs på kvantitativa och mätbara variabler. De återfinns vanligen 
inom naturvetenskapliga discipliner och framträder tydligt inom områden som systemanalys 
och mjukvaruutveckling (Jenkins GM, 1969; Quade ES, Boucher WI.1968.). Det subjektiva 
influeras istället av interpretivistiska och konstruktivistiska tankegångar med emfas på 
kunskapsbidraganden av skilda och säregna åsikter (Midgley G. 2000). 
 
Enligt Crawford, L. & Pollack, J (2004) kan projekts förhållande till hårda och mjuka värden 
preciseras genom att analysera 7 dimensioner av projektledning: 

1. How clearly defined the project goals and objectives are;  
2. How tangible the project goals and objectives are;  
3. The kinds of measures used to judge project success; 
4. How subject the project is to risk outside project control;  
5. The project approach to exploring and refining the goals;  
6. The roles that team members take in managing the project;  
7. What influential stakeholders consider to be a valid application of project 

management. 

 
Tabell 2.2. Illustration av ramverket för de mjuka och hårda dimensionerna (Crawford, L. and Pollack, J., 2004, 

s.9 ) 
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2.10 Design science 

2.10.1 Guidelines for design science in information systems Research 

Design science introducerades för första gången av Fuller, R.B., (1963) för att ge en 
systematisk angreppsvinkel till design. Termen utvecklades sedan i boken The design method 
och ansågs där inte vara egen vetenskap, utan snarare vetenskapliga studier av design med 
utgångspunkt i utformningen av immateriella artefakter (Gregory, S.A., 1966). Inom 
informatik appliceras Design science för att utöka mänskliga- och organisatoriska möjligheter 
genom att skapa nya och innovativa artefakter (Von Alan, R.H et al, 2004). Design science 
ses som en problemlösningsprocess där den fundamentala principen är att inhämta tillräcklig 
kunskap och förståelse för ett designproblem som uppkommer vid utformandet av en artefakt. 
För att uppnå detta mål har Hevner et al givit området 7 riktlinjer som kvalitetssäkrar god 
utförd forskning inom design science 

1. Design as an Artifact - Forskning som utförs inom Design science bör leda till 
skapandet av en betydelsefull artefakt 

2. Problem Relevance - Artefakten ska ha ett specifikt problemområde som är relevant 
3. Design Evaluation - Granska artefaktens nytta för det specifika problemområdet 
4. Research Contributions - Bidrar artefakten med någon form av innovation och löser 

den något tidigare problem 
5. Research Rigor - Artefakten måste vara noggrant definierad, sammanhängande och 

konsekvent 
6. Design as a Search Process - Ger artefakten upphov till ett problemområde vars 

lösning kan finnas i en sökprocess 
7. Communication of Research - Effektiv presentation av resultat och lösningar 

Dessa sju riktlinjer används frekvent för att analysera projekt utifrån design science-
perspektiv, dock rekommenderas det att frångå en cementerad och strikt vy av riktlinjerna då 
de inte är tänkta att följas militant. De bör adresseras i forskningen men dess relevans och 
magnitud bör alltid avgöras av recensenter, utgivare och läsare (Von Alan, R.H., March, S.T., 
Park, J. and Ram, S., 2004.) 
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Tabell 2.3: Design-Science Research Guidelines (Von Alan, R.H., March, S.T., Park, J. and Ram, S., 2004, s.83) 

2.10.2 Design science research methodology 

Design science research methodology (DSRM) är en metod som introducerats för forskning i 
Design science inom informatik. Den förser disciplinen med ett ramverk och en mental 
representation genom att detaljera och precisera mål, processer och outputs. Forskare har 
således en möjlighet att utforma och komparativt jämföra sina resultat gentemot andra utifrån 
standardiserade mått (Peffers, K. et al, 2007). Processen som deras modell och forskning har 
resulterat i hade tre uttalade mål: Det första målet var att vara konsekvent med tidigare design 
science teorier och tillämpning, det andra var att tillhandahålla en nominell process att utföra 
design science-forskning och det slutliga var att förse disciplinen med en mental modell för 
presentation av forskningens resultat. Givet dessa mål har processmodellen sex olika 
aktiviteter som bör inkluderas 

Aktivitet 1: Problem identification and motivation. 

Aktiviteten ska definiera det specifika forskningsproblemet och det värde som lösning kan 
tillföra. 

Aktivitet 2: Define the objectives for a solution 

Målen kan vara kvantitativa i termer av hur en önskvärd lösning skulle kunna vara bättre än 
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andra, eller i kvantitativa termer som en beskrivning av hur den nya artefakten förväntas att 
stödja lösningen på problemet. 

Aktivitet 3: Design and development 

Skapandet av artefakten som kan vara en modell, metod eller ett koncept. 

Aktivitet 4: Demonstration 

Demonstrera användningen av artefakten för att åtgärda en eller flera instanser av ett problem 

Aktivitet 5: Evaluation 

Analysera och mäta hur väl artefakten åtgärdar problemet genom att komparativt jämföra de 
ingående förväntningarna med det faktiska utfallet.  

Aktivitet 6: Communication 

Påpeka problemet och dess betydelse i former av nytta, innovation och effektivitet. 

(Peffers, K. et al, 2007) 

 

Figur 2.2: DSRM Process Model 
(Peffers, K. et al, 2007, s.57) 
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2.11 Teoretiskt ramverk 
Utifrån de teorier, metoder och ramverk som tidigare presenterats i detta avsnitt valde vi att 
utforma ett ramverk. Detta ramverk framställdes för att fungera som teoretiskt underlag vid 
utformningen av frågorna i vår kvalitativa studie. Genom att placera frågorna under deras 
respektive segment hade vi möjlighet att utvärdera intervjuobjektens projektdeltagande och 
jämföra dem med varandra, för att slutligen granska hur de upplevt att aspekter som 
arbetsmetoder, utvärdering och social anpassning fungerat. De frågor som inkluderades var 
specifikt utformade för att beröra de perspektiv och områden som vi ville analysera - 
intressenter och förväntningar. Vidare var frågorna konstruerade för att efterlikna den 
metodstruktur som återfinns i Design science research methodology för att således ge oss 
möjlighet att granska samtliga projektfaser utifrån den förfrågade projektdeltagaren och 
dennes syn på artefakten som projektet resulterade i.   

Ramverket var utformat för att, i likhet med DSRM, granska projektens samtliga faser (se 
kolumn projektfas i ramverket) utifrån den subjektiva uppfattningen som intervjuobjekten 
redogjorde för. Detta utfördes genom att precisera analysvariabler som tidigare varit 
avgörande i akademisk litteratur där projektledning har studerats. Genom att utforma våra 
frågor så att de berörde variablerna hade vi möjlighet att standardisera frågorna till den grad 
att vi kunde jämföra dem samtidigt som vi lämnade utrymme för unika tankar och svar. 
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Projektfas Analysvariabel Frågor 

1.Identify Problemområde: (DSRM, Peffers, K. et al, 2007) 
 
Definitionen av misslyckande (Heeks, 2002, 2003)  
 
Betydelse 

(1) Could you briefly tell us about the project that you were 
involved in? 
 
(7) Was the definition of failure ever specified for the project? 

2. Objectives Mål och milstolpar: (DSRM, Peffers, K. et al, 2007) 

Förväntningar:  (Individuella och gemensamma, Prakash, 
Ved. 1984) 

(3) What was your expectations before entering the project? 

(2) What was your specific work area in the project? 

3. Design & 
Development 

Utvecklingsmetod 
 
Artefakt 
 
 

(13) When creating the application/system, were there ever any 
use of a specific development method? 

4. Demonstration Lokal anpassning: (Heeks, 2003; Van Reijswound, 2009) 
 
Intressenter: (Grossi, I., 2003; Freeman, 1984) 
 

(9) Was a stakeholder analysis ever utilised in order to identify 
the specific stakeholders that would be affected by the project? 
 
(12) Did the project ever consider social adaptability in order 
to better meet the local expectations and needs?  

5. Evaluation Evalueringsmetod: (Design-Science Research Guidelines 
Von Alan, R.H., March, S.T., Park, J. and Ram, S., 2004) 
 
Iterativa moment: (Generative expectation management, 
Le Masson, P et al, 2012) 
 
Intresseskillnader (Lyytinen & Hirschheim, 1987; Sauer, 
1993) 
 
Förväntningshantering (Zeithaml, V.A., Berry, L.L. and 
Parasuraman, A, 1993; Prakash, Ved. 1984; Le Masson, P. 
et al 2012) 
 
Projektprocess: (DSRM, Peffers, K. et al, 2007) 
 
Implementering: (Gutierrez, O. and Friedman, D.H., 2005) 
 
 
Målsättning: (För höga eller för låga, Le Masson, P. et al 
2012) 
 

(14) What evaluation method was used to examine the project 
and were stakeholders ever involved in the creation of that 
method? If so which stakeholders?  
 
(15) How was the system/application implemented in the local 
community and was there any complication with the 
acceptance from the different stakeholders? 
 
(8) Do you think the project was able to exceed the 
expectations that the different stakeholders had? 
 
(4) Did these expectations change throughout the project? 
 
(5) Do you think that the project was able to meet its goals? 
 
(6) Do you think that the end results of the project met your 
expectations? 

(11) Did the project manage expectations through expectation 
management theories? (Rational expectation management vs 
generative expectation management) 

6. Communication Kommunikationsstyrning: (DSRM, Peffers, K. et al, 2007) (10) How engaged were governments, NGO’s, companies, and 
the local community throughout the project? 

Tabell 2.4: Teoretiskt ramverk 
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3. Metod 
Detta kapitel ämnar beskriva och styrka valen som legat till grund för vår metodansats. 
Kapitlet redogör för vår insamling och utvärdering av empiriskt material, kvalitet och 
procedur för vår kvalitativa studie.  

3.1 Metodval 
Samhällsvetenskapliga studier och forskning utgörs i övervägande fall av två olika 
studieformer: Kvalitativa- och kvantitativa studier (Jacobsen, 2002). Dessa olika former kan 
dock komplettera varandra då flera delundersökningar utförs under samma projekt. Vi valde 
att göra en kvalitativstudie för att redogöra en dynamisk och välnyanserad bild på 
projektledning i samband med utvecklingsarbeten. Den metodansats som valts kan således 
härledas till en ambition att porträttera den polariserade bilden som existerar i 
biståndssammanhang och hur arbetsmetoder kan skilja sig beroende på intervjuobjekt, vilket 
direkt påverkar engagemang, förväntan och kollaboration. Vi påbörjade vår kvalitativa studie 
genom att kontakta olika organisationer som var verksamma inom ICT4D. Detta gjordes för 
att diskutera vår infallsvinkel och etablera en klarhet i ämnet. Under dessa samtal 
poängterade flertalet aktörer vikten av att ha en bred förståelse för de rådande kontextuella 
förhållandena inom biståndssektorn och förespråkade således en empirisk datainsamling som 
inkorporerade djupgående analyser med flertalet olika organisationer. Vårt urval av 
intervjuobjekt blev därefter influerat av detta och gjorde att vi eftersträvade att inkludera 
statliga, privata och ideella organisationer som kunde återge den komplicerade 
verklighetsbild som för nuvarande råder. Vi upptäckte att denna breda angreppsvinkel 
medförde komplikationer eftersom att en majoritet av de förfrågade organisationerna varken 
hade tillräckligt med resurser eller motivation för att delta i vår studie.  

3.2 Urval 
Initialt var vår tanke att vi skulle ha möjlighet att studera flertalet olika organisationer och 
offentliga organ. Detta formade vår ingångsvinkel och gjorde att vi kontaktade en stor mängd 
organisationer för att få ett så stort omfång som möjligt och därigenom kunna dra slutsatser 
baserat på en rik mängd data. Enligt Dahlström (2011) existerar det två sätt att välja deltagare 
för en studie, slumpmässigt urval och icke-slumpmässigt urval. Intervjuobjekten i vår uppsats 
valdes aktivt och kan således ses som ett icke-slumpmässigt urval. Då vår studie krävde 
kunskap inom ett väldigt specifikt område krävdes det att de tillfrågade informanterna 
uppfyllde särskilda kriterier för att säkerställa att deras svar bidrog med ett kunskapsbidrag 
som gav oss möjlighet att utföra en grundlig analys. De kriterier som inledningsvis 
etablerades var följande: 

● Organisationen ska ha arbetat med biståndsprojekt som berör informations- och 
kommunikationsteknik 

● Organisationen ska ha varit involverade i projekt med en omfattande mängd aktörer 
● Organisationen ska ha finansierats av statliga eller allmänna bidrag 



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

30 
 

3.2.1 Överblick av kontaktade organisationer och företag 

Organisation Uteblivet svar Svarade på mail Deltog i pilotintervju Deltog i huvudintervju 

Spider 
  

X 
 

Sida X 
   

USaid X 
   

Forum syd X 
   

Diakonia X 
   

We Effect X 
   

Warchild X 
   

FN X 
   

UNDP Köpenhamn X 
   

UNCTAD X 
   

Amref 
  

X 
 

FIRE 
 

X 
  

Apnic 
  

X 
 

Tech Tribes 
    

Aptivate 
 

X 
  

One laptop per child X 
   

UNHCR Innovation X 
   

FHI 360 X 
   

ITU 
   

X 

Imperial College London 
   

X 

Cork University 
   

X 

University of Washington X 
   

Tech Tribes 
   

X 
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NetHope X 
   

Close the gap X 
   

Tabell 3.1: Kontaktade organisationer 

 

3.3 Procedur 
I den kvalitativa studien har vi utfört öppna individuella intervjuer. Detta innebar att vi som 
undersökare samtalade med en eller flera uppgiftslämnare, och datan som samlades är ord 
som uppgiftslämnaren sa (Jacobsen, 2002). Vi valde denna metod eftersom den lämpar sig 
bra när relativt få enheter undersöks.  

Vidare var det av vikt för vår studie att vi fick den enskilde individens perspektiv eftersom vi 
efterfrågade olika aktörers förhållande till projekten. Därför var öppen individuell intervju en 
ytterligare fördel för vår studie (Jacobsen, 2002). Intervjuer som sker ansikte mot ansikte 
tenderar att ge intervjuobjektet lättare att öppna upp sig om känsliga ämnen än via telefon 
(Jacobsen, 2002). Då merparten av våra intervjuer gjordes via telefon- och skypesamtal hade 
vi inte möjligheten att observera hur intervjuobjektet uppträdde och reagerade vid specifika 
frågor under de olika intervjuerna.  

Trots att vi gärna hade utfört våra studier ansikte mot ansikte hade vi ej tillräckligt med tid 
eller resurser för att genomföra detta och vi valde därav att utföra intervjuerna på distans. Det 
fanns dock en fördel med att ha intervjuer på distans eftersom det minskar intervjuareffekten 
- att intervjuobjektet på grund av vår närvaro uppträder mer onormalt (Jacobsen, 2002). Detta 
ökade tillförlitligheten till studien (Jacobsen, 2002). Våra intervjuer var av relativt sluten 
karaktär eftersom våra frågor hade en specificerad ordningsföljd, dock var frågorna öppet 
formulerade vilket gav oss utrymme att ställa följdfrågor eller få svar som vi inte hade tänk 
på för att leda undersökningen vidare.  

Vi inledde våra intervjuer med pilotintervjuer med yrkesverksamma inom ICT4D och sedan 
fortsatte vi vår kvalitativa studie med huvudintervjuer.  
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3.3.1 Pilotintervju 

Våra pilotstudier var rent kvalitativa då vi hade semistrukturerade samtal för att utreda 
respondenternas syn på ämnet och samtidigt pröva de frågeställningar som vi etablerat i vår 
föranalys. Våra initiala samtal var fokuserade på öppna frågor för att efterlikna ett vanligt 
samtal. Enligt Halvorsen (1989) reducerar detta risken för missförstånd då de tillfrågade 
tillåts att besvara frågor djupgående utan att påverka den insamlade datans validitet. Detta 
gav oss möjligheten att dels ställa följdfrågor på ett naturligt sätt men även tillåtelse att 
diskutera aspekter som inte hade en direkt korrelation med vår uppsats tillförmån för vår egen 
kunskapsbildning. Vidare fick vi en övergripande bild och förståelse för bistånd- och 
utvecklingssektorn baserat på information från yrkesverksamma. 

Namn Organisation  Befattning Kommunikationsverktyg Datum Längd 

Katja Sarajeva Spider Programme Manager Telefon och email 3/2/17 ca 1h 

Maria Lannér AMREF Fundraising Manager Skype och email 27/3/17 ca 1h 

Sylvia Cadena APNIC Head of programs Skype och email 6/4/17 ca 1.5 

Tabell 3.2: Specifikation för pilotintervju 

3.3.2 Huvudintervju 

Våra huvudintervjuer var uppbyggda kring mer direkta frågor vilket gjorde det enklare att 
jämföra intervjupersonernas svar med varandra (Halvorsen, 1989). Vi lämnade utrymme i 
frågorna för att få svar som kunde förändra slutsatsen eller få oss att gräva djupare i 
problemområdet. I och med att frågorna till intervjuobjektet var ringa förutbestämda så 
bidrog det även till en hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). Detta gav även upphov till en 
flexibilitet då vårt förutbestämda problemområde hade en chans att dementeras av 
intervjuobjekten i takt med att vi fick veta mer (Jacobsen, 2002). Givet informationen som vi 
tilltog under våra pilotintervjuer insåg vi att vårt urval var av specifik betydelse. Vårt 
ändamål krävde att vi inkluderade aktörer som verkade i olika organisationer som i sin tur 
behövde skilja sig markant gällande arbetsmetoder och incitament. Vidare var det av essens 
att inkorporera flertalet olika perspektiv på ett och samma projekt för att analysera hur 
förväntningar yttrade sig och om deras karaktär påverkade projektresultatet.  

Samtliga informanter önskade att motta vår frågeställning i förhand vilket gjorde att de hade 
möjlighet att kontemplera och resonera sina svar innan vi fick ta del av dem. I vår studies fall 
bör detta ses som en fördel då det går i linje med det som konstateras av Jacobsen (2002) 
angående tillförlitliga svar. Vi var dock medvetna om att den här metoden innebar att 
intervjuobjekten haft möjlighet att korrigera eller alternera svar ifrån deras faktiska, ingående 
tankar till förmån för att porträttera en perfekt och enhetlig bild av projektet och deras 
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medverkande. I de fall där vi hade möjlighet att ställa direkta följdfrågor gjordes försök att 
motverka denna effekt genom att be om förtydligande av deras svar för att frångå det 
mekaniska och rationella till förmån för det mer emotionella och direkta.  

Nedan följer en tabell över de deltagare som deltog i vår faktiska studie. Tabellen är tänkt att 
detaljera befattning, projekt och organisation hos intervjuobjekten för att återge den bredd 
som existerar inom biståndssektorn. Samtliga av dessa aspekter har varit avgörande i de 
subjektiva värderingar som våra intervjuobjekt besuttit vid inledande delar av projekten.     

Namn Organisation Befattning Projekt Kommunikations
verktyg 

Datum Längd 

Ciara Heavin Cork University Professor in Business 
Information Systems 

Supporting 
life 

Skype & Mail 5/5-17 1h 

Nikolas 
Mastellos 

Imperial College 
London 

Research Fellow in 
eHealth and Health 
Services Research 

Supporting 
life 

Mail 5/5-17 - 

Khaled 
Hijab 

Tech Tribes Founder JEEL962 Skype 11/5-17 2h 

Hind Farahat Tech Tribes Head of programs 
development 

JEEL962 Skype 11/5-17 2h 

Ramita 
Sharma 

ITU Project development 
koordinator 

Restoring 
connectivity
...  

Skype 16/5-17 1h 

Mahmoud 
Al-wreikat 

ITU Project development 
coordinator 

connect a 
school... 

Skype 16/5-17 1h 

Tabell 3.3: Deltagare vid huvudintervju  
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3.4 Metod för datainsamling 

3.4.1 Litteraturstudie  

Uppsatsens litteraturstudie består av artiklar som hämtats från vetenskapliga databaser. Vi 
använde oss främst av Lunds Universitets egna portal för vetenskapliga publikationer - 
LUBsearch. LUBsearchs trovärdighet bör anses som god då det är Universitetets egna. Vi 
använde oss dessutom av Google Scholar. Vid användning av Google Scholar granskades 
legitimiteten av samtliga artiklar genom att analysera citeringsfrekvens för varje inkluderad 
artikel. Utöver detta valde vi även att säkerställa att artiklarna fanns tillgängliga via 
LUBSearch och gjorde därefter en ytterligare analys på författarnas kredibilitet genom att 
granska deras övriga publikationer och medverkande. För att bredda vårt omfång ytterligare 
valde vi att under vår pilotstudie fråga samtliga deltagande om rekommendationer gällande 
litteratur och författare som var prominenta inom disciplinen. Detta kvalitetssäkrade vår 
litteraturstudie genom att vi fokuserade på respekterad och sakkunnig expertis från forskare 
vars publikationer medfört ett mervärde för intervjuobjekten.  

3.4.2 Intervjuundersökning 

De intervjuguider som använts under studien återfinns i apendix och detaljerar samtliga 
frågor som ställdes till våra respondenter under både pilot- och huvudintervju, inklusive en 
introduktion av oss och vårt ändamål. Frågorna strukturerades för att beröra de 
analysvariabler vi preciserat i vårt teoretiska ramverk och således ge oss en uppfattning om 
projektledning, förväntningar och involverade intressenter. De hade en kronologisk 
ordningsföljd som var tänkt att tvinga respondenterna att återge projektfaserna i den 
ordningsföljd som de uppkommit i. Orsaken till detta var att vi ville ha möjlighet att ställa 
naturliga följdfrågor om någon av projektfaserna hanterats på ett säreget sätt och även kunna 
be om ett förtydligande av deras egna åsikter. Vi använde oss frekvent av uppmuntrande 
tekniker under våra uppföljningsfrågor och försökte dessutom inkorporera naturliga 
övergångar mellan frågeområdena i enlighet med det som konstateras av Rautalinko (2007). 

Bearbetningen av empirin gjordes iterativt med betoning i de tre analysfaserna för kvalitativ 
forskning: Beskrivning, kategorisering och systematiseringen. Det slutliga resultatet 
validerades genom att respondenterna fick sin respektive transkribering skickad till sig. 
Enligt Denscombe (2002) är detta tillvägagångssätt att föredra då man vill kvalitetssäkra sin 
forskning. Samtliga transkriberingar har kodats med radnummer för att underlätta 
sökbarheten för läsaren. De olika talarna indikeras med hjälp av första bokstaven i deras 
namn och stycken har delats upp för att tydligt redogöra när en talare börjar och avslutar sin 
mening. Då våra transkriberingar givit upphov till lång empirisk data har varje fallstudie en 
sammanfattning som kortfattat summerar nyckelelementen från de intervjuer som utfördes i 
dess samband.  
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3.5 Metod för analys av data 

3.5.1 Innehållsanalys 

För att ha möjlighet att kategorisera projekten och inkorporera dem i vår processmodell (se 
3.5.2) användes Design science research guidelines (Von Alan et al. 2004) i kombination 
med ramverket för hårda och mjuka dimensioner inom projektledning (Crawford, L. & 
Pollack, J. 2004). De dimensioner som analyserats detaljeras nedan: 

1. Klarhet: Hur tydligt definierade är projektets mål och syfte 
Lågt värde: Klara och direkta mål  
Högt värde: Högst tvetydiga mål 

2. Påtaglighet: Hur tangerbara är projektets mål och syfte 
Lågt värde: Fysiskt artefakt  
Högt värde: Abstrakt koncept 

3. Framgångskaraktär: Vilka metoder som tas för att avgöra projektet slutresultat 
Lågt värde: Kvantitativ ansats  
Högt värde: Kvalitativ ansats 

4. Permeabilitet: Hur mottagligt projektet är för utomstående påtryckningar och 
influenser 
Lågt värde: Påverkas inte av yttre påverkningar 
Högt värde: Mycket utsatt för yttre påverkningar 

5. Lösningsmöjligheter: Projektets förhållande till alternativa lösningsmöjligheter och 
förändring av projektets mål  
Lågt värde: Raffinering av en enda lösning 
Högt värde: Utforskning av flertalet olika lösningar 

6. Deltagande: Hur mycket intressenter motiveras till att delta under projektet 
Lågt värde: Ingen involvering av intressenter. 
Högt värde: Högt engagemang av intressenter. 

7. Intressentförväntan: Hur bemöts de förväntningar som de olika intressenterna har 
och hur mycket tillgodoses dessa 
Lågt värde: Värderar endast förväntningar av chefer och huvudansvariga. 
Högt värde: Värderar samtligas förväntningar och förespråkar diskussion. 

 
I likhet med Vom Brocke, J. and Lippe, S. (2010) har DSRG anpassats för att beröra de 
dimensioner som varit aktuella för vår studie, nämligen projektens relationer till hårda och 
mjuka värden, och följaktligen graderats efter en tregradig skala där 1 indikerar ett fokus på 
hårda värden och 3 ett fokus på mjuka värden.  
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3.5.2 Processmodell 

Baserat på den forskning som gjorts på förväntningar (Prakash, Ved, 1984; Le Masson, P. et 
al, 2012) och den processmodell som tidigare presenterats (Peffers, K. et al, 2007) valde vi att 
utforma en egen processmodell. Processmodellens syfte var att illustrera hur de olika 
projektfaserna kan ge upphov till olika förhållningssätt som i sin tur kan kategoriseras och 
slutligen jämföras utefter de rekommendationer som återfinns i akademin. Därutöver 
möjliggjorde den en grafisk illustration på de skillnader som olika respondenter uppvisade 
under våra intervjuer.  

Steg 1 granskade respondenternas förväntningar och uppfattning av hela projektprocessen 
utefter de olika projektaktiviteterna baserat på våra analysvariabler och DSRM.  

Steg 2 är tänkt att demonstrera hur användningen av vår innehållsanalys medförde att vi 
kunde härleda om projekt hade ett fokus på hårda värden (Hard dimension focus) eller mjuka 
värden (soft dimension focus) baserat på dess förhållande till de sju dimensionerna. Detta var 
i sin tur en indikator på vilken projektledningsmetod som brukats i enlighet med Wysocki 
(2011). 

Steg 3 avser att visa projektledningsmetodens relation till hårda och mjuka värden, där den 
linjära fokuserar på hårda värden i termer av tydliga mål, topstyrning och motvilja till 
revidering. Den iterativa är en direkt motpol och har således ett fokus på kollaboration och 
ömsesidig påverkan. 

I Steg 4 har vi gått ett steg nedåt i abstraktionsnivå och analyserat svaren för att se under 
vilken kategori som respondenternas svar hamnar under i former av rationella eller generativa 
förväntningar. De rationella förväntningarna var förutsägande förväntningar (Predictive 
expectations) och normativa förväntningar (Normative expectations). De generativa 
förväntningarna var jämförande förväntningar (Comparative expectations) och 
anpassningsbara förvätningar (Adaptive expectations). Detta gav oss möjlighet att granska 
projekten objektivt i deras processflöde och samtidigt se hur respondenternas personliga 
åsikter kunde komma att förändra sig eller skilja sig från de förväntningar som fanns på 
projektet i sin helhet.  

Steg 5 återger de rekommendationer som existerar inom akademien gällande styrning av 
rationella kontra generatia förväntningar för att åstadkomma lyckade projektresultat 
(Parasuraman, et al 1991; Le Masson, et al 2012). Samtliga fallstudier har vid den här delen 
jämförts med hur väl de bemöter kriterierna. 

Användningen av denna processmodell gav oss möjlighet att ha en unison jämförelsegrund 
vid vår analys av de olika projekten utifrån såväl objektiva som subjektiva termer. De 
objektiva termerna kan ses som projektens hårda värden (produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet) och ses i många fall som avgörande variabler om ett projekt bör ses som lyckat 
eller misslyckat. De subjektiva termerna är däremot mer inriktade på mjuka värden hos 
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projektdeltagare (förtroende, goda relationer och närvaro) och anses vara minst lika 
avgörande vid ICT4D-initiativ (Van Reijswoud, V., 2009; Heeks, 2003; Lyytinen & 
Hirschheim, 1987; Sauer, 1993) 

 
 

Figur 3.1: Egen processmodell 
 
  



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

38 
 

3.6 Kvalitet 

3.6.1 Etik 

I många fall uppstår etiska dilemman då forskare ur metodhänsyn döljer avsikten med 
undersökningen för den som blir undersökt. Detta görs eftersom personer tenderar att 
uppträda annorlunda än de gör i normala situationer; exempelvis kan intervjuobjektet i vissa 
fall inte vilja avslöja sitt sanna jag eller tillfredsställa undersökaren (Jacobsen, 2002). När vi 
utförde förfrågningar till tänkbara intervjuobjekt så berättade vi generellt vad uppsatsen 
berörde samt presenterade vår forskningsfråga. Detta gjorde vi eftersom vi uppfattade att 
intervjuobjekten var mer villiga att ställa upp på vår undersökning då, samt att vissa krävde 
det. Eftersom vi valde detta tillvägagångssätt så gav vi intervjuobjekten förutsättning för 
informerat samtycke. Detta betyder att intervjuobjekt är medvetna om de risker och vinster 
som deltagandet innebär (Jacobsen, 2002). De som deltog i intervjuerna var yrkesverksamma 
eller akademiker inom ämnet och hade därför kompetensen att själva avgöra huruvida 
undersökningen påverkade dem. Intervjuerna skedde utan påtryckningar från oss. Enligt 
Jacobsen (2002) måste inte hänsyn tas till intervjuobjektens privatliv när en undersökning 
genomförs. För vår del innebar detta att intervjuobjekten gavs möjlighet att vara anonyma om 
så önskades. Eftersom demografiska egenskaper, som ålder och kön, inte var relevanta för 
studien så inkluderades inte den informationen.  

3.6.2 Reliabilitet  

Med Reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig och genomförs på ett trovärdigt sätt 
(Jacobsen, 2002). En kvalitativ studie ger oftast en liten bit av verkligheten beroende på hur 
många perspektiv som inkluderas. För att få en bättre överblick måste idealundersökning ske 
med flera perspektiv inräknade (Jacobsen, 2002). I vårt fall hade vi inledande pilotintervjuer 
för att ge oss en överblick på området för ICT4D. Vi hade således en god uppfattning om 
biståndssektorn och hur dessa organisationer verkar när vi sedan utförde huvudintervjuerna. 
Vid kvalitativa studier kan flera metoder användas för att komplettera och skapa en bredare 
insyn (Jacobsen, 2002). I och med att vi utförde både pilot- och huvudintervjuer anser vi att 
vår studie uppnådde god reliabilitet då den innefattade expertis och kunskap från 
yrkesverksamma som uttryckt ett intresse samt uppskattning av vårt utförda arbete 

3.6.3 Validitet 

Validitet innebär uppsatsens giltighet och relevans. Detta menas med om vi undersöker det 
som vi faktiskt ska undersöka, om det är relevant och om undersökningen gäller enbart för 
några få eller om den fungerar för flera (Jacobsen, 2002). Det finns extern och intern 
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giltighet. Intern giltighet syftar på om det som man ska undersöka i uppsatsen faktiskt har 
undersöks (Jacobsen, 2002). Vi har en grundlig genomgång om vad ICT4D är och dess 
utveckling. Vidare har vi successivt utformat ett eget teoretiskt ramverk och sammanställt en 
processmodell för analys utifrån de teorier som nämns i litteraturgenomgången. Därför kan vi 
hävda att vi har goda förutsättningar att producera en uppsats som håller god validitet.  

3.7 Kritik till metod 

3.7.1 Kvalitativ ansats 

Den första nackdelen som vi upptäckte med intervjuerna var att de var resurskrävande och 
medförde en beroendeställning till en tredje part (Jacobsen, 2002). Vår undersökning blev 
resurskrävande eftersom vi spenderade mycket tid till att hitta relevanta och tillgängliga 
intervjuobjekt. Vidare gick mycket tid åt att nå ut till dem och föra dialog. Detta medförde att 
vi endast kunde intervjua ett fåtal personer. Detta kan i sin tur leda till ett 
generaliseringsproblem för vår studie eftersom dessa personer inte kan svara för alla ICT4D-
projekt som har genomförts (Jacobsen, 2002). I och med att både för- och huvudintervjuerna 
gjordes via Skype så är det svårt att tyda subjektiva reaktioner som ansiktsuttryck. Vi kunde 
enbart lyssna till tonfall vid skypeintervjuerna för att avgöra hur intervjuobjekten reagerade 
på våra frågor. En av intervjuerna skedde över mail vilket gjorde det ännu svårare att dels 
ställa följdfrågor som vi gjorde i tidigare intervjuerna men också att tyda subjektiva 
reaktioner, vilket var omöjligt. 

3.7.3 Design science 

Nackdelarna som vi såg med att väva in design science i vår forskning var att det råder delade 
meningar inom akademin av definitionen av design science. Detta kan således vara en 
vetenskaplig tvist som kan skapa tvivel på uppsatsen. I preventivt syfte har vi valt källor som 
är högst trovärdiga.  
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4 Empiri 
I detta kapitel detaljeras vårt empiriska resultat. Kapitlet behandlar en kortfattad beskrivning 
av projektbeskrivningar och respondenter för att sedan redogöra intervjumaterialet utifrån 
de sex kategorier som återfinns i vårt teoretiska ramverk samt processmodell: (1) 
Identification, (2) objective, (3) Design & Development, (4) Demonstration, (5) Evaluation 
och (6) Communication.  

4.1 Projektbeskrivning 
4.1.1 Supporting LIFE: Fighting Child Mortality in Malawi 

Supporting LIFE (SL) är ett utvecklingsprojekt i Malawi med syfte att reducera 
barnadödligheten med en flerriktad sjukdomskontroll. Projektet startade i maj 2013 och 
avslutades i april 2017. Genom att utrusta fältarbetare från landets hälsomyndighet med 
smartphones kan fältarbetarnas arbete underlättas när de behandlar sjuka barn. 
Mobilapplikationen består av ett beslutsstödsystem som fältarbetare i lokala områden ska 
använda för att utföra diagnosering och utvärdering. Vidare ska SL underlätta datainsamling 
över barns hälsa som i sin tur kan förse myndigheter med sjukdomsstatistik som de kan 
övervaka i realtid. Supporting LIFE har mottagit finansiering från European Commission 
Seventh Framework Programme (Supporting Life, 2017). 

4.1.2 Tech Tribes: JEEL962 

Tech Tribes assisterar ideella organisationer i utvecklandet av lågkostnads- och 
reproducerbara lösningar för att åtgärda samhällsproblem. De syftar till att engagera 
lokalbefolkning med hjälp av bottom-up strategier för att skapa en participativ miljö där unga 
kvinnor och män har tillgång till mer information och således inkluderas i besluttagande inom 
politik, ekonomi och utbildning. Deras huvudsyfte är att informera den yngre generationen 
om dess kollektiva potential. JEEL962 är en hemsida och applikation skapad av Tech Tribes 
för att underlätta rapportering av mobbning, ojämlikhet och civil orättvisa i enlighet med de 
globala målen för hållbar utveckling. Projektet utfördes för att uppmärksamma regeringar, 
organisationer och civilpersoner om de problem som existerade i Jordanien och samtidigt 
möjliggöra en ny form av social aktivism. Projektet startades i början av 2015 och 
implementerades under 2017.  

4.1.3 ITU: Restoring connectivity through the use of the movable and deployable 
ICT resource unit & Connect a school, connect a community.  

ITU är FNs organ för information och kommunikationsteknologier. Deras syfte är att koppla 
samman alla världens människor oavsett var på jorden de bor och reducera digital ojämlikhet. 
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ITUs arbetsområden innefattar bland annat IT-säkerhet, entreprenörskap samt IT och 
jämställdhet. ITU samarbetade med japanska inrikes- och kommunikationsministeriet (MIC) 
och institutionen för teknik och naturvetenskap (DOST-ICTO) i implementeringen av en 
movable and deployable ICT Resource Unit (MDRU) i Cebu, Filippinerna. Området var ett 
av de värst drabbade av tyfonen Haiyan och kommer sannolikt att drabbas återigen av en 
liknande naturkatastrof. I samband med tyfonen slogs all kommunikation ut och medförde 
stora svårigheter för räddningspersonal och civilpersoner. På grund av detta initierades ITUs 
projekt för att utveckla ett effektivt sätt att återställa kommunikationsnätverken vid 
naturkatastrofer. Projektet Connect a school, connect a community var ett projekt utfört av 
ITU i syfte att förse skolor med datorer samt utbilda lärare i datoranvändande. Projektet var 
ett samarbete med ITU och regeringen i Comoros.  

4.2 Respondenter 
4.2.1 Supporting LIFE, Ciara Heavin 

Ciara Heavin är Professor i Business Information Systems vid Cork University och har 
medverkat i ICT4D-projektet Supporting LIFE. I Malawi-projektet var hon ansvarig för 
design och utveckling.  

4.2.2 Supporting LIFE, Nikolas Mastellos 

Nikolas Mastellos har en PhD och forskar i Health Services and eHealth vid Imperial College 
London. Mastellos har medverkat i ICT4D-projektet supporting LIFE. I projektet hade 
Mastellos rollen som ledare för alla forskningsaktiviteter och bidrog med klinisk expertis till 
designen och utvärderade applikationens effektivitet.  

4.2.3 JEEL962, Khaled Hijab 

Khaled Hijab är grundare och VD för Tech Tribes. Han har en kandidatexamen i 
internationella relationer och mänskliga rättigheter och en masterexamen i Media 
Management från The American University of Beirut. I projektet JEEL962 var Khaled 
projektledare och ansvarade således för hanteringen och styrningen av projektet i sin helhet. 

4.2.4 JEEL962, Hind Farahat 

Hind Farahat är head of programs development på Tech Tribes. Hon har en kandidatexamen i 
sociologi från The University of Leeds och en mastersexamen i internationell utveckling från 
The Hague University. I projektet hade Hind ansvar för finansiell sponsring, övervakning, 
utvärdering och rapportering. 
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4.2.4 Restoring connectivity through the use of the movable and deployable ICT 
resource unit, Ramita Sharma, ITU 

Ramita Sharma arbetar som Projects Development Coordinator på ITU. Hon har en 
masterexamen i artificiell intelligens med inriktning på case-based reasoning. Under projektet 
arbetade Sharma med hela projektcykeln från uppstart till uppföljning. 

4.2.5 Connect a school, connect a community, Mahmoud Al-Wreikat, ITU 

Mahmoud Al-Wreikat arbetar som projektkoordinator på ITU i Schweiz. Han har en 
civilingenjörsexamen i Elektroteknik. Likt Sharma så arbetade Al-Wreikat med projektet från 
uppstart till uppföljning.  

4.3 Resultat från intervjuer 
Detta delkapitel syftar till att redogöra och klassificera svaren från våra intervjuer utifrån 
vårt teoretiska ramverk. Vidare redogörs det för projektens nominella process baserat på de 
intryck som våra intervjuobjekt uttryckte. 

4.3.1 Supporting life 

4.3.1.1 Identification 
Vid projektets initiering hade Malawi extrema problem med barnadödlighet då 13 % av alla 
barn dog innan de hunnit fylla fem år. Det höga dödstalet berodde på sjukdomar som malaria, 
pneumoni och diarré och utgjorde reella problem för befolkningen. Problemen i Malawi 
uppmärksammades av flertalet statliga organ (WHO, EU och FN) och åtgärdsplaner 
inkluderade lokala biståndsprojekt som fokuserade på medicinsk assistans. I 2013 startades 
projektet Supporting life av Europeiska Unionen som ett forskningssamarbete mellan Europa, 
Nordamerika och Afrika, specifikt designat för att förse rurala områden i Malawi med 
effektiva och lågkostnads ingripanden i form av en mobilapplikation vars syfte var att 
assistera medicinsk personal utvärdera barn mellan 2 månader och 5 år (Mastellos, rad 8).   

De producerande aktörerna i projektet utgjordes av fyra universitet (University of 
Washington, Lunds universitet, Imperial college London och University college Cork) och en 
icke-statlig organisation (Luke International Norway). Finansiären i projektet var EU som 
bistod med 3,6 miljoner euro för att utveckla en smartphone applikationen, ett sensornätverk 
för kroppen och ett beslutsstödsystem för hälsovårdsministeriet i Malawi. Dessa verktyg var 
ämnade för hälsovårdspersonal i rurala områden för att effektivisera behandling och remisser 
av barn (Heavin, rad 25). 
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Vid förfrågan om definitionen av misslyckande redogjorde en av intervjuobjekten följande 

“They weren’t specified actually. I suppose that’s quite interesting. This project is founded by the EU 
so the idea that the project could fail, I’m not sure” (Heavin, rad 149) 

Osäkerheten för projektet var aldrig kring de tekniska aspekterna, utan snarare kring de 
människocentrerade aspekterna som beteende och användning (Heavin, rad 161). Vidare 
utfördes projektet som ett biståndsprojekt vilket skiftade målet från att vara ämnat för 
kapitalavkastning till förmån för effektivisering av den lokala sjukvården.   

4.3.1.2 Objective 
Applikationens syfte var att följa World Health Organization (WHO) riktlinjer för community 
case management som användes i Malawi för att adressera smittspridning och sjukdomar hos 
barn. Vidare hade även projektet identifierat nyckelelement för smittoövervakning i Malawi 
och utvecklat ett ramverk för nationell implementeringen (Mastellos, rad 12). De första två 
åren var Heavin och hennes grupps arbete väldigt influerat av UW som ansvarade för den 
kliniska delen av projektet. Heavin fortsatte och förklarade att UW skulle utvärdera om 
mobilteknologi kunde förbättra bevakningen av sjukdomar och om det kunde vidhålla WHOs 
riktlinjer för Community case management.  

De intervjuobjekt som deltog i vår studie hade två distinkt skilda ansvarsområden. Ciara 
Heavin titulerar sig själv som lead investigator och ansvarade primärt för det 
utvecklingsarbete som genomfördes av University college Cork (Heavin, rad 51). Nikolas 
Mastellos arbetade med analys, bearbetning och jämförelse av data som genererats av 
applikationen (Mastellos, rad 18). Med en doktorsexamen i folkhälsa arbetade han mer med 
de vetenskapliga aspekterna kring projektet och hade således en vitt skild åsiktsbild kring 
projektets möjligheter. Trots att de båda uppvisade en enhetlig bild av projektets mål 
(Mastellos, rad 36; Heavin, rad 132) skiljde sig deras ingående förväntningar på projektet 
(Mastellos, rad 24; Heavin, rad 79) 

Mastellos klev in i projektet efter att applikationen hade utvecklats och testats, vilket 
medförde att han inte kunde återge de diskussioner som uppkomit under projektets 
inledningsfas(Mastellos, rad 21). Han påpekar dock att hans egna förväntningar på projektet 
var att applikationen skulle hjälpa till och rädda barns liv i Malawi och att assistera medicinsk 
personal i deras arbete i att bekämpa barnadödlighet i Malawi, och förhoppningsvis i andra 
länder i sub-Sahara (Mastellos, rad 24).  

Heavin berättade att hon har tidigare erfarenhet inom området eftersom hon tidigare har 
arbetat med medicinsk personal i ett projekt inom mobile health. Heavin fortsatte och 
förklarade att hennes ingående förväntningar, likt de grundläggande principerna för projektet, 
var att leverera en ny lösning för att förstärka tillgängligheten och förbättra kvalitén på 
sjukvården i ett utvecklingsland. Vidare förklarade hon att ur hennes vetenskapliga 
perspektiv var hennes ingående förväntan att utveckla en robust, användbar och fungerande 
applikation som i framtiden kunde levereras och implementeras i Malawi (Heavin, rad 71).  
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4.3.1.3 Design & development 
Artefakten som utvecklades i samband med projektet var en lågkostnadsapplikation för 
utvärdering av barn mellan åldrarna 2 månader och 5 år i rurala områden i Malawi 
(Mastellos, rad 8; Heavin, rad 25). Utvecklingsarbetet genomfördes under en tidsperiod på 4 
år av University College Cork och Imperial College London, där 5 olika versioner av 
applikationen lanserades och testades för att slutligen utmynna i den sjätte och sista versionen 
(Heavin, rad 159). 

Utvecklingsmetoden beskrevs som agil, med mindre iteration och en leveransfrekvens på tre 
månader. Varje version introducerade nya funktioner och inkrementell förbättring av tidigare 
funktioner (Heavin, rad 310). Heavin poängterade vikten av att inte göra för många 
antaganden gällande användbarhet vid den här typen av projekt. Hon påtalade att det 
viktigaste att tänka på vid utformningen var att arbeta tillsammans med den tilltänkta 
användaren och inte för den (Heavin, rad 303).  

Mastellos berättade att han inte kunde återge vilken teknisk utvecklingsmetod som användes 
vid skapandet av applikationen eftersom han ej var med i utvecklingens initiala fas 
(Mastellos, rad 82). 

4.3.1.4 Demonstration 

Heavin konstaterade att de under initieringsfasen av utvecklingsarbetet lade ett stort fokus på 
just intressentanalys för att bilda en god förståelse för den lokala kontexten. 
Projektmedlemmar besökte Malawi för att inhämta fakta, kravspecifikationer och påbörja 
kommunikationen med den lokala befolkningen för att öka förståelsen för vad som egentligen 
behövde utföras. En problematik som uppkom i samband med detta var just upprätthållandet 
av relationen till den lokala befolkningen då forskarna endast besökte Malawi i korta perioder 
(Heavin, rad 199).  

Denna problematik angreps genom att bibehålla kommunikationen, förmedla information om 
framsteg, när de skulle återvända och säkerställa att lokalbefolkningen kände sig involverade. 
Mastellos trodde att flera relevanta intressenter var identifierade men eftersom han anslöt sig 
till projektet senare kunde han inte yttra sig med säkerhet. Mastellos fortsatte och förklarade 
att en intressentanalys utfördes i slutet av projektet för att fastställa de olika intressenternas 
åsikter i Malawi angående projektets effektivitet, inverkan och hållbarhet. Intressentanalysen 
som genomfördes gjordes utifrån ett ramverk för att konceptualisera samhällsbaserade 
hållbarhetsprogram ((Shediac-Rizkallah and Bone, 1998)). Slutligen förtydligade Mastellos 
att relevanta intressenter var identifierade och blev inbjudna till en intervju med 
projektgruppen (Mastellos, rad 56).  

För att facilitera intressentbehoven testades varje version av applikationen på plats. Orsaken 
till detta var att man ville inhämta åsikter från de tilltänkta användarna successivt så att man 
hade möjlighet att anpassa applikationen utefter deras faktiska behov (Heavin, rad 293). 
Vidare berättade Heavin att den medicinska fältpersonalen tränades extensivt och att stor vikt 
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lades på kommunikationen mellan projektgruppen och de olika samhällena för att undvika 
missförstånd och inkorrekt användning av applikationen (Heavin, rad 359).  

4.3.1.5 Evaluation 
Mastellos förklarade att projektet inte uppnådde hans ingående förväntningar - att rädda liv. 
Han betonade däremot att projektets forskningsmål uppnåtts och härledde sitt egna 
missnöje till två faktorer: För det första var försöksperioden för kort för att fastställa 
skillnader i mortaliteten. Fortsättningsvis fanns det ingen strategi på plats för att stötta 
bredare implementationer och hållbarheten för applikationen när projektet var över. Den 
medicinska personalen fick inte använda telefonerna med applikationen efter att försöket var 
över (Mastellos, rad 30). Heavin ansåg dock att projektets slutresultat nådde upp till hennes 
förväntningar. Heavin betonade att användarna uppskattade applikationen och att den 
uppfyllde det tänkta målet. (Heavin, rad 132).  

Heavins påpekade att hennes ingående förväntningar präglades av hennes akademiska 
bakgrund, men att förväntningarna under projektets gång förändrades för att bemöta 
de kliniska målen. Enligt Heavin handlade aldrig projektet om mobilteknologi i sig, utan i 
slutändan var det viktigaste att det påverkade hur sjukvården levererades i Malawi. Alltså en 
lösning som förbättrade arbetet för medicinsk fältpersonal i ett utvecklingsland. Hon 
betonade också att syftet aldrig heller var att utveckla en lösning för EU (Heavin, rad 71-80, 
rad 286).  

Heavin berättade att projektet utvärderades genom intervjuer med fokusgrupper och 
enkätundersökningar. Fortsättningsvis granskades även klinikers hälsoekonomi, exempelvis 
kostnader för patientundersökningar. Heavin förklarade att personerna som deltog vid 
utvärderingen var förmyndare. Detta gjordes för att se hur barnens förmyndare påverkades av 
vården ur ett ekonomiskt perspektiv och för att förstå de ekonomiska fördelarna med 
mobilapplikationen (Heavin, rad 318). Mastellos berättade att applikationen utvärderades i en 
genomförbarhetsstudie och ett kliniskt test med 7000 deltagare och 102 från den medicinska 
fältpersonalen. Vidare förklarade Mastellos att de sökte de lokalas åsikter, från 
hälsomyndigheten, NGOs, distrikthälsokontor, etikkommitté för forskning, universitet och 
rurala kliniker. Den övergripande inverkan av projektet fastställdes genom intressentanalysen 
(Mastellos, rad 86).  

Mastellos förklarade att implementeringen utfördes av den lokala NGO:n i deras rurala 
kliniker. Implementationen skedde mjukt. Träning i applikationen tillhandahölls till 102 
stycken av den medicinska fältpersonalen som deltog i testningen. En medicinsk fältarbetare 
drog tillbaka sitt deltagande på grund av hälsoskäl. En ytterligare drog tillbaka sitt deltagande 
av kulturella/religiösa skäl, eftersom byn ansåg att applikationen var ond. Vidare berättade 
Mastellos att trots några småfel i användbarhet, var acceptansen bland den medicinska 
fältpersonalen och andra intressenter (exempelvis, Hälsomyndigheten, distrikthälsokontor, 
NGOs och lokalsamhället) mer än tillfredsställda. Alla intressenter stöttade projektet. 
(Mastellos, rad 94). Nyligen besökte en av projektdeltagarna Malawi och deltog i flera möten 
där responsen på applikationen var utmärkt. Denna feedback innefattade design, 
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användbarhet och funktioner för att fastställa riktlinjerna för CCM förtydligar Heavin 
(Heavin, rad 134). 

4.3.1.6 Communication 
Mastellos berättade att projektet involverade flertalet intressenter genom hela projekttiden. 
Detta innefattade Hälsomyndigheten i Malawi, beslutfattare för hälsa, lokala NGOs (Luke 
International och Ungweru), lokala beslutsfattare, hälsovårdstjänstemän (t.ex., 
Distrikthälsokontor) och andra yrkesverksamma inom hälsa. Projektet genomförde flera 
träningskurser för yrkesverksamma inom sjukvård och hälsa och organiserade evenemang för 
tjänstemän från hälsomyndigheten, lokala beslutsfattare, akademiker/forskare, NGOs, 
yrkesverksamma inom sjukvård och hälsa samt för chefer. Vidare förklarade Mastellos att det 
även hölls flera möten med intressenterna som tidigare nämndes för att hålla dem 
informerade och engagerade. Heavin berättade att en av doktoranderna vid University 
College Cork såg en pjäs som handlade om projektet uppsatt av lokalborna. Detta gjordes för 
att kommunicera till en bredare publik (Heavin, rad 262).  

4.3.1.7 Sammanfattning 

● De två intervjuobjekten ansåg att projektet bör ses som lyckat utifrån ett tekniskt 
perspektiv då applikationen lyckades inkorporera de viktiga aspekterna av det tidigare 
manuella arbete som gjordes med community case guidelines. Det framkommer 
däremot en diskrepans i hur väl bemötta deras förväntningar på projektet blev. 

● Den producerade artefakten överträffade förväntan hos den lokala medicinpersonalen. 
Projektet ingav en känsla av befogenhet och respekt i deras yrkesutövande samtidigt 
som det effektiviserade deras arbete. 

● Projektets komplexitet hanterades genom en iterativ utvecklingsmetod med betoning i 
lokal inkorporering, utformning och testning. 

● Trots flertalet involverade aktörer lyckades samarbete uppnås genom distinkta 
ansvarsområden för varje projektdeltagare. Medvetenheten om de ömsesidiga 
skillnaderna var markant och ansågs vara formativt i den anpassning som gjordes 
mellan de producerande och mottagande parterna av projektet. 
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Figur 4.1: Kartläggning av empiriskt resultat - Supporting LIFE  
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4.3.2 JEEL962 

4.3.2.1 Identification 
Tech Tribes kontaktades för att assistera en biståndsorganisation (Organisation x) i deras 
arbete med att övervaka och hantera volontärarbetare i närliggande områden till Amman 
(Tech Tribes, rad 283-284). För att effektivisera detta valde Tech Tribes att digitalisera den 
dåvarande analoga processen för att utöka organisationens omfång och räckvidd (Tech 
Tribes, rad 288-289). 

Projektet hade från början en uttalad definition på vad som innefattade ett misslyckande. 
Detta skulle avgöras av hur många användare som registrerat sig efter en månad (Tech 
Tribes, rad 506-507). 

4.3.2.2 Objective 
Respondenterna återgav att den initiala förväntningen, vilken även delades med 
uppdragsgivaren, var att förbättra hanteringen av aktiva ungdomsgrupper i Amman (Tech 
Tribes, rad 369). Trots att deras uppdragsgivare aldrig specifikt beställde ett 
informationssystem för ändamålet, valde Tech Tribes att utveckla ett för att bemöta den 
förväntan som fanns på projektet (Tech Tribes, rad 372). I den bemärkelsen skiljde sig deras 
förväntan från deras uppdragsgivare då deras förväntningar var fokuserade på variabler som 
användarvänlighet, funktionalitet och tillgänglighet (Tech Tribes, rad 376-377).  
 
Från funktionalitetshänseende hade Plattformen tre uttalade mål:  
1) Skapa en plattform där den unga befolkningen kunde engagera sig i social aktivism genom 
att dela kunskap om sig själva och sitt samhälle via sina profiler (Tech Tribes, rad 299-300). 
2) Utforma ett verktyg som möjliggör geografisk rapportering av ojämlikhet, diskriminering 
eller andra liknande incidenter enligt de globala målen för hållbar utveckling (Tech Tribes, 
rad 328). 
3) Tydliggöra de tjänster och möjligheter som existerar för volontärarbetare samt bistå med 
läromaterial i vilka rättigheter du har som volontärarbetare (Tech Tribes, rad 331-332). 
 

4.3.2.3 Design & development 
JEEL962.org är ett informationssystem som framställdes för att samla information om 
volontärer och deras projekt i Jordanien. Vidare användes systemet för att rapportera om 
otillfredsställande omständigheter och situationer av lokalbefolkningen. Khaled redogjorde 
för ett utvecklingsarbete som var agilt och iterativt där funktionalitet implementerades i olika 
stadier för att säkerställa att de krav som användarna hade bemöttes (Tech Tribes, rad 628-
629). Det inkrementella utvecklingsarbetet utgick alltid från användaren och samtliga 
versioner pilottestades med användare på fältet för att fånga upp all nödvändig kritik och 
önskemål. Ett exempel på hur detta arbete utfördes kan ses i Khaleds citat: 
 

“We started off with the map, we pilot tested with that, we took the user feedback into consideration, 
we came back and then iterated those phases gradually as the project went on” (Tech Tribes, rad 630). 
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Utvecklingen av systemet tilläts ta sin tid eftersom att Tech Tribes var måna om att 
inkorporera de behov som deras tilltänkta användare hade och resulterade i en utvecklingstid 
som sträckte sig över två år (Tech Tribes, rad 644). Trots att de dedikerade mycket tid och 
resurser till förstudien gjordes flertalet antaganden gällande deras användare som resulterade 
i ett negativt mottagande och kostnadsökningar (Tech Tribes, rad 418). De antaganden som 
gjordes var att deras tilltänkta användare redan hade email-adresser och facebook-profiler, 
vilket visade sig vara felaktigt (Tech Tribes, rad 390-391). För att åtgärda detta valde de att 
inkludera registrering genom telefonnummer och lyckades därigenom fånga in användarna 
(Tech Tribes, rad 407) 

4.3.2.4 Demostration 
Den utförda intressentanalysen gjordes i samband med att projektförslaget presenterades för 
uppdragsgivaren med vetskapen om att det fanns en stor risk att de skulle ifrågasätta det 
arbete som Tech Tribes ville utföra (Tech Tribes, rad 535). De identifierade intressenterna 
var deras uppdragsgivare (Organisation x), den Jordanska regeringen och den unga 
lokalbefolkningen (Tech Tribes, rad 544; Tech Tribes, rad 546; Tech Tribes, 559). Enligt 
Tech Tribes hanterades varje intressents enskilda behov genom kontinuerlig dialog där tyngd 
lades på att visa hur den framtagna produkten kunde medföra ett mervärde för just dem (Tech 
Tribes, rad 544-545). Vid samtal med regeringsanställda betonades det hur systemet kunde 
förändra deras samhällsarbete från att vara baserad på känsla till att grundas på faktiska 
åsikter från befolkningen (Tech Tribes, rad 558).  

Den sociala anpassningen återkom frekvent som ett viktigt element av projektet, exempelvis i 
form av kommunikativt språk (Tech Tribes, rad 292) men även tekniskt språk (Tech Tribes, 
rad 632). Khaled summerade Tech Tribes inställning till förändring och anpassning i 
intervjun genom att säga följande: 

“If you’re working within ICT4D you have to be patient and have the willingness to change your mind, codes, 
and approach if you really want to achieve your goals” (Tech Tribes, rad 452).  

4.3.2.5 Evaluation 
Intervjun uppvisar tydligt hur föränderligt projektet var och faran med att göra antaganden. 
Ett initialt antagande som Tech Tribes gjorde var att utveckla hemsidan för att registrera 
användare via email och facebook, vilket fallerade på grund av avsaknaden och motvilja att 
använda dessa konton för registrering hos de tilltänkta användarna (Tech Tribes, rad 389). 
Enligt Khaled tvingade incidenten dem att omvärdera deras egna bild på projektet och kunde 
härledas till två specifika förväntningar: Den första var att projektet skulle vara ett 
lågkostnadsprojekt, vilket det slutligen inte var på grund av de alterneringar som gjordes 
(Tech Tribes, rad 417), och den andra var att de hade tillräckligt god förståelse för hur deras 
användare skulle använda deras system, vilket de inte heller hade på grund av motviljan hos 
användare att registrera sig med sina facebook-konton (Tech Tribes, rad 429). 

Trots att dessa förväntningar kunde ha medfört ett misslyckande, eftersom de gav upphov till 
förändringar som var tvungna att vidtas, valde Tech Tribes att revidera projektet och 
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investera i mer utveckling för att uppnå deras mål. Efter nylanseringen var mottagandet helt 
annorlunda och vid intervjuns utförande hade systemet 15000 användare, vilket sågs som ett 
definitivt besked på att projektet lyckats uppnå sina mål (Tech Tribes, rad 467). I retrospekt 
anser Hind att projektet hade element av både rationella och adaptiva metoder men att det i 
slutändan lades ett större fokus på kontextuella- och designelement, vilket gör att projektet 
bör ses som adaptivt (Tech Tribes, rad 602). Vid förfrågan gällande evaluering och huruvida 
denna utformas i samförstånd med de involverade intressenterna svarade Khaled följande: 

“Have we involved them? We attempted. Have the realized the value of it? Yes, they have. Have we 
involved them in the evaluation? I don’t think we needed their opinion because we were very clear with the 
objectives and we achieved these objectives. We achieved the goal and they have testified to that” (Tech Tribes, 
rad 661).  

Det är således uppenbart att den tekniska karaktären av projektet medförde att en dialog inte 
var möjlig när det kom till utvärdering av verktyget i tekniska termer. Det som utvärderades 
var istället tillfredsställandet av själva användandet, vilket var positivt enligt citatet ovan.  

4.3.2.6 Communication 
I strikt kommunikativa termer investerades mycket tid till att garantera och övertyga samtliga 
intressenter att teknologi kunde ha en faktisk inverkan på deras situation (Tech Tribes, rad 
576). Tech Tribes bevisade vid återkommande tillfällen hur de aktivt arbetade med 
kommunikation och hur just detta angreppssätt medförde att de slutligen uppnådde konsensus 
och acceptans för det arbete de försökte utföra. Vid de inledande samtalen nämner Khaled att 
kommunikationen var betydande för att övertyga deras uppdragsgivare att investera i 
systemet (Tech Tribes, rad 294). Utöver detta kan just termen kommunikation återfinnas i två 
av de tre mål som projektet hade (Tech Tribes, rad 478; Tech Tribes, rad 485).  

4.3.2.7 Sammanfattning 

● Tech Tribes ansåg att JEEL962 sammanfattningsvis bör ses som ett lyckat projekt 
trots att det inte levt upp till de initiala förväntningar och mål som organisationen 
själva hade i termer av tid och kostnader.  

● Den producerade artefakten, som i detta projekt var ett Informationssystemet, hade 
vid intervjuns utförande runt 15 000 användare och anses av Tech Tribes ha bemött 
de förväntningar som de olika intressenterna hade. 

● Respondenterna redogjorde för ett utvecklingsarbete som fokuserade mycket på 
kombinationen mellan teknisk förmåga och social interaktion. De valde att inkludera 
lokal användartestning genomgående i hela projektet och itererade frekvent 
projektfaser för att fånga upp behov och krav som ändrats eller tillkommit. 

● Det betonades vid ett flertal tillfällen hur viktig adaptation och kommunikation var 
under Tech Tribes projekt och de anser själva att en kritisk framgångsfaktor i ICT4D 
initiativ är just benägenheten till förändring hos projektdeltagarna. 
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Figur 4.2: Kartläggning av empiriskt resultat: Tech Tribes 
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4.3.3 ITU: Restoring connectivity through the use of the movable and deployable 
ICT resource unit & Connect a school, connect a community.  

4.3.3.1 Identification 
Projektet i Filippinerna är ett av flera hundra projekt som ITU engagerar sig i. Syftet med 
detta projekt var att implementera en kommunikationslösning för biståndsarbetare under 
tyfonkatastrofer för att förbättra hjälpinsatser, evakuering och räddningsuppdrag (ITU, rad 
91). Den tekniska utrustning som implementerades var en japansk teknik kallad MDRU som 
skapar ett tillfälligt nätverk som biståndsarbetare kan koppla upp sig på (ITU, rad 70). 
Uppdragen som ITU får kommer både från FNs direktiv men kan också skapas från att en 
finansiär vill bidra till något projekt (ITU, rad 184; ITU, rad 189). Al-Wreikat berättade att 
målet med Comoros-projektet var att förse skolor och lokalsamhällen med datorer samt 
utbilda lärare i datoranvändande. Al-Wreikat beskrev projektet som väldigt rakt på sak (ITU, 
rad 234). Överenskommelser gjordes med alla intressenter, som utbildningsdepartementet 
och Telecom departementet samt lokalbefolkning (ITU, rad 242).  

Misslyckande var aldrig definierat för projekten. Respondenterna menade att detta inte var 
nödvändigt eftersom projektens utformning utgick från ITUs riktlinjer, vilket enligt 
respondenterna täckte upp förväntningar på ett sådant sätt så att misslyckanden aldrig 
behövde definieras (ITU, rad 139). Al-Wreikat fortsatte och berättade att de utförde 
riskanalyser som minimerar riskerna för misslyckanden (ITU, rad 386).   

4.3.3.2 Objective 
Sharma och Al-Wreikat var inte projektledare utan var enbart projektdeltagare. Deras uppgift 
var att förhandla med finansiärer och mottagarlandet, för att ta reda på vad mottagarlandet 
behöver och vad finansiärer kan erbjuda (ITU, rad 107). Sharma förklarade att efter att 
förhandlingarna var klara så utformade dem projektbeskrivningen och juridiska avtal. I 
projektbeskrivningen så hade ITU tillsammans med finansiärer och mottagarland fastställt 
mål, förväntningar, målgrupp och budget (ITU, rad 115). Efter att förhandlingarna och 
avtalen fastställdes så fick ITU en tidsram för projektet. (ITU, rad 117). Projekten var 
utformade efter en standardmall. Denna standardmall var utformad från högre instans. Detta 
innebar att de aldrig kunde ändra projektens utformning, inte ens utefter intressenternas 
behov (ITU, rad 134).   

Respondenterna hävdade att deras förväntningar aldrig förändras eftersom att projektets mål 
och förväntan fastställdes i inledningsfasen. Likaså för projektets intressenter. Eftersom varje 
projekt utgick ifrån ITUs bestämmelser och riktlinjer så fanns det enligt Al-Wreikat, inget 
utrymme för att ändra sig. Det som var bestämt var absolut och ingen kunde ändra på det 
(ITU, rad 134). För att något ska kunna ändras i projektbeskrivningen måste anledningen vara 
att något oförutsett har skett som förändrat tillståndet i mottagarlandet, exempelvis krig och 
konflikter eller regeringsskifte. Om detta sker så startar ITU nya förhandlingar och försöker 
omformulera målgrupp och mål, om detta inte fungerar stängs projektet och finansieringen 
går tillbaka till finansiären. (ITU, rad 144). Huruvida Al-Wreikats förväntningar hade 
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förändrats under projektets gång kunde han inte svara på eftersom han ansåg att 
förväntningae betyder förväntat resultat, vilket redan hade specificerats innan projektet 
implementeras (ITU, rad 275).  

4.3.3.3 Design & development 
Sharma berättade att ITU inte genomför någon mjukvaru- eller hårdvaruutveckling utan att 
allt teknikutveckling outsourcas. ITUs uppgift är enbart att hitta lösningar och sedan 
applicera tekniken, inte utveckla den. (ITU, rad 205).   

4.3.3.4 Demostration 
ITU utförde aldrig någon intressentanalys, utan att detta var upp till myndigheterna i 
mottagarlandet att genomföra. Myndigheterna gav sedan denna information till ITU. Sharma 
fortsatte och förklarade att de inte hade någon kontakt med intressenter på en lägre nivå än 
myndigheter förens ITU hade blivit försedda med information om de resterande lokala 
intressenterna. När ITU förstod den lokala kontexten utifrån regeringens information kunde 
ITU möta intressenter på en lägre samhällsnivå. Detta gällde även för bägge projekten (ITU, 
rad 163). Sharma berättade att ITUs finansiärer vanligtvis blir inbjudna till projektområdet 
när ITU genomför deluppföljningar eller slutuppföljningar. Vid implementeringen så sker det 
ibland att projektledaren genomför workshops eller debatter tillsammans med de olika 
intressenterna för att diskutera potentiella problem och frågor. (ITU, rad 172). 

4.3.3.5 Evaluation 
Utvärderingar sker utifrån en utvärderingsmall som är den samma för alla projekt och som är 
linjerad med ITUs riktlinjer, alltså utformas aldrig utvärderingen utifrån individuella projekt 
(ITU, rad 334). Al-Wreikat betonade att dessa aldrig får ändras, inte ens i syfte för att anpassa 
projekten bättre till intressenterna (ITU, rad 140). De är inte heller framtagna tillsammans 
med intressenterna förklarade Al-Wreikat (ITU, rad 136). Vidare påstod Al-Wreikat att de 
inte utförde några åtgärder om evalueringen av Comoros-projektet indikerade på brister, han 
menade att när projekt är över så är det över (ITU, rad 343). Vid frågan om ITU någonsin 
definierar vad som anses som ett misslyckande tillsammans med sina intressenter förklarade 
Al-Wreikat att i deras organisation finns det inget utrymme för misslyckanden om det inte 
bryter ut ett krig eller liknande (ITU, rad 368, rad 370). Al-Wreikat fortsatte och konstaterade 
att det de alltid måste nå det definierade målet och med de väl utförda överenskommelserna 
med intressenterna så går det inte att misslyckas (ITU, rad 373, rad 377)  

Då utvärderingen berörs återgav Al-Wreikat att intervjuer med lokalbefolkning utfördes och 
att det under dessa samtal framkom att projektet lyckats uppnå sina mål, för att styrka detta 
lade Al-Wreikat till att de gjorde en video som visar att projektet nådde sina må. (ITU, rad 
263). Enligt Al-Wreikat var det aldrig några missnöjen från myndigheternas sida eftersom att 
vicepresidenten för Comoros medverkar i videoreportaget som de har framställt i samband 
med utvärderingen (ITU, rad 360). 

Al-Wreikat hävdade att de två projekten i Filippinerna och Comoros lyckades just på grund 
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av den goda relationen med väldefinierade intressenter. Alla förstod vad som behövde göras. 
(ITU, rad 390). När projektet väl var avslutat och utvärderat så var det inte längre ITUs 
ansvar att säkerställa det fortsatta arbetet berättade Al-Wreikat. Utan det var myndighetens 
ansvar att säkerställa hållbarheten (ITU, rad 287, rad 299). 

4.3.3.6 Communication 

När projektet i Comoros utvecklades var det Comoros ansvar att ta fram lokala intressenter 
och målgrupper samt se till så att lokalbefolkningen var engagerad berättar Al-Wreikat (ITU, 
rad 262). I Al-Wreikats utvärderingsrapport hävdar han att där finns bevis på att 
lokalbefolkningen var engagerade eftersom de försåg skolorna med möbler (ITU, rad 264). 
Hur pass engagerade de lokala intressenterna var i Filippinerna framkom inte tydligt under 
intervjun. Det enda som indikerade på något svar var att de lokala räddningsarbetarna fick 
utbildning i MDRU (ITU, rad 83).  

4.3.3.7 Sammanfattning 
● Projekt skapas ur incitament från finansiär, mottagarland eller FN-direktiv.  
● Alla projekt och projektevalueringar utgår ifrån en standardiserad mall som inte får 

ändras, inte ens efter intressenters behov. Denna standardmall är utformad av högre 
instans.  

● Genom att ITU fastställer överenskommelser och avtal tillsammans med finansiärer 
och mottagarlandets regering kan aldrig förväntningarna förändras under projektens 
gång.  

● Eftersom projekten utgår ifrån ITUs bestämmelser så går det inte att ändra på något 
efter att projekten har inletts, varken förväntningar eller intressenter. Det enda som 
kan påverka detta är oförutsedda händelser, då projekten omformuleras eller läggs 
ner.  

● De genomarbetade projektbeskrivningarna och avtalen gör att misslyckanden aldrig 
behöver definieras.  

● ITU fastställer mål, budget, målgrupp, förväntningar och tidsram tillsammans med 
mottagarlandet och finansiärer. 

● ITU utför ingen mjuk- eller hårdvaruutveckling själva utan det outsourcas. 
● Mottagarlandets myndigheter ansvarar för intressentanalyser samt att förklara den 

lokala kontexten för ITU.  
● Det är mottagarlandets regering som ansvar för att engagera lokala intressenter, inte 

ITU.  
● ITU utförde implementeringen i både Comoros och Filippinerna. 
● Projekten i Comoros och Filippinerna ansågs lyckade utifrån inledande målsättning 

och förväntningar enligt ITU. 
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Figur 4.3: Kartläggning av empiriskt resultat: ITU   
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5 Diskussion och analys 
I detta kapitel jämförs det empiriska resultat som vår studie resulterat i med de empiriska 
teorier som tidigare presenterats i vår litteraturstudie. Den komparativa grunden har 
utgjorts av vår framtagna processmodell och inkorporerar analyser av förväntningar, 
intressenter och projektledning.   

5.1 Iterativ kontra linjär projektledning 
Vid jämförelser mellan teori och empirisk data från vår studie kan slutsatsen att iterativitet är 
en kritisk framgångsfaktor vid ICT4D-projekt dras. Den processmodell som utformades i 
samband med vår litteraturstudie lyckades fånga in de viktiga faserna som återfanns i 
praktiken och samtidigt förklara hur de förhåller sig till varandra. De tre projekt som 
analyserats klassas alla som ICT4D initiativ och porträtterar hur markant dessa projekt kan 
skilja sig i termer av projektledning och struktur. Samtliga mål var att förbättra 
livsförhållandena för ett specifikt samhälle, men med olika utgångspunkter och verktyg. 
Supporting Life-projektet syftade till att minska barnadödligheten med hjälp av en 
mobilapplikation, JEEL926 utfördes för att möjliggöra rapportering av samhällsbrister och 
samtidigt uppmuntra mobilisering genom ett informationssystem medan Restoring 
connectivity through the use of the movable and deployable ICT resource unit gjordes för att 
förbättra kommunikationen i Filippinerna vid framtida naturkatastrofer.  

Två av de tre studerade fallstudierna involverade mjukvaruutveckling och hade emellertid en 
projektprocess som formades av detta. Den komplexitet som mjukvaruutveckling utgör är, 
utifrån vår data, relativt vedertagen och har medfört att en dynamisk syn på projektfaser, 
leverabler, aktörer och miljöer vidtagits. Heavin påpekade att den tekniska komplexiteten i 
projektet hanterades i ett tidigt skede för att möjliggöra ett fokus på mänskliga- och 
beteendevariabler (Heavin, rad 161). I likhet med detta återgav Khaled att deras projekt även 
påbörjades från ett tekniskt perspektiv för att sedan fokusera på att förmedla kunskap och 
förståelse för tekniken och dess möjligheter (Tech Tribes, rad 289).  

I kontrast till detta ses ITUs förhållningssätt till projektledning som avsevärt snävare då de 
istället fokuserade på projektmål och arbetssätt som var förutbestämda. Det ges dessutom 
inget utrymme för revidering eller förändring av varken budget, tidsram eller förväntan då 
dessa är juridiskt bundna till avtalen som skrivs i samband med projektstarten (ITU, rad 134). 
Orsaken till att de skiljer sig gentemot resterande organisationers förhållningssätt kan bero på 
att de inte gör någon hårdvaru- eller mjukvaruutveckling själva och istället fokuserar på att 
agera som en central projektorganisation som outsourcar det faktiska utvecklingsarbetet till 
andra parter för att fokusera på implementation och förmedling. 

En annan bidragande faktor till det mekaniska förhållningssättet kan vara det faktum att ITU 
är en stor, offentlig organisation som engagerar sig i flertalet olika projekt samtidigt och 
således behöver ha ett mer standardiserat arbetssätt för att ha möjlighet att hantera projekten. 
Därtill bör det nämnas att ITUs offentliga profil medför en redovisningsskyldighet som de 
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övriga organisationerna inte hade. Supporting Life och JEEL926 kunde med andra ord ledas 
på ett annat sätt då deras respektive projektorganisationer endast engagerade sig i det 
specifika projektet för stunden. 

Ett intressant fynd i vår studie var inställningen till misslyckande. Av de tre fallstudierna var 
det endast en av dem som hade en strikt definition av misslyckande. I de övriga fallen ansågs 
misslyckande inte vara möjligt då anknytningen till ekonomiska- och politiska unioner, som 
FN och EU, medförde att projekten aldrig direkt kunde klassificeras som misslyckanden, utan 
blev istället omvärderade, avslutade eller återuppstartade vid ett senare skede. Det blev 
således komplicerat för vår studie att analysera dessa projekt utifrån deras objektiva 
definition av misslyckande. Emellertid lades fokus på att analysera ingående förväntningar 
gentemot slutresultatet, vilket även blev vinklat på grund av utebliven data från de faktiska 
användarna av artefakterna. En ytterligare faktor vi ansåg vara intressant var att i samtliga 
fallstudier så överlämnas ägandet och hållbarhetsarbetet till biståndsorganisationen eller 
regeringen på plats. Då samtliga projekt nyligen avklarats kan inget definitivt konstateras om 
deras respektive misslyckanden, men det kan finnas en risk att projekten drabbas av 
misslyckande i hållbarhet på grund av bristen av intresse och engagemang hos system- eller 
projektägarna (Heeks, 2002). 

Enligt vår studie hanterar ITU sina projekt traditionellt genom användningen av strikta avtal, 
överenskommelser och projektmallar. Detta liknar den historiska inställningen som 
utvecklingsorganisationer har haft till ICT4D att projekten ska vara en one-size-fits-all 
lösning (Heeks, 2009). Utifrån den empiriska studien och litteraturen så kan vi säga att en 
friktion kan uppstå mellan byråkrati och flexibilitet inom ICT4D där den sociala 
anpassningen blir lidande. Byråkratin går före flexibiliteten. Detta traditionella synsätt, likt 
ITU har till sina projekt, har historien visat vara mycket bristande (Heeks, 2009). Vi kommer 
tydliggöra detta i nästa delkapitel där vi förklarar hur de olika projekten förhöll sig till sina 
intressenter.  

En av komplikationerna med vår studie var kategoriseringen och evalueringen av projekten. 
Problematiken uppkom primärt på grund av att vi endast intervjuat projektledare eller 
ansvariga organisationer, vilket ger en vinkling från de styrande projektdeltagarna som har 
incitament att återge en inte helt sanningsenlig bild av verkligheten. Vidare krävde vår 
frågeställning att vi i detalj kunde granska förväntningar och intressent-involvering för att 
avgöra om projekten kunde härledas till rationella eller generativa projektledningsmetoder, 
vilket inte heller var helt oproblematiskt då respondenterna tenderade att prata i ganska breda 
termer när analysvariabler som förväntningar, mål och definition av misslyckande berördes. 
För att motverka detta valde vi att inkorporera en innehållsanalys av fallstudierna med 
utgångspunkt i deras hårda och mjuka dimensioner (se 3.5.1). Efter att vi utfört analysen och 
graderat projekten utifrån de olika kriterierna kunde vi härleda om de karaktäriserats av ett 
fokus på hårda eller mjuka dimensioner vilket är en stark indikation på om projektet förlitat 
sig på linjära eller iterativa projektledningsmetoder. Innehållsanalysen bekräftade det vi 
konstaterat tidigare angående Supporting Lifes och JEEL962s förhållningssätt till 
projektledning med en tydlig indikation på iterativita moment, som i sin tur medför att de 
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primärt fokuserade på mjuka värden (figur 5.1; figur 5.2). Det återfanns dock skillnader i 
dimensionerna Intressentförväntan och framgångskaraktär, där Supporting Life placerats i 
ett mellanläge på grund av interna skillnader i förväntan och mål hos respondenterna. En mer 
detaljerad förklaring kring detta återfinns i delkapitlet förväntningar (se 5.3). ITU-projekten 
har likt tidigare konstaterat ett fokus på hårda värden och en linjär projektledningsmetod som 
inte tillåter förändring eller revidering. Samtliga projekt uppvisar en lagom eller stor 
indikation på permeabilitet vilket kan härledas till att projekten behöver förlita sig på ett 
stabilt politiskt läge för att ha möjlighet att utföras. 

 

Figur 5.1: Innehållsanalys Supporting Life 
 

 

Figur 5.2: Innehållsanalys JEEL962 
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Figur 5.3: Innehållsanalys ITU 

5.2 Intressenter 
Som vi tidigare förklarat så har ITU en väldigt strikt projektledning som lägger stor vikt vid 
byråkratiska processer och att uppfylla avtal. Detta har även medfört att intressenterna är 
strikt begränsade i hur de kan komma att forma projektet. Enligt vår intervju med ITU så 
arbetar de främst inledningsvis med mottagarlandets regering och projektets finansiär, dessa 
blir således deras främsta intressenter. Vi kommer lite längre ner i detta delkapitel förklara 
hur de lokala intressenterna och slutanvändarna blir involverade i projektet och hur dessa 
identifieras. 

“[...]we are an organization and we do have project guidelines that we follow and we are not allowed 
to modify projects just for the sake of anybody's interest.“ (ITU, rad 134) 

Heeks (2009) förklarar i sina framgångsfaktorer att inkluderingen av flera intressenter är en 
viktig komponent i framgångsrika projekt. I samtliga fallstudier var intressenterna viktiga för 
att projekten skulle lyckas. Vad som skiljer dem tre åt är processen för att identifiera 
intressenter och deras förhållningssätt till dem. I båda ITU-projekten så utfördes 
intressentanalysen utav en extern aktör, alltså mottagarlandets regering, som enligt Grossis 
(2003) eller the World Banks (1996) intressentdefinition, själva är en intressent till projektet. 
Detta betyder att ITUs uppfattning om projektets intressenter helt var baserad på regeringen i 
mottagarlandets definition. Nackdelen med att överlåta intressentanalysen till en extern aktör 
är att ITU måste förlita sig på att mottagarlandets vision med projektet är densamma som ITU 
och att de inte har ett egenintresse. Problemen som kan uppstå är att exempelvis 
mottagarlandets regering inte förespråkar att teknologin ska vara tillgänglig för alla, vilket 
kan resultera i att ITU indirekt inte når sin övergripande vision om att motverka digital 
ojämlikhet. 

Genom att ICT4D-projekt utförs som ett samarbete mellan stater, organisationer och 
industrier så kan digital ojämlikhet motverkas (Van Reijswound, 2009) förutsatt att de tre 
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parterna har samma uppfattning om dels vad digital ojämlikhet är och hur problemet 
bekämpas. Därför behövs ett större inflytande från utvecklingsorganisationer som ITU i 
intressentanalysen där de bör agera som en oberoende agent i projekten vars främsta vision är 
att teknologin ska vara tillgänglig för alla. I ITUs fall har mottagarlandets regering ett för 
stort inflytande i intressentanalysen och ITU kan således inte säkerställa om mottagarlandets 
regering styrs av ett underliggande egenintresse. Denna interna projektprocess kan således ha 
en extern påverkan. Historiskt sett så har ICT4D-projekt lidit utav en allt för stor tro på 
teknologin och att projekten har varit styrda av opportunism och egenintressen (Heeks, 
2009).   

ITU-projekten, Supporting Life och JEEL926 har en distinkt skillnad i hur de hanterar sina 
intressenter under projektets gång. ITU har, som tidigare nämnt, ett mer linjärt 
förhållningssätt, där lokala intressenters krav och förväntningar kommer från mottagarlandets 
regering. ITU fastställer överenskommelser med finansiärer och regeringen. ITU interagerar 
inte med lokala intressenter och slutanvändare förens projektet ska implementeras. Detta 
medför att projektets lokala anpassning aldrig avgörs av ITU själva. Vidare mister även 
slutanvändarna chansen att känna sig delaktiga och kunna påverka projektet. Behovsanalysen 
blir likt intressentanalysen utformad av mottagarlandets regering och har emellertid risk att 
påverkas av liknande subjektiva vinklingar. ICT4D-projekt bör lägga stor vikt i att anpassa 
och förhålla projekten efter den lokala kontexten (Avgerou, 2003). Vår studie tyder på att 
intressenter utgör en av grundpelarna. Tillskillnad från ITU så hade projekten JEEL926 och 
Supporting Life ett mer närgånget förhållningssätt till sina intressenter, där dem ständigt 
reviderade mjukvaran baserat på slutanvändarens åsikter. Eftersom Tech Tribes och UCC 
dessutom utförde intressentanalysen och definierade slutanvändarna själva fick dem större 
förståelse för slutanvändaren och dess sociala kontext. Denna iterativa projektmetodik, där 
designer och intressenter engageras, leder till att de kan förnya förväntningarna till projektet 
genomgående i hela processen (Le Masson et al, 2012).  

Denna generativa förväntningsstyrning är att föredra för att hålla intressenter engagerade, 
som i sin tur leder till att klyftan mellan teknologin och den sociala kontexten minskar 
(Heeks, 2003). Vi kan alltså konstatera att intressenterna och hur dessa hanteras utgör en 
viktig nyckel för att projektet ska kunna anpassa sig efter den lokala och sociala kontexten. 
Detta är också avgörande för projektets hållbarhet. 

ITU-projekten, Supporting LIFE och JEEL926 har använt sig av lokala institutioner och lokal 
kapacitet för att fullfölja projekten. Den enda skillnaden är att ITU och Supporting LIFE vid 
projektets avslut, överlåtit det fortsatta arbetet till mottagarländernas regeringar. I intervjun 
med ITU visade sig inte respondenterna speciellt angelägna att följa upp om mottagarlandet 
hade fortsatt utveckla eller upprätthålla arbetet. Detta kan grunda sig i att ITU är en större och 
politiskt styrd organisation än exempelvis Tech Tribes, vilket medför, som vi tidigare nämnt, 
att förhållningssättet till intressenter blir lite mer komplicerat. Dock förespråkar Heeks (2009) 
för ett lokalt ägande och användning av lokala institutioner vilket ITU använder sig av. Det 
lokala ägandet är viktigt men det bör överlåtas under observation från intresseorganisationen 
så att projektets efterlevnad och påverkan faktiskt fortsätter. Som tidigare nämnt finns det en 
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risk att mottagarlandet identifierar slutanvändare som inte överensstämmer med de som 
mottagarlandets myndighet anser vara lämpliga.  

Projektet JEEL962 startades när Tech Tribes fick ett uppdrag av en stor internationell 
biståndsorganisation, som vi kallar Organisation X. Detta mynnade sedan ut i att Tech Tribes 
utformade en digital lösning för uppdraget. Eftersom att Organisation X inte hade som initial 
tanke att uppdraget skulle genomföras digitalt så innefattade det ett stort arbete för Tech 
Tribes att upplysa intressenten hur teknologin skulle bidra. Likt Supporting Life-projektet så 
använde sig Tech Tribes av en iterativ arbetsmetod där de förde kontinuerliga dialoger med 
jordanska regeringen och Organisation X för att bemöta deras behov. Eftersom Tech Tribes 
själva utförde intressentanalysen samt var fristående från Organisation X så kunde de själva 
närma sig slutanvändaren på ett mer gynnsamt sätt än ITU. Detta förhållningssätt underlättar 
för Tech Tribes när de ska anpassa projektet till den lokala kontexten. I och med att de var väl 
införstådda med den lokala kontexten så kunde de motverka en indirekt diskriminering av 
potentiella användare. Eftersom att de till en början krävde emailadresser vid registrering, 
exkluderade de en stor del av deras målgrupp.  

 “On the Facebook page of this website we received a lot of messages saying; we don’t have email 
addresses, could you please advise us? So we immediately realized that the assumption and the structure of the 
website that we had built was not working with the targeted group that we chose.”(Tech Tribes, rad 407) 

Vi kan således hävda att Tech Tribes visar på en flexibilitet som lokala NGOs har till sina 
intressenter, som i sin tur blir väldigt gynnsamt för ICT4D-projekts lokala anpassning och är 
en stark bidragande faktor till att lyckas samt ett mer modernt förhållningssätt (Heeks, 2009) 

 “If you’re working within ICT4D you have to be patient and have the willingness to change your mind, 
codes, and approach if you really want to achieve your goals” (Tech Tribes, rad 452).  

Varje enskildes behov inkorporerades i JEEL926 och dialogen som fördes mellan 
intressenterna instiftade hur den framtagna digitala tjänsten skulle föra ett mervärde för dem. 
Hur pass mycket inflytande en intressent ska ha anser vi beror på vem intressenten är. 
Eftersom organisationer som utför ICT4D-projekt aldrig ska drivas av egenintressen så krävs 
det att projektledarna under intressentanalysen också förstår vad de mer auktoritära 
intressenterna har för syfte med att engagera sig i projektet. Vidare behöver då även 
projektägare, som Tech Tribes eller ITU, förstå vad intressenters inflytande innebär och 
huruvida mycket av detta inflytande de ska få utan att de påverkar definitionen av 
slutanvändaren. Slutanvändaren är också intressenter till projektet men de utgör också 
målgruppen för det faktiska slutresultatet vilket innebär att deras behov bör vara högre 
värderat än exempelvis stater eller intresseorganisationer som kan föra en egen agenda.  

I och med att politiska institutioner i utvecklingsländer kan vara av en bristande kvalitet, så 
måste projektägarna vara införstådda att detta kan komma att påverka projektets utfall och 
därefter avgöra hur pass mycket de ska vara involverade. I många fall kan det vara bättre att 
enbart fokusera på slutanvändare, lokala NGOs och lokala myndigheter som har mer närhet 
till den lokala kontexten. Tech Tribes hanterade regeringsintressenterna i Jordanien genom att 
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betona att JEEL962 kunde vara ett starkt hjälpmedel för den Jordanska samhällsutvecklingen 
(Tech Tribes, rad 558). Detta visar på att mycket av arbetet kring hur projekten ska förhålla 
sig till sina intressenter handlar om att föra en dialog. En dialog som genererar en förståelse 
till både tekniken men också en förståelse till intressenterna. Vi kan enligt vår undersökning 
konstatera att det kommunikativa i ICT4D-projekt är av stor vikt för att kunna inkorporera 
projektens alla intressenter, förstå deras behov och bemöta deras förväntningar. Tech Tribes 
hade under projektets gång en tydlig dialog och engagerade intressenter på ett gynnsamt sätt 
för projektets slutresultat. 

För att göra en samhällsförbättring så är det av högsta vikt att förbättringen också medför en 
skalbarhet. Detta är ett område som bör adresseras för att minska digital ojämlikhet och föra 
den mer vardagliga tekniska användningen i länder framåt. ICT4D-projekt är som tidigare 
nämnt komplexa i dess förhållande med intressenter och förväntan. När en digital lösning 
skapas så baseras den på den kontextuella analys som projektägare tillsammans med 
intressenter har utvecklat. Men genom att inte inkludera alla intressenter genom hela 
projektet så kan inte projektägare garantera att någon målgrupp faller mellan stolarna för 
design eller byråkrati. De hårda delarna som kan påverka detta är när exempelvis som språk i 
mjukvaran/hårdvaran inte förstås av alla slutanvändare. Detta beror på hur väl genomförd 
behovsanalysen för intressenterna är. I ITUs fall är upp till mottagarlandet själva att förse 
ITU med slutanvändarnas behov och krav vilket resultera i designmissar som sedan leder till 
indirekt exkluderande. Exempelvis i ett land där människor talar flera olika språk men det 
officiella språket är engelska och enbart de som gått i skola pratar engelska så kommer bara 
dessa kunna använda den digitala lösningen, förutsatt att den är på engelska. Detta innebär att 
den digitala ojämlikheten inte kan adresseras på grund av dels en bristande förståelse för den 
lokala kontexten. Detta innebär också att det kanske krävs andra insatser än bara digitala 
lösningar för att adressera digital ojämlikhet. Därför uppkommer frågan - Hur pass långt 
sträcker sig ICT4Ds ansvar att agera ensam agent för att minska digital ojämlikhet?  
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5.3 Förväntningar 
Vår studie indikerar på att det sker stora förhoppningar i inledande skeden av projekt och att 
dessa dessutom kan skilja sig mellan olika projektdeltagare (Mastellos, rad 30; fråga 4, 
Heavin; Tech Tribes, rad 374). Diskrepansen illustreras i vår sammanfattning (4.3.1.7) & 
sammanfattning (4.3.2.7) och kan förklaras genom att en av respondenterna hade en syn på 
projektet som emellertid i delades av den andre. Intervjuobjektets ingående förväntningar 
avgjorde hela dennes synsätt på slutresultatet och klassificeras därav som en rationell 
förväntan som inte reviderats under projektets fortlöpande. Den subjektiva distinktionen 
mellan intervjuobjekten kan härledas till att deras discipliner och arbetsuppgifter strävar efter 
att uppnå olik effektivitet med hjälp av samma slutprodukt. 

Detta gör således att slutprodukten kan uppfylla de tekniska krav som båda ställt på den och 
samtidigt misslyckas bemöta de effektivitets- och användarkrav som deras förväntningar gav 
upphov till. Fenomenet som uppkom i det här fallet beskrivs av Heeks (2003) som Klyftor 
mellan hård - mjuk där teknologin, i detta fall applikationen eller systemet, inte haft en 
tillräcklig inverkan på människan, i form av fallande barnadödlighet. I slutändan kan deras 
skiljaktighet härledas till att Heavin ser projektet ur ett informatik perspektiv och således har 
användaren, som i detta fall är den medicinska personalen, i fokus medan Mastellos i sin tur 
har en annan uppfattning om projektets slutanvändare, nämligen de sjuka barnen. Varför 
Mastellos och Heavins ingående förväntningar skiljer sig grundar sig mycket i att de kommer 
från två olika akademiska bakgrunder.  

Detta illustrerar inte enbart hur pass interdisciplinärt ICT4D är, utan även att komplexiteten i 
projektens natur kräver att de olika projektdeltagarnas bakgrunder inte skapar ett 
silotänkande. Även om ICT4D-projekt måste interagera flera discipliner, vilket även 
framstående forskare som Heeks (2009) och Van Reijwound (2009) förespråkar, betyder det 
inte att projektdeltagarna enbart ska bygga sina förväntningar efter deras enskilda 
arbetsområde. Den enskilde projektdeltagaren bör förstå denna komplexitet men också den 
stora betydelsen samt nödvändigheten av att flera discipliner inkluderas.  

ITUs förhållningssätt till förväntningar kan liknas med rational expectation management. Vår 
studie visar att ITU har en överhängande attityd till att ständigt fokusera på den målsättning 
som definierats tillsammans med finansiär och mottagarland. ITU definierar strikt och 
byråkratiskt samtliga förväntningar från finansiär och mottagarland i sin projektbeskrivning 
för att sedan kunna mäta och säkerställa att samtliga leverabler har levererats. Denna 
projektmetod kan härledas till vad Le Mason (2012) menar är typiskt vid rational expectation 
management. Vi kan enligt vår undersökning säga att detta innebär att högre krav ställs på 
den inledande projektfasen. I fallet för ITUs projekt så tillät inte projektmetoden att 
huvudintressenterna ändrade sin förväntan under projektets gång. Detta kan resultera i en 
viss problematik för ITU eftersom att förhållningssättet kräver att samtliga intressenter är väl 
instiftade med varandras roller, förväntningar och relationer för att projektet inte ska bli 
präglat av missförståelse och besvikelse. Då vi inte haft möjlighet att intervjua de intressenter 
som varit involverade i ITUs projekt kan inget definitivt sägas om deras valda 
förväntningshantering. Vad som däremot kan påpekas är faran med att förhålla sig till 
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förväntningar på ett slutet sätt (Lyytinen & Hirschheim, 1987; Sauer, 1993).  

I Supporting Life förändrades intressenternas förväntan under projektets gång vilket även 
projektmetoden tillät. Detta hade ett anspel på huruvida vilken riktning som projektet ska ta 
efter att projektet implementerats.  

Som nämnt tidigare var Heavins ingående förväntningar till projektet att utveckla en robust 
applikation men som sedan under projektets gång förändrades till en större förväntan att 
förbättra barns liv. Detta anser vi bero på att Supporting Life hade ett mer generativt 
förhållande till intressenters förväntan. Genom att arbetet skedde mer iterativt när det kom till 
engagera designer och intressenter samt dess förväntan. Detta betydde att Heavin inte kände 
sig underminerad när projektets mer kliniska sida tog allt större utrymme. Heavin förstod 
vilken innebörd den kliniska sidan betydde för projektet och kunde då också bredda sina 
förväntningar mot det mer huvudsakliga syftet med projektet. Generative expectation 
management blev mer preventivt för att projektdeltagarna inte skulle harmas över varandras 
arbete och gynnsamt för samarbetet. Detta mer lediga förhållningssätt till förväntningar 
medförde alltså ett bättre samarbete.  
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6 Slutsats 
Vår studie ämnade besvara följande frågor: 

1. Vilka projektledningsmetoder används för ICT4D-projekt? 
2. Vilka förväntningar uppkommer vid ICT4D-projekt och hur hanteras de? 
3. Hur engageras projektens intressenter? 

För att ha möjlighet att besvara dessa frågor gjordes en deduktiv litteraturstudie som beskrev 
olika aspekter av ICT4D, förväntningars påverkan på vår uppfattning om en viss 
produkt/tjänst och betydelsen av att ha ett nära engagemang till intressenter. Utifrån detta 
underlag skapades ett teoretiskt ramverk där framträdande analysvariabler från litteraturen 
inkorporerades för att ge oss möjlighet att evaluera respektive projektprocess och dess 
förhållningssätt till intressenter och förväntningar. Två ytterligare modeller skapades för att 
analysera vår empiriska data: En processmodell och en modell för innehållsanalys. Den 
sistnämnda var en sammanfogning av två utvalda ramverk inom Design Science och Project 
management som användes för att dekonstruera våra fallstudier i termer av mjuka och hårda 
värden och emellertid ge oss möjlighet att utifrån subjektiva svar besvara objektiva frågor 
som mål, intressentförväntan och permeabilitet. Processmodellen var tänkt att assistera oss 
och läsaren i hur studiens olika moment relaterade till varandra. Den kan ses som en 
summering av det viktigaste från vårt teoretiska ramverk, innehållsanalys och 
förväntansteori.  
Baserat på vår empiri kan vi härleda att det i dagsläget existerar två olika former av 
projektledningmetoder inom ICT4D: Linjär- och iterativ projektledning. Dessa skiljer sig 
markant från varandra och deras tillämpning har ackompanjerats av respektive fördelar och 
nackdelar. Den linjära projektledningen medför absolut kontroll för projektledare och 
beslutsfattare över projekten men bidrar samtidigt till stor social- och kontextuell exklusion. 
Iterativ projektledning mister en del av kontrollen till fördel av inklusionen av intressenter 
och viljan att omvärdera förväntningar, mål och arbetsmetoder. Inom biståndssektorn anser vi 
att det eftersträvansvärda är att ha ett iterativt förhållningssätt till projektledning, speciellt 
inom ICT4D som i mångt och mycket handlar om just digital jämlikhet och 
kunskapsspridning. 
För vår andra fråga har vi sett att det uppkommer flertalet olika förväntningar i projekt som 
även kan skilja sig hos två involverade med samma mål. Vi anser att denna uppkomst kan 
förklaras med respondenternas disciplinära skillnader samt en diskrepans i respektive 
respondents syn på slutanvändaren. Vidare kan en skiljelinje ses i förväntan hos 
uppdragsgivare kontra projektledare. I detta fall kan åsiktsskillnaden bero på en 
missförståelse för den lokala kontextet hos uppdragsgivare eller ett tämligen idealistiskt 
förhållningssätt till projektleverabler hos projektledaren. Vår data tyder på att samtliga 
respondenter är medvetna om förväntningars påverkan på projektresultatet och att majoriteten 
arbetar aktivt med att hantera dem. Detta görs primärt genom tillämpningen av generative 
expectation management vilket ökar förståelsen för de olika projektdeltagarna om deras 
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respektive förväntningar och således försöker sammanfoga dem i ett och samma mål. 
Slutligen kan vi besvara vår tredje fråga med att projektets intressenter engageras på olika 
sätt beroende på hur projektet styrs och organisationen som projektet tillhör. Detta påverkar 
sedan hur projektet förhåller sig till och hanterar sina intressenters förväntningar - både 
ingående förväntningar och hur de förändras under projektets gång. Vår undersökning pekar 
även på att projektets olika faser skiljer sig i hur intressenter hanteras i varje fas. Hur 
intressenters inflytande ser ut och hanteras av projektet avgör i vilken mån projektet kan 
anpassa sig till den lokala kontexten och dess tänkta slutanvändare. Vidare tyder vår 
forskning på att organisationer som arbetar med ICT4D som har närmare relation till sina 
slutanvändare/målgrupp kan mer obehindrat och flexiblare anpassa sina projekt efter sina 
slutanvändare/målgrupp, samt minska risken för att exkludera någon 
slutanvändare/målgrupp.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Till framtida forskning rekommenderar vi att närmare undersöka flera gräsrotsbaserade 
NGOs och liknande organisationers i ICT4D och deras samarbete med statliga 
organisationer. Hur dessa relationer påverkar intressenter och förväntningar samt om 
gräsrotsbaserade NGOs är en organisationsform att föredra för att lyckas med ICT4D 

6.3 Avslutande kommentar - Komplexa problem har komplexa 
lösningar 
När vi nu kommer till slutet av denna uppsats går det inte att undvika att adressera det 
ingående syfte som vi hade från början. Notera att detta inte avser syftet som återfinns i 
uppsatsen som avgränsar uppsatsens målsättning. Utan det som menas med ingående syfte är 
tanken som vi hade när vi började forma idéen som har kommit och blivit den här uppsatsen. 
Detta var att greppa den uppmärksammade tanken om digitalisering som inte bara en 
samhällsförändrande process utan som samhällsförbättrande. Vi måste därför försöka besvara 
de större frågorna utifrån forskningens resultat. ICT4D är ett område, likt många 
utvecklingsområden, vars inverkan och resultat är direkt beroende av projektets intressenter, 
förväntningar och projektledning. Vi kan se att dessa tre beståndsdelar även har en påverkan 
på varandra genom hela projektets livstid. Ju närmre projekt och dess ägare närmar sig den 
lokala kontexten och verkligen kan identifiera och förstå slutanvändarna, desto bättre kan 
projekten röra vid en lösning som kan komma med bukt till det ingående projektsyftet - att 
lösa ett samhällsproblem. Som vår undersökning visar har detta varit av varierande kvalité 
hos de projekt som medverkat.  
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Organisationerna som deltagit i vår undersökning befinner sig i olika faser i vad Heeks 
(2016) benämner som The Digital Development Paradigm. Likt Henry Fords 
revolutionerande massproduktion eller industrialismens tekniska framsteg, så innebär även 
digitalismen att andelar av jordens befolkning inte kan ta del av dess fördelar - en ojämlikhet 
som är viktig att adressera. Men tillgängligheten och utbredningen av information som digital 
teknik i sin självständighet för med sig kan ha haft en inverkan till paradigmskiftet som 
Heeks (2016) förklarar. Skillnaden mellan det traditionella utvecklingsarbetet och ICT4D, 
som präglats av politisk institutionalism, är att  ICT4D blivit ett utvecklingsområde som gör 
större inverkan när det utförs utifrån en gräsrotsnivå, som i formen av en NGO som Tech 
Tribes eller ett forskningsprojekt som Supporting Life, där stor vikt ska läggas på att 
samarbeta med flera intressenter samt alltid inkludera de lokala intressenterna och dess 
kontext. Detta är likt vad Heeks (2009) förespråkar och är enligt vår undersökning svår att 
dementera. Förväntningarna till vad ett biståndsinitiativ ska resultera i, är i retrospekt en 
transformativ fråga som kräver ett iterativt förhållningssätt till intressenterna på alla nivåer 
för att kunna hålla samman projektet och leverera ett tillfredsställande resultat för dessa.   
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Appendix 
Intervjuguide för pilotstudie 
Dear Sir or Madam, 
 
We’re two students at Lund University, currently in the pursuit of writing our bachelors 
thesis, in which we plan on focusing on ICT4D. More specifically, we plan to examine 
methods used when managing ICT4D-projects with a focal point on stakeholder alignment 
and expectation management.  
 
By conducting this analysis we hope to clear out questions in the field, including, but not 
limited to:  
 
Are there any best practices for ICT4D-projects? 
What are the main causes to the failures of ICT4D-projects? 
In regards to the stakeholders involved in a project, are there any discrepancy regarding end 
results? 
In conclusion, we hope to answer how to evaluate an ICT4D programme and conclude if 
there are applicable frameworks that can be used in order to align expectation to minimize a 
potential digital divide.  
 
In order to gather adequate empirical evidence, we believe it’s necessary for us to interview 
industry professionals, governments and NGO’s to get a broad understanding of the issues 
regarding ICT4D-projects. As a big organisation working within technological empowerment 
and development, we believe that you could contribute with valuable information in this topic 
and therefore hope to discuss your involvement in more detail.  
 
Would you be willing to participate in an interview? 
 
Best regards, 
 
Johan & Jakob 

Intervjuguide för huvudintervju 
Abstract 
Within International development, ICT and it’s benefits is a fairly new way of addressing the 
world’s social and economic issues. Even though a lot of actions has been made with ICT as 
a tool for development the success rate is still low. This study has two major purposes: 
Firstly, investigate the characteristics of expectations within ICT4D projects. Secondly, 
examine how different project management methods consolidate different stakeholders. In 
order to answer these questions, an empirical study was conducted, consisting of interviews 
with different organisations that were active within the ICT4D community. The participants 
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were carefully chosen in favour of portraying a comprehensive picture of organisational 
differences and analyse how these differences affected the project outcomes. Previous studies 
have indicated that variables including, but not limited to, stakeholder alignment and 
expectation management have had a substantial impact on the acceptance of consumer 
products and have thus come to affect the design of the project management discipline. 
However, there is a lack of similar studies done within the context of ICT4D, a topic where 
social adaptability and engagement requires a vastly different approach. Through the 
incorporation of design science, management methods and developmental theories this study 
aspires to shed some light on the complex nature of project management within ICT4D and 
hopefully contribute with meaningful insight on it’s issues.  
 
About us 
Jakob Roséen and Johan Erlandsson are two students from Lund’s School of Economics and 
Management, pursuing a bachelor's degree with a major in informatics. Besides majoring in 
informatics, Johan will also receive a minor in economics and Jakob a minor in human 
geography. They both have a deep interest in international development and digital 
engagement and the choice of researching ICT for development thus felt natural. Along with 
their academic experience, they both are deeply involved with the student life in Lund. They 
both are executive members within different student organizations.  
 
Interview questions 

Intro - What is your academic/professional background? 
1. Could you briefly tell us about an ICT4D project that you have been involved in? 
2. What was your specific work area in the project? 
3. What were your expectations before entering the project? 
4. Did these expectations change throughout the project? 
5. Do you think that the project was able to meet its goals? 
6. Do you think that the end results of the project met your expectations? 
7. Was the definition of failure ever specified for the project? 
8. Do you think the project was able to exceed the expectations that the different 

stakeholders had? 
9. Was a stakeholder analysis ever utilised in order to identify the specific stakeholders 

that would be affected by the project? 
10. How engaged were governments, NGO’s, companies, and the local community 

throughout the project? 
11. Did the project manage expectations through expectation management theories? 

(Rational expectation management vs generative expectation management) 
12. Did the project ever consider social adaptability in order to better meet the local 

expectations and needs?  
13. When creating the application/system, was there ever any use of a specific 

development method? 
14. What evaluation method was used to examine the project and was stakeholders ever 

involved in the creation of that method? If so which stakeholders?  
15. How was the system/application implemented in the local community and was there 
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any complication with the acceptance from the different stakeholders? 

Dear Sir or Madam, 
We’re two students at Lund University, currently in the pursuit of writing our bachelors 
thesis, in which we plan on focusing on ICT4D. More specifically, we plan to examine 
methods used when managing ICT4D-projects with a focal point on stakeholder alignment 
and expectation management.  
By conducting this analysis we hope to clear out questions in the field, including, but not 
limited to:  
Are there any best practices for ICT4D-projects? 
What are the main causes to the failures of ICT4D-projects? 
In regards to the stakeholders involved in a project, are there any discrepancy regarding end 
results? 
 
In conclusion, we hope to answer how to evaluate an ICT4D programme and conclude if 
there are applicable frameworks that can be used in order to align expectations  
 
In order to gather adequate empirical evidence, we believe it’s necessary for us to interview 
industry professionals, governments and NGO’s to get a broad understanding of the issues 
regarding ICT4D-projects. As a big organisation working within technological empowerment 
and development, we believe that you could contribute with valuable information in this topic 
and therefore hope to discuss your involvement in more detail.  
 
Our research currently includes participation from organisations like ITU, Apnic, FIRE, and 
Apnic but we hope to broaden our scope by hopefully involving you.  
 
If you find this interesting, please get back to us 
 
Best regards, 
Johan & Jakob 
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Intervjufrågor 

 Intro: What is your academic background? 

1. Could you briefly tell us about the project that you were involved in? 
2. What was your specific work area in the project? 
3. What were your expectations before entering the project? 
4. Did these expectations change throughout the project? 
5. Do you think that the project was able to meet its goals? 
6. Do you think that the end results of the project met your expectations? 
7. Was the definition of failure ever specified for the project? 
8. Do you think the project was able to exceed the expectations that the different 

stakeholders had? 
9. Was a stakeholder analysis ever utilised in order to identify the specific stakeholders 

that would be affected by the project? 
10. How engaged were governments, NGO’s, companies, and the local community 

throughout the project? 
11. Did the project manage expectations through expectation management theories? 

(Rational expectation management vs generative expectation management) 
12. Did the project ever consider social adaptability in order to better meet the local 

expectations and needs?  
13. When creating the application/system, were there ever any use of a specific 

development method? 
14. What evaluation method was used to examine the project and were stakeholders ever 

involved in the creation of that method? If so which stakeholders?  
15. How was the system/application implemented in the local community and was there 

any complication with the acceptance from the different stakeholders? 
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Transkribering av intervju med Ciara Heavin, Supporting LIFE 
C = Ciara Heavin 
E = Johan Erlandsson 
J = Jakob Roséen 
C: Hey guys, sorry for my message. I mistook the time and thought that we would start at 9 
 
E: No worries, that happens to everyone. We’re just glad that you’re willing to participate. 
 
J: Yes, thanks again for your time 
 
C:  So you guys had a couple of questions for me? 
 
(1)J: Yes, let’s start with a simple one - What is your academic background? 
 
C: I’m a lecturer and senior researcher here in business information systems in University 
College Cork. My disciplinary area and expertise is information systems and over the last 5 
years I suppose I have specifically focused on Health information systems, more recently 
looking at digital health. 
 
J: Interesting 
 
(2) E: I guess that sort of leads us directly to the ICT4D project that you have been involved 
in, the Malawi project that we’re currently looking in to. Could briefly tell us about it? 
 
C: The supporting life project was initiated in the start of May, 2013. I came on board in the 
following year, 2014, in June. The focus of supporting life is to develop a low cost, mobile 
health solution for the assessment of young children between the age of 2 months and 5 years 
in the rural community in Malawi. These assessments are completed by health surveillance 
assistants who are the lowest form of health care taker in the Malawi health care system and 
actually that’s quite typical across developing countries such as Malawi, that there are 
community health care workers and the reason for that is that the ratio of population to 
qualified physicians or I suppose here we would call them general practitioners per person of 
the population is really high. So the availability of qualified health care practitioners is a 
challenge such as Malawi. So subsequently there are individuals in the community called 
health surveillance assistants who are actually trained in a number of guidelines to assess 
individuals of the community. The guidelines that we were focused on were community case 
management guidelines (CCM). These are world health organisation guidelines for the 
assessment of young children classified between the ages of 2 months and 5 years 
specifically targeting diseases such as malaria, cholera and diarrea. Our focus was on taking 
those guidelines, codifying them in a clinical support system as part of the supporting life 
mobile health solution. I suppose that when we think about health, mobile health 
technologies, particularly in the developing world context, it’s important that they’re low 
cost, that they’re secure because they’re managing and dealing with the sensitive data, that 
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they’re robust. Additionally, a goal for us was to future proof the app so that it would be 
useful, applicable, and relevant in 12, 18 and 24 months’ time 
 
(3) E: What was your specific work area in the project? 
 
C: I mentioned I’m part of the University college Cork team and I suppose I’m kind of the 
lead investigator here, as part of the UCC team. There’s an overall project coordinator, his 
name is John O’donoghue. You might have spoken to him already and he’s based in imperial 
college in London. So I’m the lead for the UCC team and we were primarily tasked with the 
development of the mobile health application.  
 
E: Okay, could you tell us a bit more about that? 
 
C: Part of the work that we did was that we developed the app through version 1 to 5. 
Version 6 was developed by imperial college and was essentially an improvement of the 
previous version. So our focus was understanding the requirements for the app and 
employing a methodology to develop the app in a rapid way. By the end of each version we 
released the app with the supporting video and, of course, we were tasked with testing the 
app from version 1 to 5. 
 
E: So you essentially focused on the software development aspect of the project? 
 
C: Yes, we only did software development.  
 
(4) E: What was your expectations before entering the project? 
 
C: I’ve done a little work in the area of mobile health, I spent 18 months working with a 
health insurer on that mobile health project. My expectation, I suppose was the guiding 
principle around the supporting life app, which was shared by the whole team in general, that 
at the heart of this it’s about bringing a new solution to enhance the availability and improve 
the quality of the delivery of health care in a developing country. So, I think we’ve all been 
pretty much guided by that. There are really positive, social implications for engaging in a 
project such as this. My own disciplinary expectations aside; What the project should do and 
what the technology should do? my expectation was that we would deliver a really robust, 
usable, useful application that could be developed and hopefully implemented in the field in 
Malawi in the future. 
 
E: As I understood it, that means that the expectation of the project was divided between one 
that was closely related to the goal of the project and the other one that was primarily looking 
at the expectation of the application in terms of deliverables and quality? 
 
C: Exactly, my expectation of the project was that we would get the software delivered on 
time and that it would be useful in the field. There were other variables that affected it as 
well, such as being innovative, being able to conduct new research in the area, research 
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output as part of that. Working with clinical groups such as The university of Washington 
and local information systems groups, my expectations were that it would all go really well 
and that this was a really great opportunity to do an interdisciplinary project but I think my 
overall expectation was we’re going to successfully deliver a mobile solution that will work 
and will be used in the future. 
 
(5) E: Did these expectations change throughout the project? 
 
C: I would like to point out that there were 11 groups in total involved in the consortium and 
I think that’s always really difficult. I suppose there are cultural implications around working 
with different groups from other geographical locations. There’s also disciplinary 
implications because there is a diverse range of disciplinary backgrounds and I mean, I’m 
always looking at this project from the Information systems/Software development lens. But 
actually, during the lifespan of the project the clinical objective of the project really took 
precedence. That would be my view and I think given the nature of this project, I think that’s 
the right thing because we develop mobile health solutions in order to change effect and 
improve the delivery of health service. In the end, it’s not really about the mobile technology, 
although that’s interesting for me as an IS scholar, the most important thing is does it affect 
how the delivery of service happens on the ground and I think that has actually changed 
during the course of the project. For the first 2 years our focus was influenced by the 
university of Washington, who are the clinical lead on the project, and it was on how health 
surveillance assistance, or if in fact they adhere to the community case management 
guidelines, and if the use mobile health could actually help improve that. So before we 
introduced this technical intervention, community case management guidelines were done by 
health surveillance assistants using a paper based set of questions and we’ve taken those and 
codified them in the mobile health solution. There was a lot of research indicating that maybe 
surveillance assistants didn’t adhere as well as they should have done to those guidelines and 
that then had implications on how children were being assessed and later on treated. So our 
focus for the first 2 years from clinical perspective was can we impact or influence the 
adherence to the guidelines but actually more recently, in the randomize control trials, the 
primary objective seen from a clinical perspective was around referrals. If we’re using the 
mobile health intervention, does that have an impact on how patients are being assessed, how 
they’re being referred. If they’re being referred to hospitals for example or more centralised 
health care facilities. So that has shifted, however the primary objective of the project, while 
it’s underpinned by a mobile health solution, the primary objective has in my mind always 
been much more clinical in nature.    
 
(6) E: Do you think that the project was able to meet its goals? 
 
C: Absolutely and actually we got really fantastic feedback earlier in the week. It was 
actually Bo from Lund University that had been to a couple of meetings in Malawi and the 
feedback was that the supporting life app is excellent, that it’s really best in class in terms of 
its design, usability, and features to assess the community case guidelines. That’s really 
positive feedback to us that have been working on this project for the last 4 years. 
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(7) E: Do you think that the end results of the project met your expectations? 
 
C: I certainly think so. Given the hard work and the dedication we’ve put in to the project it’s 
really nice to hear that the users like it and that it achieves its intended goal. 
 
(8) E: That’s great! Your project was in other words a success but in terms of failure, Was the 
definition of failure ever specified for the project? 
E: What we’d like to know is whether the project had specific milestones, deliverables or 
other similar measurable goals which made it possible for it to fail. 
C: They weren’t specified actually. I suppose that’s quite interesting. This project is funded 
by the EU so the idea that the project could fail, I’m not sure. I suppose all of the partners, 
you know, were really committed to the success. Of course that doesn’t necessarily mean that 
it’s going to be a success but actually, in terms of developing the solution we had a very 
strong senior developer on this project who, to answer one of your later questions, employed 
a lean agile approach to development 
 
E: Okay, interesting. So there were never any uncertainties or risks that you felt could’ve lead 
to failure? 
 
C: Subsequently, we had these 5 and later on 6 iterations from imperial college London 
which meant that we tackled the technical complexity of the project really early.  I would say 
the uncertainty and the risk of the project were around the human and the behavioural 
element. Managing so many groups and making sure that all of the partners met their 
deadline and were on track was a more difficult thing. That’s maybe something the project 
coordinator can comment on in terms of insuring that each of the work packages commenced 
when they were supposed to commence, that for each of the work packages there were a 
number of deliverables explicitly specified, that these were started and then I guess there was 
a quality insurance piece that was in place. Once the deliverables were drafted there was 
another consortium partner expected to review and provide commentary on that so that would 
be updated and ensure that it would meet the expectations of the European union in terms of 
submission. So I think we had the structures in place to ensure that all deliverables were 
achieved. In terms of the technology, I think we started from a really strong position on that 
and I think we started off early, although I’ll talk more about that in a second when we 
discuss the approach of developing the solution. The biggest challenges were the number of 
consortium members and the geographical distribution of the members and actually kind of 
managing the work packages based around that complexity. I think that was quite tough. 
 
(9) E: Okay. You briefly mentioned, as you were talking about the end results, that the 
project exceeded the expectations of the local people when they were using the application. 
But do you think the project was able to exceed the expectations that the different 
stakeholders had? 
 
C: It’s a tough one and actually managing the expectations of a project like this is really 
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tough, particularly engaging with stakeholders on the ground because there’s been an 
extensive amount of trips to Malawi by all of the individual consortium members but if you 
think about it, we started the project in 2013 and there were a couple of the trips in that year 
where we mainly focused on initial fact finding, requirements gathering and beginning to talk 
about the supporting life project. We engaged with the ministry of health, the district health 
officers and supervisors of health care workers, plus we talked to surveillance assistants on 
the ground trying to understand what they do. At that time, the project coordinator talked to a 
number of people regarding what the project was going to do. I suppose he was trying to get 
people excited about the project. Of course, he came back later on to do the work and over 
the four years it’s been a challenge but it’s been very important to maintain moment about the 
project on the ground in Malawi. So if you can imagine their perspective. There’s these 
Europeans coming and talking about this mobile health solution and what is going to do and 
how it’s going to improve things, and then they go away. This lead to us having to adjust and 
find ways to maintain communication which we did by working closely with a local 
university where Baxter, who is one of the consortium partners, he’s background is in nursing 
and he’s doing his PhD in this. We had another trip out where one of the community groups 
did a play to engage with the community what this project was about. But again, the team 
spent a week or two at Malawi and then they came home and they were working on the 
software development. I suppose I’m talking about UCC’s perspective but we had to find 
ways to maintain the links with the stakeholders, to communicate with them around the 
progress that was being made, telling them when we would be back, making sure that people 
felt involved and engaged and empowered. There’s certainly, in terms of ICT4D projects, a 
thing that’s been widely reported which is the difficulty of keeping the ties to the community. 
So one of things that each of the consortium partners have been working really hard on is 
maintaining those links in terms of academia, in terms education, in terms of communicating 
with the ministry of health, in terms of working with people on the ground. To actually 
communicate, you know the advantages, the benefits for all the different stakeholders and 
actually making sure to maintain that communication.  
 
(10) E: Was a stakeholder analysis ever utilised in order to identify the specific stakeholders 
that would be affected by the project? 
 
C: One of the thing we noticed when asking about the performance or the design of the 
application with the local community was that they were not sceptical at all. They wanted this 
system to be implemented, they want to be able to use mobile health to do their jobs because 
they see this as obviously really innovative and a chance to do things better and maybe be 
more empowered in their local communities as health care workers and perhaps that people 
will trust them more because their using innovative technology to do their jobs. So we’ve 
really done quite a lot of work with the various stakeholders and communicating that and 
actually, there are a number of the deliverables, as part of the project, that were around 
stakeholder analysis. 
 
E: Okay, it’s pretty clear that you conducted a quite extensive stakeholder analysis but from 
your perspective, which stakeholders were involved in this project? 
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C: Because there were so many partners and so many trips health care workers were engaged, 
muzu university, ministry of health, who were responsible for policies and strategy and 
actually one of the instrumental partners in making sure all the stakeholders were involved 
are a NGO called Luke International Norway. Lin, as we refer to them, they’re based in 
Malawi and they’re one of the consortium partners. I feel that they’ve been really integral to 
the success of the project because they were with us as consorting partners but they’re also on 
the ground on a daily basis working with health care workers, the ministry of health, working 
groups to discuss how technology will be implemented for patient records not only our health 
systems project but others as well. They’ve really been instrumental in keeping that 
communication open with those people on the ground and the consortium. I think that’s 
possibly one of the things that are quite unique about this project, having them gathering and 
interacting with everyone while we were back home acting like a mediator between us. 
 
J: So you could say that this NGO has been working like a link between you and the locals in 
Malawi? 
 
C: Yes, but they are one of the consortium members. 
 
J: Okay. 
 
C: So they’ve been working alongside they university of Washington, ourselves, Lund 
University, Imperial college. But yes, they’ve really facilitated the high quality 
communication between all of the consortium members and Malawi 
 
(11) E: So that essentially answers our question whether governments, NGO’s, companies 
and the local community were engaged in the project. 
 
C: One of the post doc here in the UCC was attending a community play, a drama if you may. 
The drama was about supporting life so that a lot of different community members came 
together to actually enact what the project was about and that was done in order to 
communicate to broader community. 
 
J: You mean like a play? 
 
C: Yeah, like a play. 
 
J: I was wondering who came up with the project? 
 
C: That’s the project coordinator John O’donodhue from Imperial college. I think you should 
really talk to him. He’s the principal investigator of the project. 
 
(12) E: Our next question might be hard to answer as it deals with specific management 
principles to manage expectations. In short, our framework currently consists of two main 
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methods to manage expectations: Rational and generative expectation management. The 
deciding factor between the two is whether the project took the financier or the design 
approach. What this essentially means is that if your project was rational, its purpose was to 
meet the expectation of the people that financed it. Subsequently, if it was generatively in its 
nature its objective and expectation is more decided by the designers. This approach also 
builds on iterative change in the expectation of the project. So given these two distinct 
differences  
 
C: This project was never about developing a solution for the European union. That is a really 
important point. This project was always about developing a solution that could be used by 
health care workers on the ground and actually, our expectations were really around 
developing a software artefact in a developed country for use in a developing country so the 
there were a whole load of contextual issues that we had to take into consideration. In order 
to manage that, we developed a lean agile development approach which meant that we made 
a number of very short iteration based on a prioritize set of features. Every iteration was 
tested on the ground in Malawi. It meant then that the expected users got to test every 
version. There were only a handful until the end but from very early on the technology was 
developed and tested by the people that were going to use it. 
(13) E: Okay, so the users gave you input on the requirements and constant feedback so that 
you were able to continuously change the application in order to better meet their needs? 
 
C: Exactly, the one thing I would like to say is that we make too many assumptions in the 
developed world about how people potentially might or might not use an application and how 
usable it is. But actually, for these types of intervention to be a success they have to be 
developed not for but with the intended end users. 
 
E: You’ve touched on the topic of development method used in the project but did you only 
use agile or was there any use other development methods? 
 
C: It was really short iterations. I’m trying to think… Our developer used two weekly sprints 
and we had a release every three months and there were five releases from UCC. The sixth 
release came from imperial college but there was a bit of lag due to the change of personal 
there. 
 
(14) E: As the project recently finished our next question might be hard to answer but, what 
evaluation method was used to examine the project and were stakeholders ever involved in 
the creation of that method? If so which stakeholders?  
 
C: We’ve used focus groups interviews and we’ve had a number of surveys to get an 
understanding. The other thing we looked at was the cost implications, the health economic 
evaluation, when a clinic had been assessing a child. We asked individuals, parents and 
guardians of young children, who were bringing their children for a health evaluation the 
implications of leaving their job, how they got there etc. Was there someone else to take over 
at home or take over the farm. We’ve actually employed a health economic perspective in our 
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evaluation. That was done because one of the useful and interesting things that maybe hasn’t 
been done to date in the area is to understand are there economic advantages to the 
implementation of mobile health 
 
 
E: Okay, so what was seen as an economic advantage? Was it strictly seen as efficiency in 
terms of hospital usage of personal or was it rather the alternative cost that was measured (I.E 
the parents not having to go leave their jobs because they had easier access to local health 
care)? 
 
C: The data has just been collected so I don’t know what the analysis looks like but I suppose 
it is about understanding if patients are attending a rural community clinic, does that mean 
that they’re getting the appropriate treatment they need there? If so that makes other 
resources available to do other things at the centralised hospitals. There’s loads of 
implications around understanding the health economic aspect. 
  
(15) E: Next up we’d like to know all the aspects of the implementation., how was the 
system/application implemented in the local community and was there any complication with 
the acceptance from the different stakeholders? 
 
C: You guys need to talk to Joseph Wu from Luke International Norway. Ask Bo to put you 
in contact. Luke International Norway was responsible for all of that. Perhaps you should 
also talk to Victoria Hardy from the University of Washington because she was heavily 
involved in that as well. What I do know is that there were over a 100 mobile phones and 
they hired a number of data collectors. I don’t know the hard fact and that’s way I refer you 
to them to get everything right. It was done over a ten week period and the interesting thing 
from my perspective was that there was one community where there were health care 
assistants using the mobile technology. The community didn’t want their children to be 
assessed by the technology and the reason for that was a cultural belief that this was 
something that was associated with the devil and that their children would be harmed. 
 
E: Okay, so there were cases where acceptance was a problem? 
 
C: Yes, actually prior to rolling out the randomise control trial, there was significant training 
for the health surveillance assistants. We trained them to use the mobile phone and the app 
itself. Besides that, there was a lot of communication done with the communities around the 
project and the fact that we were going to be there for a time period and if you attended the 
rural clinic during that time your child could be assessed by the mobile application. 
 
J: Would you say that the cultural issue was widespread or limited? 
 
C: No, there wasn’t much resistance at all except for that particular location. 
 
E: Our last question is broader and is not intended to analyse the project objectively. In your 
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opinion, has this project been problem centred, objective centred, design & development 
centred or client & context centred? 
 
C: I would say design & development and client & context. I think the clinical objective has 
shifted but the broader objective has always been the same – to develop a great app that is 
useful and accepted on the ground. I think that has always remained the purpose of this 
project. I know that the clinical objective has shifted during the project because this project 
started in 2013 where this area still was in its infancy and certainly we’ve seen a change in 
mobile technology from then to now. The focal point was for who and where this was being 
developed. 
 
E: It sounds like you’ve been aware of the dynamic nature of the project and therefore have 
iterated several aspects quite extensively 
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Transkribering av intervju med Khaled Hijab och Hind Farahat, 
Tech Tribes 
K= Khaled Hijab 
H = Hind Farahat 
J = Jakob Roséen 
E = Johan Erlandsso 
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K: Before we start with your questions, we’d like to ask you a couple of questions if you’d 
allow me? 
 
E: Absolutely 
J: Sure 
 
K: How is this interview recorded? 
 
E: The interview is recorded through our mobile devices and you’re able to choose whether 
you’d like to be anonymized or if you’re okay with us referring back to you by your actual 
name. That is totally up for you to decide. 
 
K: Okay, that’s fine. We have a couple of questions about the interview but we’ll get to that 
stage later. Allow us to quickly brief you about ourselves and our backgrounds. 
 
E: Okay. 
 
K: I’m the founder and executive director of Tech tribes. Tech tribes started in 2012 after I 
left my job at the international researches and exchanges board (Ireks). It’s one of the big 
four development organizations in the united states. I decided to start tech Tribes after a 
project that was founded by the middle eastern partner initiative, titled social media & social 
option which was ICT4D related and was the first of its kind in the region back in the days to 
help non-profit organizations basically utilize information technology to better achieve their 
organizational and campaigning results. As for my academic background, I have a bachelor 
in international relations and a minor in human rights and justice. On top of that I have a 
media background from the American university of Beirut.  
 
J: Interesting, are you based in Jordan?  
 
K: I’m based in Jordan and I work as a consultant in most of the Arab region, mostly middle 
eastern and Africa. 
 
J: Alright. 
 
K: So a lot of what I work on is outside of Jordan as well. We’re talking about Tunisia, 
Morocco, Yemen, and Libya where I do consulting work. 
 
J: So you do that simultaneously as you’re running tech tribes? 
 
K: That’s correct. 
 
E: Given what you just said, what is usually the nature of your projects? It sounds like you 
don’t come from a technical background but rather focus on the social and communication 
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aspects of ICT4D, if I’m not mistaken? 
K: I, as an individual, don’t come from a technical background. I taught myself how to code a 
little bit, but I have a team of technical guys around here to help us develop applications. So 
we basically put the frameworks and structure in place with the architecture and then our part 
of the process is fro the R&D to debugging and testing the product which then finally allows 
us to release the solution.  
 
E: Okay, so you do all of that in-house with your employees? 
 
K: Yes 
 
E: That’s quite interesting actually. For the sake of our interview we’d appreciate if you 
could tell us about one specific project because our study is essentially structured around 
analyzing different projects. So even though you guys probably possess a lot of knowledge 
about the topic as a whole we’d appreciate it if you could pick a specific project and tell us 
about that. 
 
K: Sure, allow us to introduce ourselves and our backgrounds and then we could pick a 
specific project. 
 
H: Hi Jakob and Johan, my name is Hind and I come from a development background. I did 
my bachelor in sociology in the university of Leeds, England. I acquired my masters from the 
international institute of social studies in the Haag, Netherlands. My master was in 
international development and I specialized in social policy for the development, as well as 
another specialization in children and youth studies. That’s why I found myself loving tech 
tribes because the focus is youth groups, youth policy and how ICT4D fosters change in the 
Jordanian context. So that’s where I come from and what I do here is actually manage the 
programs from a programmatic point of view, meaning fundraising, day to day operations, 
monitoring, evaluation and reporting.  
 
E: Oh, that’s quite a lot.  
 
H: It can get a lot yes, but it’s interesting. 
 
J: Yeah, I can imagine.  
 
E: So just to get a grasp of your organization, how big is Tech Tribes currently? 
 
K: We’re around 6-7 people with a pool of volunteers, interns, and consultants. We’re not 
that many but very effective 
 
E: I can imagine. 
 
J: Where in Jordan are you based? Where do you have your offices? 
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K: Amman. 
 
E: So if we’re on topic of you guys as individuals, how come you chose to specialize in 
ICT4D?  
 
 
K: Yes, for myself a project that I was working on with the state department back in the days 
ended in 2012. The focus was utilizing social media, that’s just to be extremely specific, and 
interactive technology - I had no clue of what that meant back in the days, to help civil 
society organizations around middle east and north Africa better do their jobs. That by itself 
got me intrigued of what interactive technology really meant. The group I was working with 
was people from a development background, people specialized in research and youth 
programs that had no ICT or IT background. It left us kind of confused, sometimes lost, to 
what we really needed to do to help these organizations with their problems. They lacked the 
technical expertise so what we offered organizations back in the days was to help them better 
use social media for their campaigning efforts. That was it. We didn’t know much about the 
different ICT languages, coding languages that would help us develop applications, so the 
tools to effectively help us reach our intended goals where never there. In that period of time 
the Arab world was going through a lot. Some of it was mostly learnt on social media 
platforms and I was always asking myself if these youngsters could use it to call for change. 
There’s so much potential in this technology to bring about much more to people. I kind of 
recalculated how I looked at development based on the effects that a simple tweet had. 
Imagine what full scale application could do. That’s when I started studying on my own, 
doing the research, and the project ended. Like most USAID project, it died by the end of the 
project. So I took the idea of that project and started a non-profit organization that, back in 
the days, was the first to lead an ICT4D approach in the region. My goals was to help cause 
driven groups and youths in the region. That’s pretty much the story, it was difficult in the 
beginning because I did not have any technical background but with the support of a couple 
of people and reading online, I figured out the area of focus that we needed to work on and 
the resources needed to actually be able to adopt ICT4D as an approach. 
 
E: Are you still operating as an NGO? 
 
K: It’s a not for profit company. 
 
E: Okay, I thought you had changed to become an actual for profit company. So all the 
money that you generate stays in the company or have does that work? 
 
K: The income generating model basically focuses on applying for grants, getting those 
grants from organizations with a very specific focus on certain technology that we’d like to 
test in communities outside of Amman or other Arab countries. We pick certain areas and 
pilot test technology that we believe could have an impact and pitch that to the donors. After 
that we start working and implementing. The money that we get out of it pays for all of the 
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strategic costs, all of the IT related cost. It pays for all of the people involved. In projects 
where we don’t pitch for funding we develop apps that we sell to other civil society 
organizations and all of the money being generated from that goes to people in need, or to 
develop more apps and research related to a new technology. 
 
E: So you essentially operate on the basis of technology but also on the intention of 
improving local communities, if I’m not mistaken?  
 
K: It’s the community that comes first just because we’re people that come from a 
development background to help people get what they want with a better, low cost, 
transparent, and replicable way.  
 
E: Okay, that’s sounds really interesting. Could you tell us about one particular project that 
you both were involved in so that we could get both of your perspectives on it? 
 
K: Before that we had a question for you guys, we read through your abstract and we really 
salute you for kind of taking on this perspective because we struggle to find online research 
on the topic, especially with interviews that are coming out of this region. We do have a great 
connection of people and network of friends that are trying as much as possible to implement 
ICT4D projects but there’s no research or data that we can refer to. We haven’t taken the 
initiative to do so in the past couple of years. This kind of excited us to maybe expand and do 
this on our own. We’ll see but while reading through the abstract we were asking ourselves 
how you guys define ICT4D? 
 
E: I can start off. I’d say that ICT4D has been really techno centric approach to development. 
It’s been focusing on how technology can empower others. Unfortunately, I believe that the 
focus on the technology has led to an approach where software engineers and people from an 
IS background have a clear idea of what the technology by itself can do and there’s usually a 
misconnection between them and the people that solely focus on development because they 
have a really good understanding of the social aspects of different cultural environment, 
where the technical actors usually have a really good understanding of the technology. 
Although I see the huge potential with ICT4D as a topic, I think it’s still a bit too centered 
around the technology and simultaneously a bit to overoptimistic about what it could do. 
 
J: My view is kind of the same. I think from our perspective, although I can only talk for 
myself, I think our academic background, studying information systems, we’re in the 
borderland of having a technical and also a social and psychological approach to technology 
because that’s basically what we study. For me, ICT4D is an approach to utilize some kind of 
development, depending on what focus area is being targeted. It thinks technology should be 
a tool for making people connect to each other. It’s not a tool for humans to connect to 
technology. I think it’s pretty techno centric right, or has been the last couple of years 
according to the literature that we’ve read.  
 
K: Great, the reason we had this questions is because whenever we try to answer or try to 
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define it, also the reasons we’re asking you, we see different perspectives and interpretations. 
You guys come from a technical background whereas we are people that come from a pure 
development background and I was trying to see the differences in how we both define things 
because the way we define ICT4D is an approach that’s adopted by development workers to 
create new channels: one to basically impact research that’s related to development, so 
basically developing tools that help civil society organizations get better data, the second is 
creating new alternative channels where people can interact with stakeholders – 
Governments, other civil society organizations – in a much more effective and transparent 
way. Third is this understanding how low cost, replicable, and open source technology can 
help civil society organizations and development workers better do their job. So from our 
own definition, it is how we as a civil society organization look and regard technology and 
handpick what suits us and people better. Again, we’re talking low cost, replicable, and open 
source applications. If these three are not there we might be looking at a technology that is 
not adequate. If it’s not low cost, you’re investing so much money that could go somewhere 
else. If it’s not replicable you’re developing a technology that is being used once and not for 
many people and organizations to use, so you’re actually investing in useless and redundant 
technology. The third, open source, is because we fully believe that technology, the way it is 
right now, is extremely competitive and occlusive. If you want to do technology in the field 
of development, you really have to open up all the channels for innovation and if you make 
these codes open source other people with even a greater can add up to your existing 
technology, thus creating a greater impact. It’s the impact that in the end of the day that we’re 
trying to achieve, not the technology by itself.  
 
E: It’s interesting that you mentioned open source, because the initiatives that we’ve been 
looking at previous to this have been made by governments or universities and they never 
mentioned it. That might be due to the fact that they take a lot of pride when they’re 
developing a certain technology and want to be seen as the producer. So even though they 
want to achieve the same thing as you’re trying to achieve, they don’t consider the 
sustainability aspect in regards to the open source and scalability perspective. This is 
probably not due to selfishness or lack of willingness to affect more societies, but rather a 
question of governance. Also, they’re data has been sensitive so they haven’t been able to 
release it for the public. 
 
K: The reason I started this topic, excuse me if I drift away from the topic, is because 
whenever we talk about open source there’s usually a lack of understanding of what it is. 
Maybe they don’t know what it is and that’s probably 80% of the people and organizations 
that we work with. It could also be that they misunderstand the greater end result of ICT4D 
which is creating collaborative technology. Whenever we talk about innovation, we’ve 
realized that it goes hand in hand with collaboration and the best way to facilitate that is the 
usage of open source.  
 
E: While we’re on the topic, is there currently an organization that acts like a central hub for 
open source code within development projects?  
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K: Not really, all open source is published on GitHub. It’s a matter of creating an account 
there and publish all of your code. Very few people, I’m talking about this region, publish 
their code on GitHub. A lot of them offer it if you ask for it, but they don’t put it out there for 
the general public. We as an organization have not taken that step yet because we’ve been 
compiling all of our open source code and have just recently put it out there for people to see. 
Most of the technology from our website clearly says that it is open source and that it is free 
and accessible by anyone who ask for it. 
 
J: You talked about making replicable projects, what step in the project do you customize in 
order to adjust to the regional context? 
 
K: that really depends on the tool that you decide to use. This is where I drifted away from 
your initial question about our project involvement. I actually had a counter question, can you 
please define a tool that you’d like to cover? Because every time we work on a project, we 
handpick the tool based on the needs of the needs of the group of people. If we’re looking at 
a group that would like to do social research or community mapping for whatever reason. We 
go back as a team and say okay – What do we really need to do to help this group and what 
tools are available? So the number one tool that comes to mind is mapping, we look at API 
such as open street map or Google maps and ways we can connect it to mapping. The tool 
sort of decides how we work, rather than the needs of the people. There are so many different 
tools that we use – mapping, text messages, or PHP if that’s necessary. Sometimes it as 
simple as word press or C++, it really depends. I’m going to give you an example of this and 
since I started of talking about mapping I’m going to recall to a very similar project. We were 
once asked to help a group, an organization that works with people with disabilities in 
morocco, to develop a tool that would help them map all of the easily wheelchair friendly 
places in the community. So of course number one go to was mapping. We looked at open 
street map and Google Maps and we created this technology whereby the user, on a mobile 
phone or the website, starts the application and gets shown all the different places nearby 
(Schools, restaurant etc.). The identification phase in the project had already been done by 
another organization which focused on locating different venues. Our project was focused on 
adding more information about these venues, like if it is accessible or not. As a user, in this 
case a handicapped person, if you start the app it will give you the nearest restaurant that is 
rated based on accessibility. If you want to go to a restaurant, the application will give you 
the top 5 most accessible restaurants near you based on user rating. So basically, that was 
developed in 2013 and it was called woosol. Earlier this year we got commissioned by 
Organization X to help their group of youths, a network of youths that they had recently 
started, by creating a technology that creates an easier channel to report issues in their 
communities. This was in direct relation to sustainable development goals set to the year 
2030. So we looked at what technology was available once again and we said; Okay, what if 
we created this platform where we’ll utilize technology, in this case google maps, and we 
would create a map that users could get a number of indicators on this map. These indicators 
turned out to be the 17 sustainable development goals in this case and allowed for example a 
child in a certain school to report bullying. As they are reporting on the issue, they’re asked 
about which classification it should be reported into. In this case it would be indicator 2 
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which is quality in education, but depending on the issue itself they could classify them 
according to the one that was best applicable to their particular situation. In the application, 
the user would report what had happened exactly, the gps coordinates, perhaps a picture or a 
video, and then finally submit that to the website. After that has been done, the website would 
create a heat map where all of these reports would pop up on the map, indicating the 
incidents and giving the users the exact location of where it had happened. That’s the way we 
look at it, if I wanted to adapt this technology to another project, and that’s way I focused on 
the tool when I answered your question, I would use the same technology   
 
 
 
E: If we’re going to back to our questions so that we can get some kind of structure, the 
ORGANIZATION X project was quite interesting in my opinion. Were you both involved in 
that project? 
 
K: Yes. 
 
(2) E: Okay, so what were your respective work areas in that project? 
 
K: It was the idea that we both came up with. So we were basically asked by 
ORGANIZATION X to help and manage their volunteers network. We as an organization 
said that this wasn’t our scope of work but we would be more than happy to help you out but 
help you out with the language of the century. We want you and us to speak the same 
language, so we wanted them to stop managing their volunteers by their then offline 
approaches and instead help them start using online resources. So that was the starting point, 
we started off by convincing ORGANIZATION X that technology could help them target 
and reach out to the youth that they couldn’t get to in so many areas around the country, be it 
the geographical location or the difficulty of finding these people that would be the problem. 
We also looked at the languages that ORGANIZATION X used to reach out to these youths 
which is pretty technical and it kind of scares youngsters away. So we did the first step which 
was the buy in, proposed an online platform that I’ll send you. 
 
 
(1) K: So if you access this website, it’s a platform that we’ve created and it helps 
ORGANIZATION X and its group of people, fully in Arabic unfortunately, which helps 
them serve a number of purposes. The vary first is to create the first of its kind platform 
where youths who are eager to engage in social activism get together and share experiences, 
knowledge, create profiles, and highlight their skills. We wanted to get the highest number of 
volunteers on one platform, that was the number one concern. Right now, if you look at the 
website we have about 12249 members and website has only been launched for the past 3 
months. 
 
E: Wow, that’s amazing! 
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K: So that was number one, getting youths to do whatever we wanted them to do. Can I share 
my screen with you since I’m talking about this platform? 
 
J: Yeah, sure. 
 
K: Let me know, once you see the screen. 
 
E: We can see it now. 
 
K: This is the website and our homepage. As you can see there’s different tabs over here for 
different purposes. The number one idea that we proposed was that we wanted to get as many 
users on this platform as possible to create something that quite similar to a LinkedIn profile 
where they would highlight their volunteer experiences and work. They would also write 
blog posts about their experiences and interact with other users from the same governorate, 
Jordan has 12 governorates. If you’re planning a project in your community and want 
volunteers from a different community, you would just browse the website and look who’s 
there as a volunteer and contact them on the spot. So on this homepage you can see these 
numbers, there are currently 12249 members, there are 17 reports – we will get to these 
reports in a short while, there are 19 activities, and 6 projects. These (Demonstrating on the 
screen) are the indicators on the map that we’ve created and I’ll guide you through it. This is 
the mobile application that we’ve created for reporting purposes. These are sample reports 
from the users, some of them are on partnerships, some of them are on justice, harassments, 
quality of education, bullying, different things. These are the activities right here and this is 
where we’re basically looked at as the opportunity makers, so we provide as many trainings 
and opportunities from partners and other civil society organizations and we advertise them 
on the website. Last but not least, is the resource center where we provide educational 
material for volunteers and trainers that would like to implement projects. But jumping to my 
very first point where youths can get together, if we click on this tab, which is members, you 
would all of these people with their profiles on the website. You can search by name, so if 
I’m a volunteer coming from Amman and I want to search for someone to implement my 
project in a different region where I don’t know anyone, I could easily find the members 
active within that community. This is how it works, so if I were to select this guy his profile 
would show me more information about him and about his academic background. This guy 
has a lot of information on his profile so we can see more about him, his past experiences, 
what he’s interested in and finally his skills. We’ve created some sort of copy of LinkedIn 
this website to be honest where we choose the volunteers based on their skills. This is what 
we wanted, to create this alternative space and a new channel of communication whereby 
youths can gather information about people and projects that could help their communities in 
different ways. So that’s tab one of the website. The other purpose is to look at ways where 
we can engage youths in an innovative way. The way it usually goes with civil society 
organizations in the country is that they run volunteer’s programs and pick youths that are 
usually slaved around for like a couple of hours where they do all sorts of crazy tasks that 
they label as volunteering. These kids get nothing out of it besides what these organizations 
classify as volunteering. So basically we played on this misunderstanding and lack of 
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understanding in the definition of volunteerism and youth engagement that were existing 
within donor organizations. We thought; How about we speak to youths in the same language 
that they use. Most of them are online and why not engage them through a platform. So we 
created a mapping tool, just like the disability and harassment projects that we talked about 
earlier, so this is the third one where youths report of issues in concern to the 17 categories 
within the sustainable development goals. 
 

 
(3) E: I think this project is well suited for our study so I’d like it we could stay on this 
project. We wanted to encapsulate your respective expectations before entering this project. 
Could you tell us a bit about that? 
 
K: Hind will do so haha 
 
E: Okay, good. 
 
H: So talking about expectations, we were approached by Organisation X and their 
expectations was to actually better manage this expanding this groups of youths. At the 
beginning most of these youths were offline and they were organizing offline in Amman. 
They made it very clear that they needed outreach and expansion. So we tried using this 
platform and its marketing to facilitate that expectation. Our expectations as an organization 
working with ICT, actually it was not an expectation but rather an assumption. We assumed 
that for example all youths were comfortable using tablets, smartphones, and browsers to the 
maximum. What reality brought to the table was another story and we’ve adapted this 
platform multiple times in order to kind of make it the best platform and the best user friendly 
for youths and to also achieve the expectations and the goals related to the project itself. 
Advocacy and helping youths be active and engaged within their communities was one goal, 
helping the network consolidate its internal structure and the rules in each governorate was 
another. So we actually worked online and offline. 
 
(4) E: Okay, so talking about expectations and their dynamic aspect that you were talking 
about. Were your own expectations ever changed throughout this project? Was there ever a 
time where you felt that you’ve set the bar to high or that you had a certain assumption that 
was unreachable? Essentially we’re trying to figure out whether your own expectations 
changed when working on this project?  
 
H: Of course, it all has to do with our initial assumption in the beginning. One example of 
that would be our initial assumption that youths aged 10-24 would necessarily have an email, 
why wouldn’t they? It’s the digital age. What we later realized was that not a lot of them had 
emails, actually none of them.  
 
K: So you’re talking about a roughly 20% of the targeted group that we were working with, 
out of these people who actually made it to the website and registered, before we made it and 
Hind will talk more about that adaptation and how we solved it. The first month of last year 
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when we launched the beta, we noticed that people weren’t signing up and we couldn’t 
understand why. But then with the field research we realized that out of all these youngsters 
only 20% had an email and in order for you to create an account on this website you needed 
an email.  
 
H: So what was happening was that youths were excited about the idea but they didn’t have a 
way to actually register to the website. On the Facebook page of this website we received a 
lot of messages saying; we don’t have email addresses, could you please advise us? So we 
immediately realized that the assumption and the structure of the website that we had built 
was not working with the targeted group that we chose. So what we did was we changed the 
registration process to actually work with emails, Facebook, twitter, and even a phone 
number. So even if you only had a phone number form a service provider you could use that 
to register. That solved the issue of children and youths not having email addresses. Of 
course there were a lot of similar issues like that. We had a lot of changes done to the 
platform in order to accommodate the needs and expectations of the target group. Like you 
pointed out the need of the targeted group and our own expectations, for me and from a 
development point of view, if your development of your project and your development of 
goals is research based, consistent, and aware of the context that you’re working in, these two 
should not be as different or on opposite side. So it was more or less the same expectations 
and that’s why we had to adapt a lot 
 
K: There was one last thing. One of the expectations that we had was that this was going to 
be a low cost project but with the adaptation that we did it turned out to be not what we 
expected. For every move that we were doing, it was costing more. It’s very easy to have 
people sign up and register by email, but adapting the website to support email, Facebook, 
twitter, and phone number by a local provider and getting all the approvals to do so was a 
disaster. It was a nightmare but the end result of what we were doing, and that’s why I started 
with impact, it is the people that we want to serve. If we really can’t get to these people 
without incorporating their technological language, which in this case was their phone 
numbers, we would have ended with a useless product. Phone registration is the highest 
registration that we currently use and that our users use. That surprised me because the 
assumption that hind said, turned out to be wrong. We just assumed that they’re online and 
on Facebook but in reality it would’ve been much easier to just use their phones in the 
beginning. The second expectations were for us was that we understood are users very well. 
We understood the user behavior very well and this is extremely important when you’re 
developing a certain technology. I just highlighted that our users preferred to use their phone 
number, that doesn’t mean that they’re not on Facebook. They are, they use Facebook but we 
didn’t understand their behavior until we gave them these options. If I have a Facebook 
account, I would just automatically press the Facebook option and get it done with. People or 
users still preferred, and this is something we’re looking into, to register by a phone number 
rather than a Facebook account. I think it is maybe a privacy issue or a trust issue. Do they 
trust getting a text message on their phone which verifies our identity as an organization 
behind this initiative or if it’s another reason. So we’re looking into the reason why guys and 
girls are using the phone number instead of Facebook. 
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E: There’s been a debate regarding the usage of Facebook as a mean of registration where 
users in the western world has seen applications using Facebook data as sort of a violation of 
privacy when registering on other website. From what I could see users are less likely to 
share their Facebook data because of the private nature of the data itself. That might perhaps 
explain why your users were so reluctant to use that. 
 
K: Maybe. 
 
(5) E: Do you think the end result was able to meet its goals? 
 
K: I would say yes, not initially though. After the adaptation it became more realistic, if 
you’re working within ICT4D you have to be patient and have the willingness to change your 
mind, codes, and approach of you really want to achieve your goals. We’ve been working on 
this website the past two years. It got launched this year, with a beta version and pilot that 
was launched last year. We’ve done extensive amount of work around debugging and testing 
the last 6 months. We launched the final project this January. If you’re patient enough then 
yes, you can get want you want out of it. We’re so pleased that more and more people are 
signing up and it just went sky rocketed in a very short period of time, something that we did 
not expect. More youths are engaging with one another according to the statistics of our 
website. More people are signing up looking for opportunities because one of the features of 
this website is to highlight opportunities by us and other organizations categorized by 
governorate and operations, meaning that if I’m a youth looking for opportunities in the north 
I could simply do that through our platform. So we’ve created a database that is extremely 
trustworthy for people looking for opportunities. It’s really a one stop shop for youths to refer 
to and it helps them, but it also helps us build credibility in the work that we do and when we 
say that we’re engaging youths, there are not 100 people signed up on the website, they’re 
actually around 15000 people signed up on the website so we’ve just proved that technology 
actually can work. It is the way you adopt it and speaking that language, assessing the needs 
of people and understanding the user behavior is what’s going to get you that result. If you’re 
just going to put out a solicitation that is not constructed around the people and their 
behavior, you’re going to lose and that website is actually going to die by the end of your 
project. 
 
E: In terms of actually having a factual and precise definition of the goals, your goals was to 
empower youths by problematic aspects in terms of millennium developmental goals and 
gathering data to make sure to give the people a chance to mobilize.  
 
K: Not necessarily correct, so there are three goals to this project; The first is creating an 
alternative channel of communication for youths who have lost trust in volunteering networks 
around the country and creating a channel where opportunities are gathered in a transparent 
and exciting way. We have achieved goal number one. The second was to help us as 
development workers and help youths engage with us on topics of concern, instead of making 
assumptions on their behalves. This is where we’ve created a channel where youths can 
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report issues of concern and the theme of this year is the sustainable development goals and 
that’s why we have these indicators on our website. So creating a more engaging, transparent, 
and credible channel of communication where their issues are reported on the website and 
later on taken to the stakeholder and verified based on crowdsourcing because this whole 
website is based on the idea of crowdsourcing people opinions. Ending up with a policy that 
reflects the needs of youths, rather than the assumptions of the implementers or the donor 
organization. Third, creating a platform that actually understands user behavior and their 
behavioral patterns instead of creating something that would die by the end of the project and 
the project has ended by the way with Organization X, luckily people are still signing up to 
the website and its more active now than it was when Organization X were involved, so yeah, 
three goals all and all. 
 
(6) E: Given those goals, do you think that the project and the end results met your 
expectations? The expectation going in to this project that is.  
 
K: Uhm… Not the initial expectations but they have exceeded the initial expectations I would 
say. 
 
(7) E: Okay, that’s great! Our next question has been chosen to see how you managed the 
project in terms of project management. Was the definition of failure ever specified for the 
project, was there ever a set of deliverables that were defined and seen as the determining 
factors of when funding would cease to exist?  
 
K: Yes, but it was pretty straight forward honestly. It was a pretty straight forward failure 
which was; launch the website, give it a month with all the marketing and money to get the 
people and advertising for this website and no one would register. What later on happened 
was that people registered so in reality creating a platform that fails and does not get the 
attention of people was the failure. We were successful in getting the attention of youths by 
just the fact that they signed up on the website. 
 
E: So there was actually a definition of failure which was based on the user registration? 
 
K: Yes, exactly.  
 
(8) E: Given that you guys had a different stakeholders involved, do you think that the project 
exceeded all of their expectations?  
 
K: Uhm... yes, and no.  
 
(9) E: So on the topic of understanding, we could talk about the stakeholder analysis that was 
utilized for this particular project. Given what you’ve previously said, I understood that you 
conducted a stakeholder analysis based on the usability and stuff like that, but did you ever 
conduct a bigger stakeholder analysis in this project where you covered the different 
perspectives of the involved actors and examined how you could best facilitate their needs, 
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objectives, and incentives. So the questions are really about if you conducted a stakeholder 
analysis, and if so which stakeholders were identified? 
 
K: You mean the period of time? 
 
E: Yeah. 
 
K: So the stakeholder analysis was performed in the early stages of writing the proposal to be 
honest. We did that knowing the risk that ORGANIZATION X would come to question our 
project and we decided to take that risk because otherwise we wouldn’t have been able to 
develop what we developed. We knew that the government might not buy in to this website 
and the initiative that we took. We knew that the government might look at this at certain 
period of time and say that this is just a waste of time for us. We put all of these assumptions 
on the table, we knew that it would be difficult to have youths use our website. We put all of 
those assumptions and the studies out there when writing the proposal. We started verifying 
all of these assumptions based on this study. The minute the beta version of the website came 
up, in order to meet these expectations, we had to sit on the same table as the different 
stakeholders. First with ORGANIZATION X to say that we had developed this tool and 
when you tell people about it and try to explain why it’s so important and the value of it, you 
need to say the following. The same was done with the other stakeholders, like the 
government partners that Organization X had, if you don’t really convince them why this 
technology would help them before It helps people, it wouldn’t make sense for them to use it. 
Part of the stakeholder analysis took into the assumption that it will be difficult to deal with 
the government partners but it will not be that difficult because they’re already a 
ORGANIZATION X partner. So we utilized our relationship with ORGANIZATION X to 
pressure the partners to use the technology. Had it not been for the ORGANIZATION X 
relationship, it would’ve been much more difficult to deal with the Amman municipality. So 
ORGANIZATION X had the power to pressure people to use the portal. So we sat at that 
table for a number of times and explained why it’s beneficial for the government to use this 
and refer to this technology as basically a more transparent tool where decision is made and 
giving them more credibility for the actions that are being made. We convinced them that 
letting people decide what to do, whether it would be fixing the road or investing in a new 
school, would benefit them in their profession. Last but not least, it was about the youths who 
wanted to use the application or the website. Right after the pilot version was launched we 
tested and saw the user behavior and we adapted to it as I told you earlier, especially with the 
registration because the assumptions were made on the wrong basis. The user behavior was 
the only assumption that we mistakenly did, fully mistakenly did. We thought that these 
youngsters would just jump in on the website and all have email addresses when in reality 
they did not. But we also knew that the government would not buy in, we always knew that 
ORGANIZATION X at one point would question what we were doing and the technology, 
the effectiveness, and the value of what we do. 
 
(10) E: Considering that you identified the stakeholders early on, how did you go about to 
engage governments, other NGO, companies and the local community?  
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K: Invest time in educating them about the value of technology, that’s all I have to say haha. 
We invested so much time, so much energy, so many meetings just to sit on that same table 
and say, listen you might think what we’re doing is a bit silly. You might think that youth 
will be unwilling or unable to use the technology. We had to sit and explain and educate so 
many times and explain how this technology works. We emphasized with every meeting and 
every group the value that the platform had and that It carries for them before us, how it 
would help them rather than us. It’s a lot of buy in, a lot of education. You need to learn and 
you need to get convinced and that takes a long time.  
 
E: Do you think, off topic, that by doing so you broadened the understanding that the 
different stakeholders had of each other? I mean, do you think that governments have a better 
understanding of its people not only through your app but also through the work that you did 
which essentially broadened the understanding of all the stakeholders involved? 
 
K: Definitely. It was so good to see all of them attend an event where the website was 
highlighted. The people that I did not expect to see on an event like this actually showed up 
and were genuinely interested in seeing the impact of what we were talking about. Seeing 
those numbers on the website and seeing their eyes open of chock about how many people 
were using the website and how many people were reporting was just fascinating. It takes 
some time. ICT4D projects needs a lot of patience, a lot of buy in, and it needs a true belief in 
what you’re doing and a willingness to take risks, knowing that you might end up with a 
platform or an application that might die. 
 
(11) E: Essentially, we’re trying to classify different ICT4D initiatives and in order to do so 
we’re trying to see how you’ve reasoned and approached the problem. There are two 
different ways of looking at it. The former is a rational approach where you focus on the 
problem and the objective more than the design and context, the latter is instead focused on 
design, development and context. Given this information, what do you believe that your 
project would be categorized as? 
 
H: I’d say it has elements of both but I would say it’s more geared towards design & context. 
Of course we knew about the problems and the objectives, we had a framework of results and 
outputs. You know all of these evaluation variables that you need to consider such as 
deliverables etc. But at the same time, while working on the website and seeing all the 
stakeholders questioning certain aspects, there were dynamic elements and that’s why we 
continuously gathered information and debated for hours about how different stakeholders 
perceived the project. It was a long process to arrive where we are now so I’d say it was more 
geared towards the second category. 
 
(13) E: Okay, given that you had a focus on development and design, did you any specific 
development method to create the platform?  
 
H: Coming from a non-technical background, could you please define a development 



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

96 
 

method? 
 
E: The question is more geared towards the software development method so we’d like to 
know whether you focused on an iterative approach, which we refer to as agile, or if you used 
more of a sequential design method where you started out with the requirements and then 
continued with the design, implementation, verification and finally maintenance. From what 
I’ve gathered so far it sounds like you’ve used some sort of agile software development 
method but it could very well be that you had more of a linear approach. 
 
H: I’ll leave that for Khaled to answer but from my understanding we had an agile approach. 
 
K: I think I answered that already, the fact that the website was built on certain assumptions. 
Knowing these assumptions, we already built it in the logic of both the development and the 
debugging later on. The fact that we really needed to take our time and we really needed to 
roll out functionality in stages. The functions and features were not rolled out all at once. We 
started off with the map, we pilot tested with that, we took the user feedback into 
consideration, we came back and then iterated those phases gradually as the project went on. 
A lot of the times it was about adopting the tool to speak the language, I mean Arabic here, of 
the user so while doing the google API and trying to integrate those hot bubbles on the map. 
For example, we had to reiterate a couple of times and redefined and recode just because 
there was limitation with the technology that we weren’t aware of. The past few mapping 
projects that we had done previous to this one wasn’t based on Arabic or did not take Arabic 
as the lead language of the map itself. In this project there was an actual need to design the 
platform to use that language because the target group only spoke that language. We had to 
kind of roll everything out in stages. The plan was to roll out functionality in stages, the very 
last stage is to roll out the newer version of the mobile application. So there was a lot of pilot 
testing and debugging that happened. We had users test our application, identify elements 
that were insufficient, and then report back to us about it. Again, the assumption that we 
made with this specific target group, we’re talking about people of really different technical 
backgrounds, was hard to accommodate. The pilot testing took the longest time, about 2 
years, and was the most prominent part of this project.  
 
(12, 14) E: Seeing from your disciplines, you considered social adaptability as an integral 
part of the success of this project but during the evaluation of the project did you incorporate 
stakeholders’ opinion?  
 
K: You really can’t ask a person who’s not familiar with what you’re doing, in this case the 
technology your using, and that does not have the same background and does not speak the 
same language whether this was a success. It’s like asking me if a certain mathematics 
equation was solved or not. I would never be able to say if it was because I’m that clueless 
about mathematics, I never passed math’s 101. If all of the stakeholders understood the 
overall objective and possess the same technical background, I would say that their opinion in 
evaluation is relevant. In our cases, I actually believe that in most cases around the world 
where ICT4D projects are being implemented, the question might not apply. You might be 



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

97 
 

dealing with stakeholders that are governments that have zero clue about how technology can 
be utilized to better do their job or if it’s a donor organization that has no clue how 
technology works, they think of it as a magic maker. Have we involved them? We attempted. 
Have the realized the value of it? Yes, they have. Have we involved them in the evaluation? I 
don’t think we needed their opinion because we were very clear with the objectives and we 
achieved these objectives. We achieved the goal and they have testified to that. Evaluating 
the efficiency of the tool used which is pretty much ICT related, I didn’t really dare to ask. 
 
E: The reason why we’re asking this question is because we found out that certain companies 
use evaluation methods that try to incorporate local understanding and opinions when 
evaluating projects. Basically, it allows for the intended user to evaluate the end result of the 
project instead of having the project being evaluated from the financier’s incentives and 
goals. We’re trying to figure out if the evaluation of the project was done on the premise of 
satisfying the intended user or if it was done solely to reaffirm your own success. 
 
K: I think their case was a bit different because them and the stakeholders were on the same 
page, they understood the same language and there were not technical gaps. While the 
conversations that we had with the stakeholders, there was a big technical gap missing. If you 
even mentioned front-end, these people didn’t understand the difference between front-end 
and back-end.  
 
(15) E: So our last question is about the implementation of the project, which you briefly 
touched upon already, but is there anything else we should know about the implementation? 
Problems that came up, problems with acceptance from the stakeholders etc. 
 
K: Uhm… they weren’t problems; they were mostly issues related to sustainability. This 
would raise the question of budgeting for ICT4D projects. You might develop a great 
application but you also need to be aware that there are cost associated with it. People think 
that using open source means being free, there are resources involved, there is budgeting 
involved and I think what usually falls behind is peoples’ assumption that technology is free 
and that social media is free. Based on this project, I could easily say that one of the things 
with handing over the final components to ORGANIZATION X, or any client for that matter, 
usually sparks a sense of shock that the website needs maintenance. Be it on the technical 
side of things or content management side of things. This is where we put a strategy in place 
to help ORGANIZATION X recruit staff or volunteers who would manage the website, run 
these databases, and even have them budget for what’s to come.  
 
E: You made sure that the sustainability of the website was being taken care of? 
 
K: Definitely, and you really need to do this yourself. They need to understand that it’s not 
only the technical aspect that they’re paying for but it’s also hosting a domain, managing the 
database, or altering the content on the website. It’s also investing in human capacity to keep 
the website up and running. 
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E: That was our last question. We’d really like to thank you for contributing to our study and 
we believe that your information is really valuable knowledge. It’s really interesting to hear 
the non-profit perspective that you guys are operating through. 
 
K: We thank you for your interest and we thank you for the efforts you’re putting in to this. 
We can’t wait to read the final research and the thesis. We would welcome you here if you’re 
around the region.     
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Transkribering av intervju med Nikolas Mastellos, Supporting LIFE 
 



Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer Johan Erlandsson och Jakob Roséen
 

 

 

100 
 

Intro - What is your academic/professional background? 
I am a Research Fellow within the Global eHealth Unit of the Department of Primary Care 
and Public Health of Imperial College London. I have a clinical background and a PhD on the 
implementation and uptake of Electronic Health Records. 
1. Could you briefly tell us about an ICT4D project that you have been involved in? 
The Supporting LIFE project (http://www.supportinglife.eu/) has developed a mobile app 
(running on android devices only) to help health workers (aka Health Surveillance Assistants) 
in rural clinics in Malawi, Africa, assess children (between 2 months and 5 years old) with 
malaria, pneumonia and/or infantile diarrhea and provide treatment recommendations. The 
app has been designed to follow the World Health Organization (WHO) community case 
management (CCM) guidelines, which are currently used in Malawi to assess children with 
these conditions. The project has also identified key elements for disease surveillance in 
Malawi and developed a framework for national rollout. 
2. What was your specific work area in the project? 
My role was to manage all scientific activities of the project, develop/test the latest version of 
the app, contribute to the design of a clinical trial assessing the effectiveness and cost-
effectiveness of the app compared with the paper-based method for CCM, and design a 
stakeholder analysis looking at issues of implementation and sustainability. 
3. What was your expectations before entering the project? 
I entered this project after the app was developed and tested in a feasibility study, so I was 
unaware of any discussions during the project initiation phase. My expectation was that the 
app would help save lives of children in Malawi and that health workers would be able to use 
the app beyond the end of the project to combat children mortality in Malawi, and potentially 
other Sub-Saharan countries. 
4. Did these expectations change throughout the project? 
These expectations were not met entirely. First, the trial duration was too short to assess 
differences in mortality rates. In addition, there was no strategy in place to support the wider 
implementation and sustainability of the app beyond the project lifetime and health workers 
did not get to use the phones with the app after the trial was over. 
5. Do you think that the project was able to meet its goals? 
The project was successful in achieving its research goals (i.e. to develop and test the app). 
However, we cannot tell with confidence whether the project succeeded in achieving impact 
(i.e. to save lives through better diagnosis and treatment recommendations and to scale up the 
app across Malawi). 
6. Do you think that the end results of the project met your expectations? 
Partially yes. Yes, because the project achieved its major goals. Partially, as the project failed 
to have a real impact on the lives of people in Malawi. 
7. Was the definition of failure ever specified for the project? 
I am not sure what is meant here, but if you are asking whether the project is considered a 
failure, the answer is no. The project was successful, but it could have been more successful 
if the above goals had been met. 
8. Do you think the project was able to exceed the expectations that the different 
stakeholders had? 
I wouldn’t say so. The various stakeholders in Malawi (Ministry of Health, NGOs, local 
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community, researchers, IT professionals, health care professionals and policy makers) were 
satisfied with the project. However, the project did not have the impact that would make 
those stakeholders and other international stakeholders (e.g. WHO, health professionals, 
academics/researchers) feel that it exceeded their expectations. 
9. Was a stakeholder analysis ever utilised in order to identify the specific stakeholders 
that would be affected by the project? 
I believe that relevant stakeholders were identified at the outset of the project (as I joined 
later I cannot tell with confidence). A stakeholder analysis was conducted at the end of the 
project to assess the views of various stakeholders in Malawi regarding the efficacy, impact 
and sustainability of the Supporting LIFE project. The analysis used a framework for 
conceptualizing community-based programme sustainability (Shediac-Rizkallah and Bone 
1998). Relevant stakeholders were identified and invited to an interview with members of the 
project team. 
10. How engaged were governments, NGO’s, companies, and the local community 
throughout the project? 
The project engaged with the Ministry of Health (MoH), health policy makers, local NGOs 
(Luke International and UNGWERU were project partners), local policy makers, health care 
officials (e.g. District Health Officers) and health professionals throughout the project. There 
were plans to organise some events for the local community, but I don’t think these events 
eventually took place. The project delivered several training courses to health professionals, 
organised events for MoH officials, local policy makers, academics/researchers, NGOs, 
health professionals and managers, as well as held several meetings with the above 
stakeholders to keep them informed and engaged. 
11. Did the project manage expectations through expectation management theories? 
No. 
12. Did the project ever consider social adaptability in order to better meet the local 
expectations and needs? 
No. 
13. When creating the application/system, were there ever any use of a specific 
development method? 
I was not involved in the initial development of the app and cannot comment on this. 
14. What evaluation method was used to examine the project and were stakeholders 
ever involved in the creation of that method? If so which stakeholders? 
Following development and initial testing, the app was evaluated in a feasibility study and a 
clinical trial with the participation of over 7000 participants and 102 health workers. We 
sought the opinion of local stakeholders from the Ministry of Health, NGOs, District Health 
Offices (DHO), Research Ethics Committees, Universities and rural clinics. The overall 
impact of the project was assessed through the stakeholder analysis (see above). 
15. How was the system/application implemented in the local community and was there 
any complication with the acceptance from the different stakeholders? 
The app was implemented by the local NGO in rural clinics. The implementation was 
smooth. Training was provided to 102 community health workers who participated in the 
trial. One worker withdrew for cultural/religious reasons as the village saw the app as evil. 
Another health worker withdrew for personal medical reasons. Despite some small usability 
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issues (e.g. users unable to log in, issues with the calendar of the app for recording date of 
birth), acceptance across health care workers and other stakeholders (i.e. MoH, DHO, NGOs, 
local community) was more than satisfactory. All stakeholders were supportive of the project 
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Transkribering av Intervju med ITU - med Ramita Sharma och 
Mahmoud Al-Wreikat 
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R = Ramita Sharma 
M = Mahmoud Al-Wreikat 
J = Jakob Roséen 
E = Johan Erlandsson 
 
Intro: E: So if you guys could go ahead and introduce yourselves and we’ll continue by 
introducing ourselves. 

R: Okay, I’m Ramita Sharma from ITU. Both of us are from the project support division. I 
work with the whole project cycle management from the beginning, the initiation, to the 
closure and we do a lot of monitoring and evaluation on that. My background academically, 
well that was 20 years ago, is in ICT more specifically in case-based reasoning which is 
within artificial intelligence. I did a master in computing. 

M: My name is Mahmoud Al-Wreikat, and I’m also working within the project divisions. My 
background is actually in engineering, and I have worked in telecommunications for 30 years. 
Can I say just one approach? 

E: Sorry, what were you saying? 

M: Okay, tell me about your approach 

E: We’re students from the Department of Informatics at Lund University. Our thesis is 
focused on ICT4D initiatives around the world, and our focus is within expectation 
management. So we’re essentially looking at different ICT4D projects to see how they are 
managed and governed to facilitate the different needs and expectations of the different 
stakeholders involved. 

R: Okay, so maybe we could go straight to the questions? 

J: Yes, we just quickly wanted to ask you how much time you have? 

M: We will answer all of your questions. 

J: Good, thank you. 

M: We would like to answer your questions with yes, and there is a question we want to 
explain to you. Is it okay for you? 

E: Could you elaborate a bit more because I’m not sure we follow? 

M: We will try to answer all of your questions. Let’s start with the questions where the 
answer straightforward is yes with no further explanation from us. 

E: You might be able to answer some questions with yes and no. 
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(4) M: Like question number four, are you looking at it? 

E: Do you mean “Did these expectations change throughout the project”? I don’t quite 
understand… 

(4) M: Yes, so our answer is yes. 

E: Okay 

M: We will tell you about the project. We will answer question number one later on. 

E: Okay, we’d actually appreciate if you could tell us about a project that you both have been 
involved in. 

M: Listen, listen, listen we are involved in around 300 projects, and there’s no time for you 
and us to go through all of them. 

E: That’s not what we intended. 

M: We’ll pick two specific projects. One in Comoros and one in the Philippines. 

E: Okay, great that sounds perfect. 

M: So we will answer your question regarding these two projects, but we’re leaving question 
number one to three for the time being. We’ll come back to them, is that okay? 

E: Sure.  

M: For two projects, number four yes and yes (4). Question number 5, yes and yes (5). 
Question number 6, yes (6). Question number 8, yes (8). Question number 9, yes (9). 
Question 10, yes (10). We’ll come back to eleven and twelve. Thirteen and fourteen we’ll 
come back to. Question fifteen, yes for the first part and second part no (15). Back to 
question number one, we already identified two projects for you Cameroon and Philippines. 

E: Could you tell us a bit more about them? 

M: We will give you information, you can find more information on our web. It will give you 
the objective, and everything is very clear. I will let Ramita tell you all about it 

R: (1) One of the examples is a project in the Philippines, which I was just involved in. We 
have more than 300 projects, so we have tried to pick two current ones that are in post-
implementation. You will see in the post-implementation report the beginning of the project - 
the target, the objective, the timeline, etc. So I will tell you about this project. In 2013, there 
was a disaster. Typhoon Haiyan hit the north of Cebu… and destroyed a lot of buildings. 
During this kind of disasters like Typhoons, the first thing that goes down is the 
communications network. And without the communications network, Aid recovery is very 
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hard to manage on the ground. (15) So we negotiated with the Japanese government. Because 
they have developed a system, called the mobile deployable resource unit, which is a box that 
can be charged by solar panels and is easy to move around. When configured, it can connect 
to headsets and smartphones around the area. So this equipment was donated. They gave us 
200 000 USD. With that, we purchased the equipment and smartphones. And the equipment 
had to be sent to a remote area north of Cebu. Because people are often struck by typhoons, 
so we could not help them during Haiyan. We know that we can protect them with this 
technology because they get hit from time to time. So the male on the ground, he is the key 
stakeholder from the village San Remigio. And they have this disaster risk reduction team. So 
a team of people from the community takes responsibility for the evacuation. They have two 
centers, one command center, and on evacuation center. The equipment and antennas were 
set up in the command center. So they can walk up to 200 meters away. 

(1) They also train the people to use this equipment. Ten experts from Japan helped.  

(1) 50 headsets were distributed around the team so they can coordinate each other during 
rescue missions. They are relying on the box and does not use any other network. For 
example, they can send pictures and send information to the command center. From the 
command center, the male can coordinate the aid organizations that come in to help, with a 
satellite phone. This was implemented and tested. They were happy to have some high-tech 
equipment if any other disaster happens.   

E: So this was some kind of prevention initiative? 

R: Yes, well you can't prevent a disaster, but you can improve the aid coordination, rescue 
missions, and evacuations.  

E: (1) Okey, so the system itself, does it map everything out or does it facilitate the 
communication? 

R: (1) It facilitates the communication because when there is a disaster, there is no electricity, 
television or phone connection. With this equipment people can broadcast, use headsets for 
rescue missions and coordinate with the command center.  

E: How does it technically do that? 

R: The communication to the outside is by satellite phone. But when this box is set up it 
creates a local network. In the report, you will see the technical details.  

E: Will you give us the links and reports? 

R: I'm going to send it to you, and if you have any questions you can just ask me. 

E: Perfect, so within this project, what was your specific work area? 
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R: (2) We are the project team, so when a project is created we need to negotiate with the 
funding partner and the beneficiary country. We also have project managers. But we are not 
the project managers, we are like the glue, in the middle. 

(2, 10, 11, 9, 3) We sit with the funding partner to understand what we can get and the 
beneficiary country on what they would like to get. And then we manage the expectation. For 
example, sometimes partners want to give equipment. But we know that providing equipment 
without proper training and if the top people in that country are not engaged the project is 
going to fail. We manage these expectations, we negotiate this and then draft legally binding 
documents, agreements, and project document, which is fine between all parties. Based on 
that, the project manager executes the project. 

(2, 10, 14) So we set up the objective, the expected results, the target, and budget. We do an 
analysis of the situation, and when the legal documents are done, we then have a time frame 
for when the project has to be implemented. And during this time we do the monitoring and 
evaluation. And then finally we facilitate the closure of the project to check if all the results 
have been met or not and if there is a failure. The report I will send you is a post-
implementation review report where we assess what was achieved and not.  

E: (3) Okey, you talked about handling the different stakeholders in the project. But from 
your perspective, did your expectations change and if, what caused them to change? 

R: (3) Ehm, for this particular one, *Whisper from colleague*, I think it wasn't complicated 
to manage the expectations. Because, we had stakeholder meetings upfront in the beginning, 
and for example, we wanted to set some criteria, because this equipment was not at the time 
commercial. So one criteria were - for how long it takes to set up the system. So we set the 
criteria like one hour. Based on that they fulfilled that criteria because the system can be set 
up in 15 min. I don't know if that answers your question.  

E: I think that sort of answers the question especially because you said that the project met its 
goals.  

M: (3 - , 4, 5, 6, 7, 9, 15) Can I add one thing here? Before executing the project, we define 
the objective and the expected result with the stakeholders. When this is signed, nobody is 
allowed to change these targets or the expected results. And as far as we were here for ten 
years, nothing has been changed. And I am saying this again that the expectations are defined 
earlier. I would like to add that we are an organization and we do have project guidelines that 
we follow and we are not allowed to modify projects just for the sake of anybody's interest. 
We follow our guidelines and projects are very well defined before signing like objective, 
budget or expected results. No one can change this, but several stakeholders are involved 
from the beginning.  

R: (3 -, 10, 7, 14) There are some projects when the project manager is not able to implement 
the project in time. This can happen due to conditions on site, let say if there is a war or a 
situation where the government change and does not approve. If this happens, we start by 
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negotiating again to see if we can redefine targets or scope. And sometimes we say that the 
project can't happen due to circumstances on the ground. We then close the project and 
explain why we could not execute it and the funding goes back to the funding partner, or we 
find a new project together with the funding partner.  

E: So there are times when you reevaluate the whole project?  

R: Yes. 

E: It sounded like you do things very linear, where you just set the deliverables, scope, and 
budget.   

E: (9,10) In that particular project what stakeholders were involved? 

R: For the project in the Philippines, the Japanese government - the ministry of internal 
affairs funded the project. In the Philippines, it was the department of science technology. 
They were involved locally on the ground, and we worked with an NGO called CITIESNET. 
You will find this information on page one in the report that I will send you. You don't have 
to write this down.  

E: (9) In general within your organization, how do you conduct stakeholder analysis? 

R. (9, 10) The thing is that we are very close to our beneficiary country and we work 
primarily with the ministries of ICT and they tell us which stakeholders will be involved in 
the project. Once we understand the area, we go to the community level, like the mayor's 
office and he designates his team. That is when we directly engage with them. A lot of the 
times it's on the government to identify the various stakeholders within the country. We then 
go to meetings and tell them [Government] to assign a focal point in the country that we hold 
responsible. When you say stakeholders do you mean the funding partners as well? 

E: Yes 

R: (9) When it comes to the funding partners they have certain requirements for the funding. 
Some of them want to be there during the implementation review - they want to see what they 
have funded. So we have to keep everyone informed. Sometimes we perform a midterm 
review, and we might take the partner with us to meet all of the stakeholders, or when we do 
an end review. During the implementation, the project manager might do a workshop or an 
event where all the stakeholders are called to discuss potential issues. So regarding analysis, 
we don't really have to. The country will tell us who the stakeholders are and the focal point.  

E: (1) Okey, but in terms of deciding which projects you should be involved in, how is that 
process done since you are a part of the UN? Do local governments designate all projects to 
you or is there an internal organization that conducts an environmental analysis to see where 
the help is needed?  
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R: (1, 14) We have both ways. Because there are so many projects, we do this in different 
ways. Everything that we do is defined every fourth year at our conference called the Board 
of Telecommunication Development Conference. So within these objectives, which are 
agreed by the member states, we already know the area we can work in, budget, funding and 
the technical expertise.  

(1) Now if we have a funding partner and we have a project about connecting schools or 
bring ICT to rural areas. Then if the funding partner agrees on funding this project, we work 
out an agreement. At this point, we don't know who the beneficiary country is. Based on this, 
we send letters to the least developed countries and tell them about this initiative. Then the 
country assigns us with a focal point and sends us the information from the ground. There is a 
lot of commitment that they have to give. For example, the equipment that we’ll send in will 
be tax-free, and all of this is negotiated up front, and then a selection process can happen. So 
that’s one way, another way is that countries come to us with a request and sometimes these 
countries partially fund the project as well. So in these cases, we don’t need to go around and 
look for other countries. Is that it for me? 

E: (13) No, we actually have a few more questions. In the case of the Philippines, considering 
that you worked quite extensively with IT, which development methods were used? 

R: We don’t do any development in-house.  

E: You never do that? 

R: Hardly ever. We will look for a solution that’s out there or somebody else will be doing 
the software development. We will deploy it but we don’t do any of the programming in-
house. 

E: Okay, so you outsource all that?  

R: Yes. 

E: We have two more questions for you. (14) Is the evaluation methods used at ITU defined 
together with the stakeholders? Regarding goals, deliverables, and all of the other 
measurements used to evaluate projects.  

R: (14) Yes, the objective, the expected result, the key performance indicator, and targets are 
negotiated with the signing parties to the agreement. So in the case of the Philippines, all of 
the parties were aware of it and they also know that we will do an evaluation. Our 
methodology for project evaluation is in the project management guidelines; I sent you that 
link before. 

E: Correct, you sent me an email with a link to it. 

R: It’s a book that tells you exactly how we manage projects and there’s a strong section on 
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this there. 

E: (15) The last question regarding the Philippines project is about the actual implementation 
where we’re mainly wondering whether there was any complication with acceptance or not?  

R: (15) For the Philippines project, it went very smoothly because not only was the highest 
level stakeholder involved but also in Cebu the offices working from there were very hands 
on and the mayor was very excited to bring new technology to his rural area, especially if it 
helps to save lives. So for this project, we didn’t face any negativity at all. In fact, the NGO 
was also very well known in Cebu and they did everything possible. Although it’s detailed 
very clearly in the report how well they did, I also came up with a few suggestion on how 
they could approve.  

Comoro project.  

E: (1) Okay, thank you. Let’s talk a bit more about the Comoros project. 

M: (1) Well, okay. Most of the answers, if not all of them, Ramita answered.  

But let’s talk about it. Camara is actually the name of the project - connect the school, 
connect a community. So it’s very straightforward, you understand what’s meant. Our 
objective was to connect schools in remote areas in Comoros. Our project connected ten 
schools and it was mainly about providing computers from ITU perspective. 

And our stakeholders came in and told us where the locations were and the connectivities. 
Luckily, some of the NGO, or stakeholders, had provided server equipment in this Comoros 
project. The objective was very well defined, the target very well defined, and the duration 
was very well defined. 

(1) Agreements were made with all the stakeholders. Luckily, again this project is only ITU 
and Comoros. When I say Comoros, which includes the telecom government, the education 
department, and we do have some locals because locals are our target. 

(14, 15) The outcome of that project, schools, was connected, students were trained, and the 
local communities in each area where we have these schools were trained. Furthermore, we 
had two teachers trained in each school, that were trained for the future or just started to be 
trained, students and locals. I can tell you one thing, I do have the full evaluation and 
implementation report but unfortunately, it’s not publicly available yet. It will be available 
hopefully by next week. Similar for what Ramita will send you for the Philippines project, I 
will send it to you the minute it becomes public.  

Unlike the Philippines project that was much more technical, this was much more 
straightforward. In the report you’ll see the objectives, expected results, and very clear. But 
it’s not available as of today for public. 
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J: (10) I’m wondering, how did you engage the local community in the project development? 

M: (10), When we developed the project, I’m talking about the development stage before we 
went to implementation, we together with Comoro, defined the locations of the targeted 
schools, and we defined it with the government that these schools should be open for the 
local communities. So it was Comoros' responsibility to make sure the locals were involved. I 
know you might ask how we could confirm that but in my evaluation, you will see. I had it 
confirmed in my report that the local community was heavily involved, even in my report 
you’ll find that the local community had provided something, you’ll be surprised, you’ll see 
the picture there. They provided furniture, tables, etc. You will see in the report. The 
government confirmed the local, and when I went for evaluations, I confirmed that it was 
true. In our evaluation, we interviewed local communities and this project, Comoros 
hopefully, next week I’ll provide you with a video. It’s a short video, around 5 minutes about 
the project. So you will read the document and that you can look at the video and be surprised 
about what is going on in the project. 

E: (3) In more subjective terms and again focusing on expectations, what was your personal 
expectations before entering this project? 

M: (3, 6) As Ramita said and I said earlier, the project very well defined the expected result. 
You say expectation, but we call it an expected result. The expected result was to connect the 
school and train two teachers in each school and train students and have local communities 
trained and to their needs. These were all achieved. 

J: (1) You talked about connecting schools, how did you go about that? Did you give the 
children laptops, were they given smartphones? 

M: We had bought computers and all of the components, like wireless connections, and we 
provided overhead projectors, screens, and other supplies. We provided ten computers for 
each school.  

 
E: (17) I was thinking more regarding the sustainability of the project. 

M: Yes, sustainability. We… Hopefully sometime, some year we might go and check these 
schools have continued. But we are open for Comoros to take the lead on that. 

J: Who is responsible for the sustainability is being followed and kept?  

M: We had agreed with the government in Comoros that the equipment will be used as long 
as it’s working. You know there’s a certain lifespan for these devices technically. 

J: Yes. 

M: This is actually not the first project we had done in collaboration with the local 
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government, it was the second one. They will make sure when we get back to them one day 
to check everything. Our consisted of checking that the computers were up and running and 
also to make sure that they were available to the public and students. I hope that in the future 
we’ll visit them and see. 

J: Okay, did you… 

M: The government will make sure of the sustainability, and in the report and in the video, 
you will see the minister of education of Comoros along with the people in certain areas 
confirming this too. 

 

J: (1) Except with supplying with hardware, did you also supply the knowledge on how to use 
the computers?  

M: One of the targets were to train students and teachers but every computer came with all 
necessary software. The project, again, to train students, teachers, and local communities.  

 
E: (13) Again, in that project, there was never any software development being done? You 
simply supplied with hardware? 

M: No, there was no software development.  

E: Is there any project where you have pursued software development? 

M: We have 300 projects, and we’d like to stay with these two. We have no time to explain 
that. There’s one, but I don’t like to talk about that now.  

 
E: (1, 11) If we’re looking more at the approach that you had for choosing projects and also 
how you go about the actual work with the projects, would you say that your approach to 
projects are centered around problems and objectives or are they more about the actual design 
and context?  

M: We study their needs, and then we do an analysis which then later becomes the actual 
project.  

E: Okay…. 

J: Who’s doing the analysis? 

M: Well actually, we have a number of people in the field. The member states requested that. 
Some people, the project manager mainly, have full information about the countries and their 
needs and decides what they should do, for example in Comoros with connecting schools. 
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Again, Ramita had mentioned that we’re not the project managers. Somethings we’re unable 
to answer because we’re not project managers. We only make sure that the projects get 
developed and make sure that everything is very well defined in advance.  

J: (12) I have a question about the templates and also, you talked before that you had the 
project guidelines. Are these guidelines and evaluation templates ever adjusted in order to 
meet the context?  

M:  (12, 10, 14) This guideline is not specified for one specific project. It’s designed for all 
projects that we’re involved in. If you go to our web you’ll see how many projects and in 
how many areas we’re working. So the guideline is not designed for a specific project, it 
could actually be used by anybody.  

J: Okay. Is it the same thing with the evaluation templates?  

M: Yes, it's there. You can see them too. 

 
J: (12,) Alright, so when you’re performing your evaluation you do not change the method to 
better meet the social context of a certain project or community?  

M: (12, 15) No, no, no. When we do an evaluation, we don’t change anything from the past. 
We simply look at what has happened. It’s no time to change, it’s over.  

J: (12, 15) The stakeholders are only involved from the beginning when defining the goals of 
the project? They’re not involved when you perform the evaluation? 

M: Oh no, no, no.. You will see in the evaluation report. All the stakeholders were involved 
evidently. When we had interviews without the government, we interviewed students, 
teachers, and local communities. After that we interview the government, even the 
department of education. We are independent, we look at projects independently. Even the 
project manager is not involved in our evaluation. We are there, but we do it ourselves. 
Ramita and I do it by ourselves. 

M: One thing you should know. It’s not Ramita and me who decide everything. We’re there 
to make sure that the projects go to different levels to resolve a certain issue. We’re always in 
the intermediate levels and most of our work is about aligning the project participants. 

J: (15) From your perspective, were there ever any complication with the evaluation from the 
governmental stakeholders? 

M: (15)  No, absolutely no. You will see in the video. Hopefully, it will be up next week. The 
vice president of the country is featured.  

J: (15) What I’m trying to emphasize is how a failure can differ depending on whose point of 
view you’re taking. Success for you might not be a success for the local government or for 
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the local community. Is that something that you think have occurred? 

M: (14, 15, 7) Well, actually Ramita answered you but I can repeat something. There’s no 
place for failures. Our organization is not working like private or profit companies, we must 
achieve. But in certain areas, if a country is in war, I can give you an example. I had a project 
in Syria that failed due to the situation but it wasn’t considered a failure. That said, within 
these two projects we didn’t have any of that. There’s no place for failure, in our case there’s 
no place for failure. If you can’t define the target or keep within budget, we help you as an 
organization. Some extensions can be sent out, but it can’t go through me and Ramita, it has 
to be taken further up. The reason why there’s no failure is because we involve our partners 
in the implementation. 

J: (7) Okay, so that means that the project can be saved due to agreements that were made 
before?  

M: (7) Yes, there’s actually two parts: Agreements on the jurisdictional aspects and then also 
agreement on the project document where the activities are well defined. The project 
manager can’t do activities on his own, it's all defined in the project document.  

E: Has there ever been a project that you invested a lot of money on but never really achieved 
the expected outcome?  

M: No, in these two projects we implemented as planned and in others, I don’t know. Even if 
a project gets suspended, it will get resumed later on.  

E: (15, 14, 7) So there are actually times where you have had a partial failure? 

M: (15, 14, 7) We do have in our project document, risk management, we state some risk we 
might face. In these two projects, the risk analysis paid off. 

E: (5) Do you believe the reason why you were able to successfully lead these two projects 
was because you managed expectations?  

M: (5) Yes, exactly. We very well defined, with the stakeholders,  the target of the project. So 
everybody understood the expectations before we started.  

E: (15) There was never a misconcern or disappointment from the local community in that 
they thought…. 

M: I’m talking about these two projects, no.  

E: Can I ask one last question? 

M: No, we have no questions. We wish you good luck and Ramita will send you the 
information by next week 
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