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Abstrakt 
 
Titel: Framgångsfaktorer för lyckade IT-projekt 
Nivå: MBA i Elektroniska affärer  
Författare: Anneli Westin och Ann-Sofie Gustavsson 
Handledare: Pär Vilhelmson 
Datum: 2011 januari 

 
Syfte: Syftet med studien är att i en modell tydliggöra sambanden som ger de bästa 
förutsättningar för att få ett lyckat IT-projekt, sett ur både ledningens, projektets, chefernas 
och användarnas perspektiv. 
Vårt arbete tar upp frågan kring varför IT-projekt ofta anses misslyckade och vad som går att 
göra för att undvika detta. En viktig faktor som ofta anges som orsak till misslyckande är att 
man sett IT-projekt som ett teknikprojekt, vilket i sin tur lett till att ledningen inte sett sig 
kunnig inom området och lämnat över hela ansvaret till IT-sidan. Följden av det har då blivit 
att det inte funnits någon röd tråd mellan ledning, projekt och användare och resultatet blev 
inte det användarna förväntat sig. Vi anser att IT-projekt är speciella, men att just den 
anledningen gör att man måste se till hela problembilden. Skillnaden mellan ett IT-projekt 
och andra sorters projekt är att resultatet ofta påverkar fler områden än det som själva 
projektet avser och leder ofta till ändrade arbetssätt och ibland även till behov av 
organisationsförändring. Vår hypotes är att anledningen till att IT-projekt misslyckas ofta 
beror på bristande insikt om den förändringsprocess som projektet innebär.  

 
Metod: Vi har utgått från egna erfarenheter inom området, gjort intervjuer, läst litteratur och 
letat på internet. Teoriavsnittet är indelat i fyra områden. De tre första områdena 
representerar de tre delar som vi anser vara viktiga pusselbitar för att få en ”röd tråd” i 
arbetet och det är IT-strategi, projektarbete och förändringsprocess. Det fjärde området är 
kommunikation och det löper genom alla de övriga tre områdena.   

 
Resultat & slutsats: I analysen tar vi stegvis upp vad som är viktigt för att resultatet av ett 
IT-projekt ska bli så nära målbild som möjligt. I slutsatsen har vi gjort en modell som stöd för 
de olika stegen och även tagit upp fem ”att tänka på ”punkter. Vad som är gemensamt för 
dessa punkter är att det är viktigt att alla tar sitt ansvar under ett IT-projekt och att det 
innebär att ha nära dialog med användarna och de som berörs av IT-projektet. Det innebär 
också att se till att chefer i olika led får de förutsättningar som behövs för att vara stöd i hela 
processen, men också att de förstår att de har ansvar för hur väl resultatet tas emot i 
organisationen.  
 
Förslag till fortsattforskning: Vår slutsats har tagit hänsyn till hela problembilden, men det 
vore intressant att i ett annat arbete fördjupa arbetet kring varför ledningen släpper allt 
ansvar vid IT-projekt.  
 
Uppsatsens bidrag: En modell som kan användas som stöd för att lyckas med IT-projekt 
 
Nyckelord: IT-projekt, IT-strategi, Förändringsprocess, Kommunikation, Ledarskap.    
 



3 
 

Abstract 
Title: Success factors for successful IT-Projects. 
Level: MBA in Electronic Business 
Author: Anneli Westin and Ann-Sofie Gustavsson  
Supervisor: Pär Vilhelmson 
Date: 2011 January 

 
Aim: The goal for the study is to develop a model that combines all aspects that are needed 
to make a successful implementation of IT-projects. 
This study is based on the questions of why IT projects miss the targets in the aspect of 
expected results, costs and quality and what can be done to avoid this to happen. One 
important factor that often is said to be a main reason for failure is that IT project have been 
seen as pure technical projects, which gives the management an excuse to express their non-
expertise in the area and therefore handle over the responsibility of the issue to people 
working in this area.  As a result of this, the management team, the project and the users will 
not share the same picture over the expectations of the result and some or all of them will be 
disappointed in the end. IT projects should be seen as special in that sense that it is a need to 
keep the overall picture of the problem during the project and not focus on technical issues. 
The differences between “normal” projects and IT related projects are that the result affects 
more areas than the area that holds the actual project and most often could result in changed 
ways of working and even organizational structure changes due to the implementation. 
The hypothesis in the study is that the reason for failures in the IT projects often is related to 
low insight of the change process that will take place in the organization due to the project.  

 
Method: Based on the authors own experiences in the area, interviews with experienced 
people, reading actual literature and seeking information over the internet, information is 
gathered to the report. The theory part is divided into four areas where area 1-3 represents 
three aspects that are very important in the puzzle of the keeping the project on track and 
these are strategy, project work and change process. The last area is communication as it 
could be seen to be present in all of the three other areas.  

 
Result & Conclusions: The analysis is built up stepwise to show the reader what is 
important to be able to have the result from a IT-project as close to the target as possible. 
Finally is a model that could work as support when discussion the different steps and also 
presented a check-list. The check-list is based on the importance of responsibility and owner-
ship from the management, as well as the dialogue with the users and other individuals 
affected by the project. It is also of importance that management at different levels has the 
prerequisites they need to be able to be good support during the process and also have own 
insight of their responsibility of how the result will be implemented in the organization.  
 
Suggestions for future research: The findings in the study are related to the complete area of 
problem but it should have been interesting to continue the work about why and when a 
management team drops the responsibility when running an IT project. 

 
Contribution of the thesis: A model that can be used to support the success of IT projects 
  
Key words: IT projects, IT strategy, change process, communication, leadership, 
management 
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2 Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras bakgrund och problemområde och här beskrivs också syftet med 
studien 

2.1 Bakgrund 
 
Att hålla nere sina kostnader som företag är idag ett krav för att kunna överleva. Eftersom 
projektarbete är vanligt inom de flesta företag så är det viktigt att få dem kostnadseffektiva. 
Som det är idag så upplevs det ofta att projekt inte går i mål inom förväntad tidplan, inom 
förväntad budget och som ger det resultat som man förväntat. Det kostar både pengar och 
humankapital. Idag förändras omvärlden i väldigt snabb takt så det gäller att projekt 
utvecklas parallellt med den ordinarie linjeorganisationen som bedrivs, vilket gör att det 
ställs tuffa krav på att driva projekt. Det innebär att om det sker förändringar i omvärlden så 
måste en bedömning göras om projektet skall ges ändrade förutsättningar parallellt.  
 

2.2 Problemdiskussion 
 
Inom företag så skiljer man ofta på projekt och IT-projekt. Den främsta skillnaden ligger i att 
man upplever IT-projekt som teknikprojekt och inte som något som är verksamhetsnära. En 
vanlig uppfattning är att just IT-projekt inte når sina mål vilket visas genom några exempel 
på texter som skrivits kring misslyckade IT-projekt nedan. 
 
Karlander (2001) författare till boken ”Varför blir alla IT-projekt så dyra?” tar upp ett antal 
fall med så kallade IT-projekt och den sammanfattande bilden av boken är att de flesta IT-
projekt upplevs som att de inte fungerar och att de blivit dyrare än förväntat. Som orsak till 
misslyckandena angavs i de flesta fallen brist på ledning, både från projektledare/ 
funktionschef men även ända upp på högsta ledningsnivå. Ett liknande problem tar Kurtén 
upp i sin bok IT-styrning (2009, sid 47) ”Många undersökningar visar att en viktig orsak till 
misslyckade IT-satsningar är att ansvaret hamnat för långt ner i beslutshierarkin. 
Projektledningen har saknat överblick och befogenhet att fatta de avgörande besluten.” 
 
Kurtén (2009, sid 161) beskriver även problemet i sin bok IT-styrning med att man ser 
investeringar i informationsteknologi som teknikprojekt och att de investeringar som måste 
göras i samband med projektet hanteras som maskininvesteringar. Han påpekar att ”man 
alltför sällan beaktat eller planerat för de förändringar i arbetsprocesser och organisation” 
som det bär med sig. 
  
Umble et al. (2002, sid 241) menar att det är vanligt att företagsledningen enbart ser ett 
affärssystem som en programvara och en implementering som en teknisk utmaning. Ett 
affärssystem kan ändra sättet ett företag fungerar på, vilket de kan ha svårt att förstå, och 
detta är ett vanligt problem kopplat till införandet av affärssystem. Målet med ett IT-projekt 
som innebär en affärssystemsimplementering bör vara att förbättra för företaget och själva 
implementeringen bör vara affärsdriven och styras med hjälp av de krav företaget har på 
systemet (Umble et al., 2002, sid 247). 
 
Vi har också läst en del uppsatser som tar upp samma problemområde, dvs. varför IT-
projekt misslyckas, men i de fallen har de koncentrerat sig på ett område t ex projektledning 
(Projektstyrning av IT-projekt - Framgångsfaktorer och fallgropar 2007 och Projekt- och 
förändringsledares betydelser för IT-projekt, 2006). 
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Vår hypotes är att anledningen till att IT-projekt misslyckas ofta beror på bristande insikt om 
den förändringsprocess som projektet innebär. Vi avser då allt från brist på stöd från 
ledning, styrgrupp mm till kunskap om vad som påverkar en människas beteende under en 
förändringsprocess. Det vi vill studera är hur och vad man kan göra för att lyckas med IT-
projekt och vilken inverkan och förutsättning ledningen och chefer i olika nivåer har för att 
nå bäst resultatet vid en förändring. Det är alltså viktigt att inte bara se projektet som en 
enskild händelse utan som en del i företagets utveckling Vad påverkas mer av det system vi 
avser att införa? Vad sker med människor under en förändringsprocess? Hur ska 
kommunikation ske under en sådan här process? Vad har olika chefsnivåer för ansvar under 
en sådan här process? (styrgrupp, projektledare, översta ledningen osv.)  

2.3 Problemformulering 
 
Hur och vad man kan göra för att lyckas med IT-projekt och vilken inverkan och 
förutsättningar har ledningen och chefer i olika nivåer för att bäst nå önskat resultat vid en 
förändring? 
 

2.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att i en modell tydliggöra sambanden som ger de bästa förutsättningar 
för att få ett lyckat IT-projekt, sett ur både ledningens, projektets, chefernas och användarnas 
perspektiv.  
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3 Metod 
 
Under metodkapitlet beskriver vi hur vi arbetat med vår uppsats, vilka metoder och verktyg vi använt 
och varför vi valt att arbeta som vi gjort. 

3.1 Definition och avgränsning 
 
Vi har valt att arbeta med IT-projekt som syftar till att implementera affärssystem, 
Anledningen är att dessa IT-projekt omfattar och berör företagets egen personal, men där 
huvudsyftet är att förbättra affärsverksamheten. IT-projekt beskrivs tydligare under kap 
4.2.1. Valet av projekttyp beror på att vi båda har erfarenhet av arbete inom den typen av 
projekt i flera olika roller – som deltagare, som chef i mellanled där man ska ta mot 
resultatet, och som chef som beslutat om införande. Med det som bas har vi kompletterat 
med material på internet, tagit del av andra uppsatser som berört ämnesområdet samt läst 
olika litteratur. Vi har också utfört intervjuer.  
 

3.2 Kvalitativ metod och fallstudie. 
 
Vi har i vårt arbete utgått ifrån ett kvalitativt arbetssätt och basen i vår empiriska del är 
intervjuer och vi har valt att göra det i form av en fallstudie.  Fallstudier innebär att man 
undersöker ett fåtal objekt (i vårt fall 3 personer) i en mängd avseenden (våra 
frågeställningar). Fallstudier har ibland fått kritik för att det analyserade datat inte alla 
gånger vilar på en etablerad teoretisk grund utan har ett stort mått av vad uttolkaren själv 
gör i sin analys av datat, Eriksson (2001, sid 102 ff.)  Dock är inte möjligheten att mäta alltid 
det centrala i utredningar, syftet kan vara att skapa ett nytt språk med nya begrepp dvs. 
vilket i vår undersökning innebär att våra respondenter beskriver sina upplevelser med egna 
ord. Vi som intervjuare accepterar i och med det att det kan finnas flera uppfattningar om 
ursprungligheten. Vid undersökningar använder man kvantitativ- och/eller kvalitativ 
metod. Vid kvantitativa undersökningar så analyserar man oftast insamlat material i form av 
tabeller och statistik, men det har inte varit aktuellt i vårt fall eftersom vi koncentrerat oss på 
hur människor agerar. 
 

3.3 Intervjuer  
 
Vid urvalet av respondenter valde vi tre personer med erfarenhet från bl. a projektledarskap, 
ledarskap samt styrgruppserfarenhet.  Deras erfarenhet sprider sig också över privat, statlig 
samt kommunal verksamhet. Med den bredden på erfarenhet hos personerna bedömde vi att 
antalet var tillräckligt många för att kunna använda i vårt arbete och dra slutsatser ifrån. 
Presentation av respondenterna sker under empiridelen. Vid våra intervjuer valde vi att utgå 
från ett antal frågor som i början skulle vara öppna frågor, dvs. frågor som avsåg att komma 
in på ämnet men inte att styra svaret och tankarna. Ju längre intervjuerna pågick så använde 
vi oss av mer strukturerade frågor för att materialet skulle vara jämförbart mellan 
respondenterna. Fördelen med de öppna frågorna är att respondenten mer fritt kan beskriva 
sina erfarenheter och reflektioner, vilket kan hindras av för styrda frågor. Nackdelen med 
enbart öppna frågor kan bli att jämförelsen med andra respondenter kan vara svår att göra. 
(Se kap 10 med frågor) 
Under empiridelen har vi gjort en sammanställning av de material vi samlat under 
intervjuerna. Vi har valt att inte tydliggöra vem som sagt vad, utan istället summerat under 
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punkter som vi tagit upp under teoridelen. Orsaken till att vi gjort det är för att vi inte tycker 
att det är intressant att veta vem som sagt vad, utan det är mer intressant VAD de sagt och 
utgått ifrån det. Under den här delen har vi inte gjort någon form av källkritik, utan det 
kapitlet är en ren sammanställning. Under analysdelen har vi däremot studerat vad som 
sagts i intervjuerna.  
 

3.4 Sammanställning och analys av data 
 
När man gör sammanställningar och analyser måste man också vara observant och kritisk i 
sin bedömning. Till sin hjälp kan man använda källkritiska kriterier där de viktigaste 
kriterierna kring äkthet är, Eriksson, Wiederhiem-Paul (2001, sid 150) 
 

 Samtidskrav 

 Tendenskritik 

 Beroendekritik 

 Äkthet 
 
Samtidskrav; Man bör se över att den information man får stämmer med den tidsperiod man 
avser att bedöma. Samtidskritiken känns viktig för oss eftersom IT-projekt berörs av den 
snabba teknikutvecklingen. Det skulle då kunna vara så att viss information är ”gammal” för 
att tekniken är det. Vi har då valt att frånse tekniken, utan istället koncentrerat oss på 
situationer som inte är tidsbunden (t ex beslut, beställning osv.) för att kunna använda 
informationen i dagens projekt.  
 
Tendenskritik: Innebär att man ska se över vilka egna intressen uppgiftslämnaren har i den 
här frågan. Det behöver inte betyda att någon medvetet lämnar riktad info, men att man 
måste vara lyhörd inför det faktum att så är fallet för att kunna göra en mer korrekt 
bedömning. Vi har använt Tendenskritiken för att se om något av den informationen vi fått 
in är knuten till en situation, dvs. att den information vi fått kan vara knuten till någon form 
av känsla som respondenten kan tänkas haft pga. av sin position 
 
Beroendekritik: Innebär att man kontrollerar om två av intervjupersonerna återger uppgifter 
som de hämtat från samma källa. Beroendekritiken är ej användbar i denna rapport då 
respondenterna inte har någon kännedom om varandra. 
 
Äkthet: Det går kanske inte att kontrollera varje källa men man bör ända göra någon form av 
stickprov om det finns sådan information med i intervjuerna. Vi har i vårt fall sett vår 
relation till respondenterna som att vara en kvalitetssäkring i och med att vi arbetat på 
samma arbetsplatser genom åren.  
 
Andra saker som kan påverka vår analys och därmed rapportens utformning är tolkningsfel 
som, Eriksson, Wiederhiem-Paul (2001, sid 150)  

- felaktiga slutsatser på grund av numerären av respondenter  
- felaktigt urval vid val av respondenter som innebär snedvridningar av resultatet och 

som inte är representativt för en större helhet 
 
Vi har inte sett ovanstående tolkningsfel som så primära felkällor då bredden och 
erfarenheten hos respondenterna är så stor. Utifrån vårt val av en kvalitativ metod så har 
finns inte kravet på att respondenternas svar skall vara representativa för en större numerär. 
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Mer fokus har vi istället lagt på att undvika mätfel i form av intervjuareffekten genom att 
vara två intervjuare närvarande vid träffarna med respondenterna. 
 

4 Teori 
 
I vår hypotes utgår vi från ett brett synsätt kring projektarbete och vi vill inte fokusera på projektet 
enbart utan på att kunna beskriva en helhet. Detta uttrycker vi i fyra områden, strategi och styrning 
av IT, projekt, förändringsprocesser samt kommunikation vilket vi anser då ger oss hela spannet från 
beslut till genomförandet av resultatet och dess påverkan. Det påvisar också vikten av att cheferna i 
alla hierarkiska nivåer inom ett företag ger och får förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin del 
som projektet medför, den viktiga del som användarna av systemet står för samt den 
förändringsprocess som uppstår. Varje enskilt område är i sig ett stort område att beskriva men vi har 
haft utgångspunkten att läsaren skall få tillräckligt mycket teori för att förstå sammanhanget som 
helhet. Det innebär att varje stycke är mer av övergripande karaktär än en djupgående 
teoribeskrivning.  
 

4.1 Strategi och styrning av IT 
 
Vad är egentligen strategi? Frågan känns berättigad efter att ha sökt efter en enhetlig 
definition. Det verkar dock vara så att flera begrepp används helt olika beroende på vilka 
personer och organisationer som arbetar med strategin och i vilka sammanhang de används. 
En enkel definition av strategi är hur man uppnår målet. Forslund, (2009, sid 66) 
 
Inom ett företag måste finnas en övergripande hantering av frågor som rör IT-området och 
IT-styrning. Enligt Kurtén (2009, sid 17) så har forskarna vid Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) gett följande korta beskrivning av IT-styrning: 
 
”IT-styrning innebär att specificera en struktur för ansvar och befogenheter som befordrar ett 
gynnsamt agerande i hanteringen av IT” 
 
Det är alltså företagets gemensamma intressen och redan här kan det innebära ett problem. 
Om inte verksamheten är med och ”tycker till” om företagets strategi så är det risk att IT-
strategin och verksamhetens strategi inte är fungerar ihop.  Forslund, har i sin bok 
”Organisering och ledning”, (2009, sid 68 ff.) lyft fram distinktionen mellan 
strategiformulering och strategiformering . Enligt den första ansatsen är strategi något som 
formuleras, främst av högsta ledningen, och sedan implementeras i organisationen. I den 
andra ansatsen förstår man strategi som något som formeras genom organisationens 
aktiviteter och som involverar alla i organisationen. Ibland är det till och med bara möjligt att 
”se” strategin i efterhand. 
 
I formuleringsperspektivet betonas avsiktlig planering och att den måste arbetas fram innan 
organisationen agerar. Ta en ordinarie målsättningsprocess som ett exempel på detta där 
ledningen först har jobbat fram en strategi och som sedan bryts ner till mål i olika nivåer. 
Formeringsperspektivet däremot kritiserar planeringsidealet, utan här handlar strategin mer 
om hur vi organiserar människorna så att de själva kan skapa och arbeta utifrån viss 
mönster. Quinn (1978) drar i sin studie slutsatsen att toppchefer ofta försöker hantera 
händelser på ett inkrementellt (stegvis) sätt. I början gäller det att vara bred, tentativ 
(preliminär) och beredd att revidera ståndpunkter. Det är nästan som man ”skissar” ett 
generellt ramverk med lösa gränser. Chefer och anställda prövar sedan sina antaganden och 
lär från och anpassar sig till andras respons.  Vår tolkning av ovanstående är att en av 
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orsakerna till att IT-projekt har svårt att drivas effektivt i en verksamhet är att dessa 
strategiska perspektiv krockar.  Den ordinarie linjeverksamheten drivs enligt det strategiska 
formuleringsperspektivet där högsta ledningen har bestämt strategin och övergripande mål. 
De stora IT-projekten (och därmed företagets IT-strategi) som dras igång borde agera mer ur 
det andra strategibegreppet, formering, eftersom här gäller det att vara mer lyhörd och 
lyssna av, involvera och lära av verksamheten för att kunna uppnå mål och få till ett bra 
resultat. Även i Quinns slutsats kan man tolka detta som att toppchefen agerar ur 
formuleringsperspektivet (planering) och hans/henne underchefer och anställa agerar ur 
formeringsperspektivet (lär och utvärderar). Just därför att man väljer att driva även IT-
verksamheten ur ett formuleringsperspektiv är en av de orsaker som gör att gapet mellan 
tänkt mål och uppnått mål så ofta skiljer sig åt. Det kan också vara en orsak att vi oftast 
använder oss av ordet IT-styrning som är ett mer faktiskt operativt ord än IT-strategi som 
kan uppfattas som mer av planeringskaraktär. 
 
Kurtén, (2009, sid17), beskriver IT-Governance Institute (ITGI) i USA som är en 
sidoorganisation till IT-revisorernas internationella organisation (ISACA). De har tagit fram 
rekommendationer där fyra områden lyfts fram som viktiga för IT-styrningen. Det är 

 En strategisk anpassning mellan företaget användning av informationsteknologi och 
företaget affärsverksamhet. 

 Hur informationsteknologin kan leverera värde 

 Hantering av informationsteknologins risker 

 Mätning och uppföljning av prestanda i företagets hantering av IT. 
 
Deras rekommendation är alltså att IT och verksamhet måste gå ”hand- hand” men 
problemet är att verksamheten inte alltid känner sig delaktig. När det gäller IT-frågor så tar 
Kurtén (2009, sid 88) upp en generell erfarenhet angående beslut och det är att pga. att 
verksamhetsledningen känner sig osäker så överlåter de viktiga beslut inom IT-frågor till IT-
chefen och ”de teknikkunniga specialisterna”. Ett problem som då ofta uppstår är att de kan 
mycket kring tekniken, men vet oftast inte allt kring verksamheten och dess behov vilket då 
leder till att när en lösning implementeras så motsvarar det inte vad ”verksamheten 
egentligen förväntade sig och trodde sig behöva. Inte heller har beställaren alla gånger varit 
förberedd på de förändringar, organisatoriska och arbetsmässiga, som ett in nytt 
informationssystem kan föra med sig. Här finns en del av orsaken till det utbredda missnöjet 
med många IT-satsningar” Här kommer vår tidigare diskussion om formulering vs 
formering igen. 
 
IT-projekt startas för att ett behov uppstår som kräver ett beslut från ansvariga personer. Det 
kan finnas olika orsaker till att man tar beslut kring IT. Kurtén (2009, sid 90) har skrivit om 
tre varianter: 
 

 Offensivt beslut: då man satsar på något nytt för att nå sina mål 

 Defensivt beslut: då man åtgärdar eventuella brister och problem som finns. 

 Påtvingade beslut: då man tvingas införa något pga. av t ex myndighetsbeslut, avtal 
osv. 

 
Styrelsen och ledningen har alltid ett ansvar och de kan inte backa från det bara för att de 
inte tycker att de har rätt teknisk kompetens. Kurtén (2009, sid 150) anser att det finns två 
viktiga frågor som styrelsen bör ställa sig: 
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 Gör vi rätt saker? 

 Gör vi dem så att vi får ut optimal nytta? 
 
Det är också styrelse och ledning som har strategiskt ansvar att se till att de resurser som 
tilldelas ett projekt anpassas till det faktiska förändringsbehovet Kurtén, (2009, sid 173) Det 
är av vikt för att man ska ha kompetens med för att på så sätt säkerställa att man har viktig 
information om man måste fatta beslut under projektets gång. 
 
Ur IT-styrning av Kurtén, (2009,sid 102): En målsättning i företagets mognadsprocess är att 
beslutsfattande kring informationstjänster integreras i företagets allmänna beslutsfattande. 
Några varningstecken som man kan se i ett företag där IT-styrningen i ett företag inte 
fungerar: 

 när den högre ledningen uppfattar att investeringar i IT ger liten nytta 

 när IT ofta blir en bromskloss då nya strategier förverkligas 

 när beslut i IT-frågor tar lång tid och kan vara motstridiga 

 när högre chefer inte kan förklara hur informationsteknologin styrs 

 när IT-projekt ofta blir försenade och drar över budget 

 när ledningen ser outsourcing som ett sätt att snabbt lösa eventuella problem 

 när principerna för IT-styrning ofta förändras 
 

4.2 Projekt  
 
Vi börjar med beskrivning av ett projekt för att sedan diskutera skillnaden mellan ett 
”vanligt” och ett IT-projekt. Vi har valt att göra det då vi anser att det är rätt stor skillnad på 
dem och att just skillnaden har inverkan på vår analys och vår slutsats. 
 
Ett projekt kännetecknas av ett antal parametrar; Carlsson (2007, sid 22): 

 Utgår från en klart formulerad idé 

 Har ett tydligt definierat uppdrag med ett klart avgränsat mål  

 Är tidsbegränsat – har en tydlig start och ett tydligt slut 

 Har alltid en beställare och en mottagare. 

 Syftar i regel till utveckling eller förändring av organisationen 

 Har väl definierade resursramar och en egen budget 

 Har en egen tillfällig organisation vid sidan av den ordinarie 
verksamheten/linjeorganisationen 

 Berör ofta flera intressenter och engagerar ofta personal från olika verksamheter. 

 När man ska införa en nytt arbetssätt så är då projektform det bästa arbetsätt. De 
främsta delarna är då bl. a att det är tidsbegränsat och har en tillfällig karaktär.  

 
Vid projektarbete ska man alltså ha ett klart avgränsat mål. Att sätta upp ett mål är ju en sak 
men att säkerställa att alla har samma målbild är en annan. Om man inte har samma målbild 
så kan det bli en bidragande orsak till att man inte är nöjd med resultatet.  
 

4.2.1 Skillnaden mellan IT-projekt och andra projekt 

 
Det finns vedertagna definitioner av projekt men vi har inte funnit någon vedertagen 
beskrivning av IT-projekt. En beskrivning som dock återkommer är att det går att dela in 
dessa i tre områden, vilka Projektplatsen definierade i sin studie 2005 med namnet ”Lyckade 
IT-projekt – finns dom?”: 
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IT-projekten är uppdelade i tre kategorier, Projektplatsen (2005): 
• Systemutveckling 
• Infrastrukturprojekt, det vill säga integration och implementering av servrar, samt 
• Affärssystem, det vill säga implementering av standardsystem. 
 
Vi har valt att arbeta med det sista av dessa, dvs. IT-projekt vars uppgift är att implementera 
affärssystem där syftet är att med ändrad teknik förbättra affärsverksamheten, något som 
ofta ger förändringar även för slutanvändaren. 
 
Skillnaden mellan ett andra sorters projekt och ett IT-projekt är enligt vår uppfattning att IT-
projekt ofta påverkar ett mycket större område än det som det avser att lösa problem för. T 
ex att införa ett nytt personalsystem kan få till följd att resesystem, ekonomisystem, 
inköpssystem, lönesystem mm påverkas. Det kan vara svårt att vid ett första skede se hela 
reaktionskedjan och dess konsekvenser.  
 
Om vi ser till punkterna ovan, Carlsson (2007, sid 22) så är det enligt oss några av dem som 
avviker när vi diskuterar ett IT-projekt: 
 

 Utgår från en klart formulerad idé: kan vara svårt då ett nytt verktyg kan innebära nya 
möjligheter och det kan finnas risk för att projektet ”sväller” pga. av det. Ett annat 
problem kan vara om beslut tas pga. av någon tvingande faktor, (ex att support inte 
längre finns), då är det inte säkert att man ens sätter upp något mer mål än att byta 
ut systemet. 
 

 Har ett tydligt definierat uppdrag med ett klart avgränsat mål: även det här stämmer 
med det som vi skriver på punkten ovan, dvs. nya möjligheter kan ge nya idéer 
under arbetets gång. Målbilden måste beröra medarbetarnas personliga situation 
för att skapa engagemang. En målbild som innebär att organisationen ska minska 
kostnader eller öka intäkter utan att detta har en direkt effekt på individen har 
sämre chanser att lyckas än om motsvarande koppling finns. Se Gräsberg, 
Hulteberg,(2005, sid 29) Upplevelsen vi har är att det är få IT-projekt som lyckas att 
förmedla den känslan till de kommande användarna. 

 

 Har alltid en beställare och en mottagare: Vid projektstart kan det nog stämma, men 
som vi skriver ovan så finns risk för att det påverkar fler än vad som var tänkt från 
början och då är det inte alltid en mottagare. 

 

 Berör ofta flera intressenter och engagerar ofta personal från olika verksamheter: Det här är 
en punkt som vi tror har större vikt än vi övriga projekt, just pga. av det vi 
beskrivit i punkterna ovan, dvs. att det påverkar fler områden än vad som var tänkt 
från början. 

 
I samtliga punkter ovan har vi tagit upp risken för att projektet blir mer omfattande än vad 
som var tänkt från början och det bl. a beror på att de nya systemen ger nya möjligheter. 
Kurtén, (2009, sid 134) skriver i boken IT-styrning att en av anledningen till att man inte vet 
vad man får för de pengar man satsat är att man inte heller vet vad man vill ha. Många ser IT 
som ett universalverktyg som ska lösa alla problem och just av den anledningen så löser det 
ofta inget alls. Från ett annat perspektiv kan man också se ett behov att tydligt sätta 
avgränsningarna eftersom det finns gränser för hur stor flexibilitet ett projekt klarar av i alla 
sina påverkande faktorer, tid, kostnad, kvalitet och resurser 
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4.2.2 Projektmognad 

 
Projektmognad har lika stor betydelse för både IT-projekt som för vanliga projekt och är ett 
företags förmåga att hantera projekt på ett så effektivt sätt som möjligt så att det blir en 
naturlig del av företaget/organisationens utveckling. (www.Nordlandia.com). 
 
Att driva många projekt är alltså inte samma sak som att ha projektmognad, utan det avser 
förmågan att driva, leda och hantera projekt på ett effektivt sätt och innebär också förmågan 
att få resultatet så nära målbilden som möjligt. För att skapa bra förutsättningar för en 
framgångsrik projektverksamhet behöver vi alltså titta på hela organisationens förmåga att 
styra och stödja projekten med tydliga strukturer för målbeskrivningar, behov- och 
kravspecifikation, prioriteringar och beslut, uppföljning och ändringshantering, samt 
förberedelser för att ta emot projektens resultat och ha beredskap att säkerställa den 
långsiktiga nyttan i verksamheten. En organisations förmåga att hantera projekt som strategi 
kan mätas i termer av projektmognad. Björk m fl (2010, sid 5) 
 
Det kan få stor påverkan på resultatet om ett företag har god projektmognad, då det troligen 
innebär att man utnyttjar de verktyg och roller som är just projektarbetets fördel och att man 
därigenom kan undvika en del fallgropar som vi beskriver i vår analysdel.  
 

4.2.3 Roller inom ett projekt 

 
Vi har i vårt arbete lagt vikt på ledning och styrning då det inom ett projekt finns ett antal 
ledarroller som har direkt betydelse för projektets genomförande, Carlsson (2007). Om de 
roller som finns inom ett projekt används på ”rätt sätt” så kan det vara till stor fördel för 
resultatet. De fyra som vi tycker är de viktigaste rollerna är: 
 
Beställaren: är den som beslutar om projektstart och är den som finansierar projektet samt 
ansvarar för att resultatet tas emot på ett optimalt sätt. Beställaren utser bl. a projektledaren 
och styrgruppen. I många fall är det vanligt att beställningen görs av en ledningsgrupp med 
ett kollektivt intresse och ansvar för projektet. För att undvika otydligheten är det då bra att 
utse en person som tar på sig rollen som beställare och som sådan representerar gruppen. 
 
Projektledaren har en viktig roll i projektet av väldigt naturliga skäl. Det är han eller hon som 
leder och ansvarar för arbetet enligt den överenskomna planen. Olle Lundin uttrycker sig i 
boken ”Projekt för chefer, 2007” att ”ju större projekt desto mindre kompetens om själva 
verksamheten behöver projektledaren ha ”Ändå är det vanligt att IT-projekt leds av någon 
med djup teknikkunskap trots omfånget och kostnadsmassan som oftast finns i dessa. 
 
Styrgruppen: är projektledarens stöd i beslutsprocesser. Den har det yttersta ansvaret för att 
fastställa mål, göra tillägg och förändringar av målen samt säkerställa tillgången på resurser 
till projektet. 
 
Chefen, är aktuell i en mängd olika roller i en och samma person. Dessa är som chef till den 
aktuella projektledaren, som deltagare i projekt-, styr- och/eller referensgrupper samt som 
mottagare av projektet. Detta kan vara ett dilemma eftersom det kan innebära att man dels 
deltar i producerandet av resultat, dels också skall ha åsikter om krav och önskemål på 
resultatet. 

http://www.nordlandia.com/
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4.3 Förändringsprocess 
 
I vår hypotes lyfter vi fram att vi anser att en bidragande orsak till misslyckade IT-projekt bl. 
a beror på att man inte ser helheten och inte inser att det inte bara är ett verktyg som ska 
införas utan att det också innebär en förändringsprocess och att det då är viktigt att påvisa 
vad alla inblandade skall tänka på. I boken Kommunikation i förändringsprocesser, 
Johansson (2008, sid 11) kan man läsa att Herakleitos redan 500 f. Kr sade ”Ingenting är 
permanent utom förändring”. Med den som grund för den här delen som handlar om 
förändringsprocesser så kan man ändå fundera lite på varför det hanteras som en speciell 
händelse när det egentligen är något som är ”vardagen” för de flesta.  
 
Under en förändringsprocess så befinner vi oss i olika stadier. Dels pga. av att vi får 
information kring den pågående förändringsprocessen, men också för att människa går 
igenom olika stadier. Filosofen Arthur Schopenhauer (Ahrnfelt, 2001) ska ha sagt att ”alla 
sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. 
Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara”. Det här kan stå som grund för bilden nedan 
 
 

 
 

Figur 1 Förändringskurvan och dess olika faser 

 
Det som bilden visar är att vi passerar de olika stadierna chock, förnekelse, depression, 
resignation, acceptans och förståelse. 
Alla passerar de olika stadierna även om det sker med olika påverkan för olika personer. Det 
gäller att få alla till Accept och förståelse så fort som möjligt med det gäller också att förstå 
att alla är på olika plats på kurvan och att man är i olika stadier under ett projekt. 
 

4.3.1  KASAM 

 
Vi har valt att ta med det här stycket i vårt arbete då vi anser att det inte bara är viktigt att 
förstå hur en förändringsprocess olika steg utan det är också viktigt att förstå att människor 
hanterar en förändring på olika sätt – även om de upplevt samma sak och fått samma 
information . 
 
KASAM står för Känslan Av SAMmanhang och begreppet utvecklades av Aaron 
Antonovsky.(Antonovsky, 2005) Aaron levde mellan 1923 – 1994 och var professor i 
Medicinsk sociologi. 1970 så utförde han ett arbete som ledde till att hans arbete fick en ny 
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inriktning. Han gjorde då en undersökning i en grupp kvinnor som levt under Andra 
Världskriget, och en av frågorna var om de varit i koncentrationsläger.  I den grupp som 
svarat ja på den frågan visade det sig att den psykiska hälsan hos de flesta fall ganska dålig, 
men 29 % av dessa kvinnor ”bedömdes vara vid tillfredsställande psykisk hälsa" 
(Antonovsky, 2005, sid 15). Det fascinerade honom att så stor del som 29 % faktiskt kunde 
må bra trots att de genomlett sådana fasor och det han utgick därefter utifrån att man i livet 
hela tiden utsätts för olika stressituationer, både fysiska och psykiska, och riktade sin 
forskning på att se varför man kan hantera dessa på olika sätt.  För att besvara frågan kring 
det så utvecklade han begreppet KASAM. 
 
Begreppet består av tre centrala komponenter – begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.  

1) Begriplighet: Man kan som person förstå varför saker händer och då kommer de inte 
som någon överraskning. D.v.s. även död, misslyckande mm – om man inser att de 
kan komma så kan man förstå att de kommer. 

2) Hanterbarhet: Man tar tillvara den hjälp som finns tillhands (släkt, vänner m fl.) och 
gör sig inte till något offer, dvs. man tar tag i saken. 

3) Meningsfullhet; Att man ser någon mening med det som sker. 
 
Man kan säga att de tre områdena svarar mot tre enkla frågor.  
Begriplighet: Vad? 
Hanterbarhet: Hur? 
Meningsfullhet: Varför? 
 
Det gäller att se behovet av att ha någon form av svar på dessa frågor, för då finns det stor 
chans att de personer som påverkas av en förändring åtminstone känner sig informerade.  
 
Vi har använt modellen som ett stöd i vårt arbete för att tydliggöra att det är viktigt att ta 
hänsyn till vad som händer med människor under en förändringsprocess och då sett själva 
människan som en komponent. Vi har alltså inte gjort några djupa analyser kring VARFÖR 
människor reagerar som de gör, bara att man måste ta hänsyn till ATT människor reagerar 
olika. 
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4.3.2  Ledarskap 

 
Under en förändringsprocess är ledarskapet en viktig parameter.  
Vad är egentligen ledarskap? Den första ledaren vi har är våra föräldrar och då kan det blir 
knepigt när vi också pratar ledare i stora företag. Som så ofta finns ett antal definitioner, men 
i Organisation och ledning Forslund (2009, sid 259), står det följade definition av ledarskap:  
  
”En process där en person utövar avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå ett mål” 
  
Om vi sedan fortsätter definitionen av ledarskap så finns det två delar inom ledarskap och 
det är chef och ledare. En chef är en roll som man blir utsedd till och det är en formell roll, 
Forslund (2009, sid 260). I en grupp behöver inte chefen och ledaren vara samma person. En 
ledare är den person som mest påverkar de övriga i gruppen, dvs. en informell ledare.  Det 
är ändå rollen som chef som innebär ansvar för ledningsarbetet och är den roll som vi avser 
inom termen ledarskap i vårt arbete.  
 
En ledares roll kan på övergripande nivå delas in i tre grupper enligt Forslund (2009, sid 267) 
och det är interpersonella roller, informationsroller och beslutsfattande roller: 

 Interpersonella rollen innebär ansvar för personalen, att bilda nätverk och relationer 
med personer utanför den egna gruppen, samt vara representant för gruppen. 

 Informationsrollen innebär att man har ansvar för att hålla sig informerad om vad som 
pågår i ens omvärld, har skyldighet att förmedla den information som man får, samt 
vara språkrör för den egna gruppen. 

 Beslutsfattande rollen innebär ansvar för att utvecklar organisationen, att lösa kriser 
som uppstår, att se till att ha ordning på både humana och finansiella resurser sam 
vara förhandlare i olika situationer. 

 
Alla dessa delar är viktiga att ta fram som chef och ledare under en förändringsprocess. 
 

4.4 Kommunikation 
 
Vi har valt att hantera och beskriva kommunikation som en egen punkt. Anledningen är att 
kommunikation ingår i alla de övriga teoridelarna och är lika viktig inom alla områdena.  
 
”Kommunikation är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera 
och utvecklas”. Så skriver Catrin Johansson i boken Kommunikation i förändringsprocesser 
(2008, sid 23). Hon förklarar det med att organisationer består av människor och byggs upp 
av värderingar, rutiner, tankemönster, gemensam kultur mm och för att det ska kunna 
fungera så är en förutsättning att människor i organisationen kommunicerar med varandra.  
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Enligt vissa ordlistor så definieras kommunikation ”som överföring av information”, 
Simonsson, (2006, sid 6). Det innebär att någon eller något skickar ett meddelande till en 
mottagare och är den modell som ofta speglar vår syn på vad kommunikation är.  
 
Om man istället ser till Latinets ord communicare så översätts det med att göra gemensam, 
Simonsson (2006, sid 6) och som innebär att det är ett samspel mellan två eller flera personer, 
då får kommunikation en helt annan innebörd.  Det som också är viktigt att tänka på är att 
kommunikation inte bara är vi säger utan också det vi gör. Även hur vi klär oss, vår frisyr, 
möbler mm spelar roll i kommunikation. När en förändring är på gång så är det ännu 
viktigare att kommunikationen fungerar. Det är då viktigt att medarbetarna får tillräcklig 
information för att förstå vad som händer. Om de inte får det så går det mycket onödig tid åt 
att fundera på och prata om vad som eventuellt kommer att hända.  
 
Det alltså viktig att alla berörda förstår varför förändringen sker, vad effekterna blir av den 
för att på så sätt minska eventuella motstånd, reducera osäkerheten mm. ”Hur förändringar 
kommuniceras är ofta centralt för om den blir lyckad eller inte” Johansson (2008, sid 24). Här är det 
då samspelet och en dialog som menas. Om medarbetarna möjlighet att påverka 
förändringens innehåll så blir ofta resultatet bättre. 
  
Ovan skrev vi också att även klädsel mm påverkar och en viktig aspekt är just agerande. Om 
en chef inte framför ett positivt synsätt på den förändring som ska ske så är det i det närmsta 
omöjligt att få medarbetarna att se på det positivt. ”Det går inte att kommunicera ett 
budskap och sedan agera på ett annat sätt”, Johansson, (2008, sid 87) 
 
Det vi vill framföra med det här teoriavsnittet är ju vikten av kommunikation. HUR man 
sedan gör det bra finns det olika modeller att använda, men det är inte något som vi tar upp 
här, utan vikten ligger som sagt i att tydliggöra att kommunikation är en väldigt viktig del i 
hela den här förändringsprocessen. 
 

4.5 Sammanfattning av teoridelen 
 
Vi har delat upp vårt teoriavsnitt i tre större delar: IT-styrning& strategi, Projekt och 
Förändringsprocess. Vi valde sedan att hantera kommunikation som en egen punkt. Valet av 
indelningarna beror på att vi tycker att det står för de ”block” som har stor betydelse för vårt 
arbete. På övergripande nivå bör finnas ett företags IT-strategi för att kunna bedriva IT-
styrning. Finns inte det beskrivet så är det en första risk för att projektet sedan inte når i mål.  
Projektarbetet i sig är naturligtvis en viktig faktor för att nå det resultat man avser att nå. Har 
ett företag god projektmognad så är det en stor fördel, medan det naturligtvis är ytterligare 
en risk för misslyckande om man inte utnyttjar de fördelar som projektarbetet innebär.  
Sist men inte minst så vill vi tydligt påvisa att det är viktigt att se till helheten, dvs. ha 
förståelse för vad som händer i en förändringsprocess, att människor agerar olika under en 
sådan process och det i sin tur kräver flexibelt ledarskap. Kommunikationen är en del som 
måste hanteras inom alla tre områdena och är inte bara att ge information utan innebär så 
mycket mer än bara ord. 
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5 Empiri 
 
Under det här kapitlet sammanfattas våra intervjuer. Inledande presenteras respondenterna 
tillsammans med en beskrivning kring de erfarenheter de besitter som gjort att de blivit utvalda. 
Under det andra stycket har vi samlat deras svar utan att gjort någon analys eller värdering, men vi 
har kopplat svaren mot de ämnen vi har valt inom teoridelen.  
 

5.1 Urvalskriterier 
 
Vi har valt ut tre olika personer med en bakgrund som var intressant för oss ur vårt arbete. 
De har alla arbetat i olika IT-projekt som bl. a deltagare, beställare, projektledare mm och 
utöver det har samtliga ”vanlig” chefserfarenhet. De tre personerna är: 
 
Lennart Svensson, ansvarig för projektkontoret Sandvik Materials Technology. Han har 
jobbat i olika chefsroller hos några av Sveriges största företag samt där också varit 
projektledare. 
Drivkraften hos Lennart ligger i ”Sammanhangets magi ” – när alla delar möts. Lennart 
påpekade vikten av att ha mandat i rollen som projektledare – något som ofta kan ta sig 
uttryck i att chefskapet måste finnas i botten. 
 
Hans Lundberg.  
Började som tekniker sedan funktionschef, projektledare. Jobbar nu med strategisk IT på 
Lantmäteriverket. Hans var med och införde Windowsmiljön vilket innebar att stora 
förändringar på kartritarnas arbetssituation blev följden. 
 
Christer Olsson 
Tekniker i botten, har jobbat med olika IT-tekniker genom åren. Deltagit i projekt men har 
ingen direkt projektledarerfarenhet. Jobbar idag som funktionschef och processcontroller på 
Trafikverket  
 

5.2 Intervjuer 
 
Det här stycket är en sammanfattning med koppling mot de ämnen vi har valt inom 
teoridelen och vi har samlat deras synpunkter utifrån samma gruppering som vi gjort under 
teoridelen. Tillvägagångssättet är att i meningar uttrycka respondenternas ord och där vi har 
haft behov att förtydliga eller lägga in egna reflektioner så är dessa gjorda i kolumnen till 
höger i tabellerna.   
 
 

Fokusområde: Strategi och styrning av IT 

Kommentarer ur intervjuerna Reflektioner/förtydliganden 

På 2000-talet kan man börja se att IT-
investeringarna börjar betala sig t.ex. 
genom minskad bemanning. Nu törs 
man realisera det man avsåg att göra 
tidigare. Större möjlighet att kunna 
göra det är att olika system nu 
kommunicerar med varandra och inte 
är isolerade öar i verksamheten som 

Första och andra stycket berör samma 
område, dvs. att inte ”hämta hem” den 
vinst som projektet kunde ge. 
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det var tidigare. 

Under 1980-90-talet så utfördes en hel 
del projekt vars syfte var att 
effektivisera aktuell process. Många 
projekt lyckades i sitt genomförande 
men effektiviseringsmålet realiserades 
aldrig utan arbetet fortsatte som 
”vanligt”. 

 

Helhetsperspektivet – för att kunna 
göra scenarion inom tid-kostnad-
kvalitet - saknas  

Se även nästa punkt. 

Behovet att ha insikt kring vilka 
effekter olika förseningar kan ge på 
projektet. Till exempel; 
Vad betyder ett års försening? 

Det är så lätt att säga att projektet blir 
försenat, men det kanske får förödande 
effekter. Det kanske är bättre att minska på 
kravet och/eller ändra på målet, dvs. låt 
inte ett projekt bara löpa på utan att göra en 
återkommande konsekvensbedömning 

Gör hellre små saker (delmål) och gör 
klart!  

Det kan alltså vara lösningen på problemet 
i punkten ovan. 

Val av målperspektiv kan behövas t.ex. 
effektivitet/kostnad eller 
kvalitet/tidsfaktor  

Det här är relaterat till stycket ovan. Det är 
viktigt att fundera på vad som är fokus – 
det är svårt att få saker till låg kostnad på 
kort tid till hög kvalitet 

Styrning och roller. Styrning skedde 
under en period via pengar men inte 
kunskap.  

 

Det är inte bra om projekt startas för att det 
finns pengar – finns det inget tydligt mål 
och mening så är det stor risk att det 
misslyckas. 

35-40 projekt igång parallellt – ingen 
möjlighet för projektkontoret att styra 
(alltid försenat)- inga resurser, 
avsaknad av strategiska beslut 

Det är viktigt att någon inom bolaget har 
ansvaret att följa upp vilka projekt som 
pågår så att prioritering mellan projekten 
kan göras.  

Vikten av att ledningen och övrig 
verksamhet kan svara på frågan 
Varför?, och då i koppling mot behovet 
och kundnyttan. Vet man inte detta kan 
man heller inte bedöma olika händelser 
som uppstår under projektets gång och 
dess hantering.  

VARFÖR är en bra fråga att ställa!! 

Lätt att starta nya projekt men svårt att 
avsluta, stoppa och avveckla avvecklar 
projekt. Kundnyttan ifrågasätts inte 
men ger kritik för höga 
utvecklingskostnader på IT-sidan.  

Det är av vikt att man på högsta nivå har 
klart för sig VARFÖR ett projekt startas och 
om det finns fler aktiviteter inom samma 
område på gång. Modet att våga prioritera. 

Lyckat projekt? Vettigt mål – att det går 
att förklara varför (vilket typ av beslut 
ligger bakom)  

Återigen ett påpekande om vikten av att ha 
klart för sig VARFÖR! 

IT är en resa – har kommit in från 
”höger” men nu är det en mer 
accepterad del av verksamheten. Är 
inte längre en isolerad del utan alla 

Alltså – IT-projekt är ingen separat 
företeelse!! 
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system t.ex. hänger ihop 
Tabell 1; Sammanställning över intervjusvar gällande fokusområdet Strategi och styrning av IT 
 

 

Fokusområde: Projekt och projektmognad 

Kommentarer ur intervjuerna Reflektioner/förtydliganden 

Viktigt att styrgruppen håller ihop 
projektet - ansvaret ligger alltid på det 
högst beslutande organet dvs. inte på 
projektledaren själv. Betydelse av en 
styrgrupps långsiktighet- varaktighet- 
närvaro .  

Vilka sitter i styrgruppen och varför? Sitter 
man där för sin position eller för sin 
kunskap i ämnet? Svaren på dessa frågor 
brukar oftast synas även i resultatet för 
projektet 

Svaga styrgrupper som inte tar ansvar 
gör att målbilden inte förankras i 
mottagandens organisation vilket ger 
ett ifrågasättande i linjen. Innebär också 
att beställaren inte har tänkt igenom 
behovet.   

Se ovan 

Viktigt med beslutsmässig styrgrupp 
som har mandat att agera 

Alla tre punkterna ovan påtalar vikten av 
att styrgruppen förstår och tar sitt ansvar 
men också att de har mandat att agera som 
styrgrupp 

Jobbat med projekt med mål som 
förändrats under projekttiden och i 
något fall har omfattningen minskats 
och i andra har nya delar kommit till 
under projekttiden. Upplever generellt 
vikten av att hålla sig till de 
begränsningar som sätts upp. Uppsatta 
direktiv från styrgruppen men som 
projektgruppen sedan får hantera efter 
den situation som har uppstått dvs. 
styrgruppen har inte deltagit aktivt 

Styrgruppen har också till ansvar att 
projektet inte sväller ut för att man lägger 
dit saker som ”passar” in i arbetet. 
 

Ingen projektorganisation är 
formulerad. Ingen genomtänkt 
projektplan existerade samt ledningens 
engagemang och förståelse saknades. 

För att ett projekt ska kunna fungera bör 
förutsättningarna vara klar vid starten, och 
då är organisationen en viktig faktor 

Rätt folk – projektledare. Väljs utifrån 
det läge behovet befinner sig i 
Styrgruppen har ansvar att se till att ge 
projektet rätt förutsättningar, och en av 
dem kan vara att byta projektledare 
under projektets gång om behov finns. 
Speciellt under ett stort projekt som 
löper under lång tid kan det vara 
viktigt att ha personer med olika fokus 
– t ex en som är duktig på att dra igång, 
någon som är under teknikfasen och 
någon som är under 
implementeringsfasen. 

 

Insikt som projektledare – att jobba Det är av stor vikt att projektledaren själv 
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med motstånd. Både folks ovilja att 
förändras samt chefer på olika nivåer 
som har svårt att förstå vinsten med 
projektet. 

känner sig trygg med målsättningen, 
annars kan det bli besvärligt att bearbeta 
folks ovilja. Kan underlättas om man inför 
projektstart utför en riskanalys med 
berörda intressenter som alla får uttrycka 
sig om vilka risker man ser med projektet. 
Ur detta kan projektledaren bedöma hur 
motståndet kan komma att se ut under hela 
projektfasen och jobba för att detta inte 
skall bli så. 

Rätt för verksamheten – hur bedöms 
det? Få en bild över helheten. Dialog 
mellan IT och verksamheten är ett 
måste.  

Dialogen med användaren är ett måste för 
att nå bästa resultat. 

Tydligt skriftliga direktiv med 
beskrivna mål. Om målet inte skrivs 
ned och diskuteras kan det vara svårt 
att veta att alla har samma mål. 

Ibland är det enkla det svåraste!  
Allt för ofta tas en genväg här vilket brukar 
visa sig på slutet när avvikelserna kommer 
och beställare, projekt och användare sitter 
med olika bilder 

Kostnad underskattade, vinsten 
överskattas och tiden missbedöms 

Både denna punkt och punkten nedan 
hänvisar till vikten av att ha koll på sina 
kostnader och att göra trovärdiga kalkyler. 
Om inte så är det risk för att det gör att man 
inte når sina ekonomiska mål. 

Investeringskostnaden är det minst 
kostsamma i ett projekt – komplettera 
tidskontrollen till de övriga 
uppföljningarna. 

 

Projektmognad i ett företag – 
innebörden och dess konsekvenser för 
resultatet. Skiljer sig interna och 
externa projekt i hantering? 
 

En faktor som också påverkar resultatet är 
ett företags vana att arbeta i projekt och 
vana att ta emot resultatet av ett projekt. 
 

Använd en beprövad systematik – går 
fortare att komma igenom om folk 
känner igen arbetssätt och använd 
metod (milstolpar, uppföljningar) 

 

Projektmodeller – har funnits men har 
inte fungerat fullt upp pga. avsaknad 
av uppföljning) 

Om man valt att arbeta i projektform så 
finns det en stor fördela att använda någon 
av de verktyg som finns att tillgå – annars 
finns det risk att det går mycket tid åt att 
”uppfinna hjulet igen”. 
 

Tabell 2; Sammanställning över intervjusvar gällande fokusområdet Projekt och projektmognad 
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Fokusområde: Förändringsprocess (inkl KASAM och ledarskap) 

Kommentarer ur intervjuerna Reflektioner/förtydliganden 

Relationen projektarbete/linjearbete, 
kan balansen slå över till att något är 
”bättre” än det andra? Här har chefer i 
olika led ansvar att styra så att känslan 
inte blir så, samtidigt som fokus läggs 
på rätt saker.  

 

Chefens roll: - att få tid, för stora 
grupper, inte ha för många egna 
uppdrag.  
 

Just vid den typen av projekt som vi skriver 
om, dvs. sådana som innebär 
förändringsprocess så gäller det att chefen 
har tid att prata och lyssna på sin personal. 

Missat att få med användarna i 
förändringen.  

Det gäller att ha medarbetarna med under 
förändringsarbete 

Glappet mellan ledning och 
medarbetarna. De som inför kan inte 
processerna tillräckligt bra – vilket 
innebär att man måste tala om för 
cheferna hur de skall besluta. 
Förankring måste ske i alla skikt.  

 

Mottagare av projekt: Exempel på en 
framgångsfaktor var ett projekt som 
hade utbildning inplanerad för alla 
medarbetare under projektets slutfas 
vilket gjorde att man fick förankring på 
bred front. Inställningen slog 
därigenom från negativt till positivt.  

 

Vikten av en bra överlämning innan 
projektet har gått in i linjen  
 

Skall planeras och förberedas i tid – 
underskattas oftast då man glömmer bort 
den enkla faktorn att de som projektet skall 
överlämnas till ofta inte har varit med dvs. 
är inte uppdaterade om vad som gäller och 
varför. 

Vid införande måste det finnas 
tid/resurser kvar som har möjlighet att 
fokusera på uppstarten  

Se ovan 

Måste finnas delaktighet hos de som 
berörs. 

 

Punkterna ovan hänvisar alla till vikten av 
insikt kring att driva förändring och dess 
påverkan på alla inblandade. 

Risken för att beställaren missbedömer 
storlek och komplexitet på projektet 
slår på hur mottagarna upplever 
resultatet. 

Om man inte ser det här som en del av 
projektet så kommer känslan att vara 
negativ även om projektet löpt enligt plan. 
Behovet att ha närvarande beställare under 
projektgången 

”Farligt” med processpecialister som 
kommer med en process som läggs 
över en verksamhet utan bra 
förankring och koppling. 

Även här påvisas vikten av att ha 
användarna med under arbetet och inte 
bara ”lägger något i knäet” på dem. 

Tabell 3; Sammanställning över intervjusvar gällande fokusområdet Förändringsprocess. 
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Fokusområde: Kommunikation 

Kommentarer ur intervjuerna Reflektioner/förtydliganden 

Ständigt missad förankring i 
organisationen  

 

Information skall finnas med som en 
naturlig återkommande del i projektet 
 

Kommunikationen är en underskattad 
faktor likaså den tid den tar att genomföra 
och få förankrad. 

Kommunicering av ägaren kring vad 
projektet innebär och varför! 

Ansvaret för att ge information om 
projektet ligger ända upp på högsta 
ledningsnivå. 

Tabell 4; Sammanställning över intervjusvar gällande fokusområdet Kommunikation 

 
 

6 Analys 
 
De fanns några punkter och kommentarer som återkom i alla tre intervjuerna: 
 

 Styrning och ledning och vikten av att det fanns uttalat ansvar och roller. Annars 
fungerar det inte, eller åtminstone finns risken för att besluten hamnar för långt ner i 
hierarkin. 

 Tydliga mål – innebörden i det för verksamhet och individen. När man startar ett 
projekt måste man se till helheten och styra arbetet under hela processen. Inte bara 
beställa och sedan lever projektet ett ”eget” liv fram till införandet. För att det ska 
fungera så måste alla vara väl insatt i vad målet är. Man måste och se till vad 
resultatet får för påverkan och konsekvens för organisationen. 

 Delaktighet från verksamheten – både från mottagare och i chefsleden. Det går inte 
att göra IT-projekt till något separat och utan man måste se det som ett verktyg för 
verksamheten och då krävs det att användaren är delaktig. Det innebär både ansvar 
för att ge användaren nödvändig information och utbildning, och att ge användaren 
möjlighet att påverka och tycka. Men det är också upp till användaren att denne då 
tar sitt ansvar och bidrar med sin erfarenhet och sina behov. 

 
Med intervjuer, egna erfarenheter och all information som vi under arbetets gång 
tillgodogjort oss så har vi skapat en modell som vi nedan presenterar i fyra olika steg.  
 
. 
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Beslut

Behov

Resultat

LedningProjekt

Förväntat resultat

Verksamhet

Steg 1

• Otydligt mål
• Ingen styrning från ledning
• Avsaknad av delaktighet från

verksamheten

 
Figur 2: ”Nuläge” 

 
STEG 1 
Får symbolisera hur det ser ut idag, se figur 2.  
Det finns ju olika anledningar till att ett IT-projekt startas, men oavsett om ett beslut tas pga. 
av att det är påtvingat eller eget val så är det viktigt att projektet förstår vad det förväntas 
göra och att målbilden är tydlig.  Under våra intervjuer så framkom också att det är viktigt 
med ”Tydligt skriftligt direktiv med mål. Om målet inte skrivs ned och diskuteras kan det 
vara svårt att veta att alla har samma mål”, se kap 5.2. Men man måste också vara beredd på 
att målbilden kan behöva revideras. Som vi nämnde i stycket kring IT-projekt så är det 
vanligt att det svårt att bedöma allt som kan tänkas ske under ett IT-projekt eftersom fler 
områden och användare kan bli berörda av resultatet. Då gäller det att ledning och beställare 
har nära dialog med projektledaren, men det vi påvisat i vår modell ovan är att det idag är 
ovanligt med dubbelriktad dialog. Istället är det vanligt att man tar ett beslut, startar 
projektet och sedan är ledningen efter det inte längre engagerad i den mån som skulle 
behövas. I takt med att målbilden ändras kan det också behöva göras omprioriteringar, och 
är då ledningen inte insatt i arbetet kan det bli svårt att göra bra bedömningar. Detta är ofta 
fallgrop nummer ett. 
 
En ytterligare faktor som är viktig att tänka på är att arbetet måste ske i dialog med 
användarna, dvs. verksamheten. I bilden ovan har vi ritat en enkelriktad pil som får 
symbolisera att IT-projekt ofta arbetar själva för att sedan leverera ett resultat. Det är baserat 
på egna erfarenheter, men som exempel kan vi också ta från en artikel i DN, där det går att 
läsa om ett IT-projekt som beställdes av Stockholms stad med syfte att införa nya datorer på 
skolorna. Projektet ingick i en av de största offentliga upphandlingar som gjorts i Sverige, 
och det var Volvo IT som fick uppdraget. Men projektet försenades och kritiken växte. En 
stor bidragande faktor till missnöjet var att de datorer som installerats inte var anpassad till 
skolans villkor och behov. Det fanns också kritik mot att Stockholms stad och Volvo IT inte 
förstått hur stort och komplext uppdraget var.  
 
Men det betyder inte bara att projektet bör ha direktkontakt med användare, utan även att 
ett väl fungerande ledarkap inom linjen som förmedlar information till användarna.  Men 
det gäller inte bara att informera med ord utan även att förmedla i form av beteende och att 
finnas till hands när det uppkommer frågor och behov av att samtala. Under våra intervjuer 
kom det också fram behovet av att cheferna måste engagera sig, som t.ex. ”Glappet mellan 
ledning och medarbetarna. De som inför kan inte processerna tillräckligt bra – vilket innebär 
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att man måste tala om för cheferna hur de skall besluta. Förankring måste ske i alla skikt.”, 
kap 5.2.  Det glappet blir större om det inte sker någon dialog i linjen.  
 
Under stycket kring ledarskap, kap 4.3.2, har vi också tagit upp att det finns olika 
”chefstyper” och det är av vikt att cheferna förstår att man kan behöva plocka fram alla olika 
roller under en sådan här process. Förutom att chefen behöver vara den som informerar, så 
kan chefen även ibland behöva fatta en del obehagliga beslut för att få förändringen 
genomförd. Det är också viktigt att cheferna lyssnar över ”linjegränserna” och ser till vad 
hela företaget behöver, och inte bara den egna avdelningen. Något som framkom i 
intervjuerna, kap 5.2, var just att ” Relationen projektarbete/linjearbete, kan balansen slå 
över till att något är ”bättre” än det andra? Här har chefer i olika led ansvar att styra så att 
känslan inte blir så, samtidigt som fokus läggs på rätt saker. ”dvs. här behövs en helhetssyn 
från chefens sida.  
 
 

Beslut

Behov

Resultat

LedningProjekt

Förväntat resultat

Verksamhet

Steg 2

Målbild

• Tydliggjord målbild
• Delaktig ledning
• Koppling mot verksamheten

Dialog

Dialog

 
Figur 3, steg 2  
 
 
STEG 2 
Skillnaderna mellan figur 2 och 3 är markerad i blåa prickade ränder samt att vi lagt till två 
”dialogmoln”. Om vi börjar med målbilden så finns det i figur 3 en stor skillnad i underlaget 
för Beslut om projektstart. Innan ett projekt påbörjas måste man utreda varför ett projekt ska 
starta och vad som är målet. Under intervjuerna framkom vikten av att ställa frågan Varför? 
innan ett projekt startas och ställer man en fråga så påbörjar man en dialog – något som 
också påtalats som en viktig del för att förstå målet. Vi har i figur 3 infört dialogrutor som en 
symbol för att det behövs mer dialog innan projektet startar. När projektet så startat så 
behöver det ha ständig dialog med verksamheten innan resultatet levereras. Vi har även 
gjort dubbelriktade pilar mellan projekt, beslut och ledning och det ska symbolisera att det 
även här behöver vara en ständig avstämning och dialog under arbetet.  CIO Sweden skrev i 
juni 2010 en artikel om misslyckade IT-projekt och redovisade en sammanställning som 
Stanish Group hade gjort. De redovisade även tio framgångsfaktorer för lyckade projekt och 
där låg ”delaktiga användare” och ”ledningens stöd” i topp. ”– Inte minst den första faktorn, 
delaktiga slutanvändare, är oerhört betydelsefull, bekräftade Torsten Cegrell, professor vid 
Institutionen för Industriella Informations och Styrsystem på KTH med lång erfarenhet av 
IT-projekt”. 
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 Här måste ytterligare en faktor till för att målbilden ska blir tydlig och det strategierna 
rörande IT. I teorikapitlet kring strategi och styrning av IT så har vi tagit upp två perspektiv 
som vi anser får stor betydelse. Formuleringsperspektivet innebär att man har en 
övergripande strategi, och om de är väl bearbetad och förankrad i ett företag så är det en 
väldigt god grund att stå på, och är den dessutom väl förankrad mot företagets 
verksamhetsplan så blir det ytterligare fördel. Men när det gäller arbetet inom själva IT-
projektet så tror vi att det andra perspektivet, dvs. formeringsperspektivet, är det mest 
effektiva och det grundar vi på att eftersom det ofta rör som sig om ny teknik eller 
åtminstone något som är nytt för företaget så är det svårt att ha en klar strategi. 
Framgångsfaktorn blir då att kunna matcha dessa två metoder. Under projektets gång så 
testar man sig fram, men i grunden har man styrning och ledning av vilket företagets 
långsiktiga teknikval är. Men det som är en framgångsfaktor kan bli en fallgrop, och i det här 
fallet så är det så att det kan bli en stor fallgrop om det inte finns någon övergripande 
strategi. Risken är då att man gör prioriteringar som inte samstämmer med övrig 
verksamhet. Så de dubbelriktade blårandiga pilarna från ledning – beslut – projekt ska 
symbolisera vikten av att hålla ihop övergripande strategier med projekt. 
 
Även om vi hittills till största delen berört vad som sker inför själva projektstarten så bör 
man vara medveten om att redan nu kan vara skillnader i var man befinner sig på en den 
kurvan vi visade på under förändringsprocess. En ledningsgrupp kan ha diskuterat och varit 
medveten om ett problem en längre stund och kommit något steg ned på kurvan, medan 
projektet är under uppstart och är inte på samma nivå. Användarna är troligen långt ifrån 
acceptansdelen i det här läget. Den här delen har vi egna erfarenheter ifrån, både som chef 
och användare, och det är lätt att glömma att man befinner sig i olika faser. Faran med att 
inte ta hänsyn till det är att om man är för långt från varandra så finns det risk för att det 
uppstår en negativ känsla hos dem som fått information för första gången. Här är första 
steget där cheferna behöver stöd och hjälp för att de i sin tur ska kunna stötta och ge 
information.  
 
Som stöd i det arbetet kan man använda de tre enkla frågor som tas upp under stycket kring 
KASAM, nämligen Vad? Hur? och Varför?, se kap 4.3.1 
Om man i ett tidigt skede har information om anledningen till att projektet startat så har man 
svar på frågan varför. Lägg sedan till information om hur arbetet ska ske som då svarar på 
fråga hur, och dessa två delar ger då stöd till frågan vad, eftersom man då kan förstå 
innebörden i det som sker. Om man tidigt inför den typen av information så får man ofta 
igång dialog kring projektet, och då går det även för chefer att fånga upp bra input till 
projektet.  
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Beslut

Behov

Resultat

LedningProjekt

Förväntat resultat

Verksamhet

Steg 3 

Målbild

Dialog

DialogDialog

Dialog

• Förstärkt dialog med ledning

 
Figur 4, steg 3  
 
STEG 3 
För att göra ytterligare förbättringar så har vi i figur fyra även lagt in ”dialogmoln” i två 
rutor till i rutorna till höger. De ska symbolisera att ett beslut måste vara noga förankrat, 
även om det beror på någon tvingande faktor. Som vi nämnde i figur tre är det är viktigt att 
man kopplar beslut till övergripande IT-styrning. 
 
En viktig roll i den här dialogen har Styrgruppen, se kap 4.2.2. Den ska vara projektledarens 
stöd i beslutsprocesser och den har det yttersta ansvaret för att fastställa mål, göra tillägg och 
förändringar av målen samt säkerställa tillgången på resurser till projektet. I intervjuerna 
framkom bl a att svaga styrgrupper som inte tar ansvar gör att målbilden inte förankras i 
mottagandens organisation vilket ger ett ifrågasättande i linjen, se kap 5.2.  Det gäller alltså 
för styrgruppen att vara lyhörd för användarnas behov samtidigt som de måste se till de 
förutsättningar som finns på ledningsnivå. De ska alltså bistå projektledaren med det stöd 
som behövs för att känna sig trygg i sin roll. Det kan till och med betyda att styrgruppen 
byter ut projektledare för att anpassa rollen till den fas som projektet befinner sig i. Om vi tar 
ett projekt som löper under många år så kan det hända att vi behöver ha projektledare som 
har olika roller, t ex en som är bra på att starta upp ett projekt, för att sedan ta in en som är 
bra på att arbeta med detaljer under projektets gång, för att i slutet ta en som är duktig på att 
implementera. Det är av vikt för resultatet att styrgruppen ser sitt ansvar och vågar göra 
förändringar som behövs för att projektet ska nå framgång, men det betyder också att de 
som sitter i styrgruppen måste vara intresserad och engagerad. Det leder då till en av de 
fallgropar som tas upp som orsak till misslyckande, dvs. ointresse och dåligt engagemang. 
 
Det är också av vikt att ledning och beställare under införandet av resultatet är delaktig så att 
den även vid slutskedet är beredd på att ta beslut om eventuella åtgärder som sådana 
uppkommer under implementeringsfasen. 
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Figur 5, steg 4  

 
Tillagt på figur 5, steg 4 är en blårandig pil mellan ledning och resultat samt en ruta med 
uppföljning. Om inte ledningen tar del av resultatet och aktivt följer upp under projekttiden 
försvåras dels det pågående projektet men också tar man inte tillvara förutsättningarna för 
ett lärande inför kommande projekt i organisationen. Kurtén (2009, sid 17), kap 4.1 beskriver 
fyra områden som är av vikt för god IT-styrning där en av dessa är vikten av mätning och 
uppföljning. Den dubbelriktade pilen får också vara en sista pusselbit i vår modell där vi vill 
påvisa vikten av att arbetet sker iterativ och som måste vara levande hela tiden. Det går inte 
att ha enkelriktade pilar i ett IT-projekt pga. av de orsaker som vi nämnt tidigare – t.ex att 
målbilden ofta ändras under arbetets gång. 
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7 Slutsats 
 
Vårt syfte var: 
Syftet med studien är att i en modell tydliggöra sambanden som ger de bästa förutsättningar 
för att få ett lyckat IT-projekt, sett ur både ledningens, projektets, chefernas och användarnas 
perspektiv.  
 
Vi har arbetat fram en modell genom att nyttja kända teorier och knytit dessa till egna och 
andras erfarenheter via de intervjuer vi har genomfört. Vi ser att det är viktigt att hålla ihop 
hela kedjan från det att ett behov uppstår och ett beslut tas tills dess att projektet är helt 
genomfört och överlämnat mot dess användare. Detta sker genom upprepade iterativa 
processer mellan alla inblandade aktörer, där dialogen är ett avgörande verktyg. Det är lätt 
att se att detta gäller även andra typer av projekt som skapar förändringsprocesser. 
 
Den modell som vi har tagit fram och beskrivit under kap 6 ser vi är användbar för att lyfta 
fram de områden som måste tas hänsyn till vid start och genomförandet av ett IT-projekt. 
Tillsammans med den visuella delen av modellen har vi även uttryckt detta i ett antal 
huvudpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. 
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Figur 6, Slutsats. 

 
 

1. Beslut: Oavsett anledningen till ett beslut måste man ända ställa frågan Varför? för 
att se om det finna andra alternativ. Ett beslut om projektstart måste vara knutet till 
övergripande IT-strategi och ledningen har ansvar för beslutet även om de inte 
förstår tekniken. Det är deras ansvar att förstå VAD tekniken kan göra, men 
projektets arbete att lösa det. Det är också ledningens ansvar att förmedla till övriga 
chefer om vad som ska ske och varför, för att på så sätt ge dem förutsättningar för 
gott ledarskap. Projektet ska också få en tydlig målbild att arbeta emot. 
 

2. Projekt Att arbeta i projekt är en bra arbetsform, men det går inte att hantera som 
något fristående. En projektledare behöver stöd från ledning, likväl som de behöver 
se till att ha dialog med verksamheten. Annars finns risk för att resultatet kommer att 
avvika från den satta målbilden. Här får projektmognad en stor betydelse. Ett företag 
som har erfarenhet och rutiner att arbeta med projekt har större chans att lyckas. Det 
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gäller också att olika roller inom ett projekt, t ex styrgrupp, beställare och 
projektledare verkligen förstår och tar sitt ansvar, annars finns det risk för att det inte 
blir rätt förutsättningar för projektet. 
 
 

3. Förändringsprocess Ett IT-projekt påverkar ofta arbetssätt och rutiner vilket leder till 
att det blir en förändring för många användare. I en förändringsprocess finns olika 
faser och alla går, mer eller mindre påverkade, igenom dessa faser. Man måste också 
lägga till att även om alla får samma information så innebär inte det att man reagerar 
lika. Så det är kan bli en stor framgångsfaktor om man tar hänsyn till att människor 
har olika behov och att de befinner sig i olika faser och att man anpassar arbetet och 
ledarskapet till det. På samma sätt få är det stor risk att inte ta hänsyn till det för då 
kan projektet få ett så negativt mottagande att det kan kullkasta ett i övrigt väl 
genomfört projekt.  
 

4. Ledarskap Vi har under teoriavsnittet påtalat att det finns olika ledartyper och för att 
lyckas under ett IT-projekt så behövs ett flexibelt ledarskap. En chef måste få rätt 
förutsättningar för att kunna förankra resultatet. Det kan t ex vara att chefen är väl 
insatt i bakgrunden till varför ett projekt startats, vad målet är och hur vi ska nå fram 
till det. En chef har i sin tur skyldighet att förmedla på rätt sätt, t ex genom att finnas 
till hands för personalen och informera om vad som händer, men också vara 
medveten om att det egna beteendet också påverkar.  
 

5. Kommunikation är en otroligt viktig del under hela processen och är en del inom 
alla de punkter vi tagit upp ovan. Kommunikation sker både genom att informera om 
vad som händer men också med kroppsspråk, ordval mm ett sätt att visa vad man 
tycker och det är viktig faktor i hur resultatet tas emot.  

 
 

8 Reflektion och förslag på fortsatt arbete 
 
Ledningen tror allt för ofta att IT-projekt enbart är teknikprojekt, men det är behovet som ska 
styra och det bör ledningen kunna förstå. Man måste se IT som en del av verksamheten och 
inte något som något som sker på sidan om. I likhet med Chaffey, sid 167 (Venkatraman 
(2000)) som har sagt:”We need to abandon calendar-driven models of strategy perfected under the 
predictable conditions of the Industrial Age. We should embrace the philosophy of experimentation 
since the shape of future business models is not obvious” så måste även synen på IT-projekt och 
framförallt strategin bakom förändras. 
 
Men hur ska man då kunna undvika att ledningen ”släpper allt ansvar” vid hanteringen av 
IT-projekt?  Hur skall de två begreppen kring strategi kunna mötas? Det är frågor som skulle 
vara intressant att fortsätta forska kring.  
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10 Frågor till Respondenterna  
 
Allmänt 

1. Namn, roll idag, berätta lite om dig själv och vad du gör. 
2. Vilka olika chefsroller har du haft? 
3. Har du varit projektledare eller haft någon annan roll i ett IT-relaterat projekt?  
4. Ser du någon skillnad på ett IT-relaterat projekt kontra ett ”vanligt” projekt?      

 
Projekt 

1. Berätta om något av dina IT-relaterade projekt!  
2. Orsak till att projektet startades?? 
3. Hur förankrades projektet?  
4. Fanns det några andra skäl än huvudskälet att införa projektet (t.ex. ej fungerade 

grupper?)  Symptom på bristande effektivitet) 
5. Hade projektet tydliga mål? 
6. Förändrades målet under projektets gång? (t ex anpassades enligt nya 

förutsättningar) 
7. Hur van upplever du att ”ditt” företag var att arbeta med projekt (projektmognad) 
8. Hur var ditt projekt uppbyggt (roller, dokumentation, storlek/omfattning) 
9. Vilket stöd hade du som projektledare och vilket stöd saknade du?? 
10. Vilket stöd hade du i dina övriga chefsroller och vilket stöd saknade du? 
11. Hade alla i och utanför projektet tydliga roller? Konsekvenser av detta? 
12. Gjordes någon uppföljning av projektet? 
13. Vad innebär det enligt dig att ett projekt lyckas? 

  
Mottagare av projekt 

1. Vilka roller har du haft som mottagare? 
2. Lärdomar från det arbetet! 

  
Medarbetare 

1. Har du som ”inte alls berörd” fått del av ett annat projekts resultat? 
2. Gjordes något speciellt för att förbereda medarbetarna? 
3.  Har du någon reflektion över dessa projekt? 

 
Kommunikation 

1. Vad är kommunikation för dig? Skiljer den sig mellan ”vanliga” och IT-projekt? 
2. Hur anser du att kommunikation bör ske i samband med projekt 
3. Hur det fungerat i de projekt som du deltagit i. 
4. Var ska huvudfokus ligga i kommunikationen? Ska den vara jämn över tiden? Ska 

det vara mer och mindre intensiv i olika tillfällen? Ge exempel 
 
Förändringsarbete 

1. Vad är viktigt att tänka på vid förändringsarbete? 
 


