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Förord 

Vi vill inledningsvis ta tillfället att tacka samtliga tio respondenter för visat intresse i 

vår uppsats. För att de med stor öppenhet tagit emot oss till sina företag under 

intervjuer samt för att de tagit sig tid att delta i studien. Då det har varit till mycket 

stor hjälp samt otroligt intressant att få ta del av hur de arbetar, vad de har för 

åsikter samt synpunkter på olika arbetssätt. Vi vill även tacka vår handledare Karin 

Winroth för bra handledning under uppsatsens inledande fas.  

Vi är nu stolta att kunna presentera studiens resultat då vi tror att den skall ge en 

inblick i hur delar av arbetslivets aktörer tänker när de arbetar samt på vilket sätt de 

tar del av ny litteratur som ständigt sprids i vårt samhälle. Vi är nöjda med 

uppsatsen samt studiens resultat, speciellt då vi fått en så stor spridning på vissa av 

frågorna som bidragit till intressanta slutsatser.  

 

 

 

Jeshael Arqueros  Matilda Kjellberg 

 

Södertörns Högskola, Stockholm, 2012-06-01 
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Sammanfattning 

Uppsatsen omfattar en undersökande studie för att beskriva projektledares åsikter. 

Detta avseende det ständiga flödet av nya idéer som ständigt tillkommer i dagens 

samhälle om hur ett IT-projekt bör genomföras samt ledas för att nå framgång.  

Tio projektledare har intervjuats med semistrukturerade frågor i syfte att skapa en 

öppen diskussion för att ha en möjlighet att ta del av respondenternas egna känslor 

samt åsikter i ämnet. Urvalet har genomförts genom ett subjektivt sådant, på två 

olika sätt. Sex av respondenterna är anställda på konsultföretag som placerat sig på 

listan som Sveriges bästa arbetsplats 2012, på placering från ett till tio. De övriga 

fyra är anställda på mindre konsultföretag, vilka har handplockats. Detta för att få 

stor bredd på svaren, för att bidra till ett bättre resultat.  

Slutsatsen visar att flödet av ständigt nya idéer som publiceras på olika sätt i dagens 

samhälle bidrar till olika åsikter och påverkar respondenterna olika. Detta på grund 

av vissa omständigheter, bland annat avseende mängden erfarenhet eller om de 

arbetar på ett större eller mindre företag. Samtliga av dessa parametrar är av 

betydelse i deras åsikter avseende idéernas påverkan på respondenternas 

arbetssätt. 

Majoriteten av samtliga respondenter är positiva till den ständiga utvecklingen av 

idéer. Dock var respondenterna skeptiska till innehållet av dessa idéer då de 

uttryckte att stora delar av de nya idéerna var upprepning av tidigare. 

Vidare uttryckte respondenterna avseende hur de tog del av idéer samt 

tillvägagångssätt vid införande, att värdet av idén var av större vikt än legitimitet av 

den.  
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1. Inledning 

Nedan följer en inledande beskrivning av hur den underliggande bakgrunden till 
studien ser ut samt vilken problematisering den mynnar ut i. Därefter följer en 
beskrivning av studiens syfte samt undersökningsproblem för att ge en så bred 
förståelse för läsaren som möjligt. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av 
uppsatsens tillhörande avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Dagens samhälle kräver förändring, förnyelse samt ständig utveckling av 

organisationer. Att organisationer arbetar med olika IT-projekt som arbetsform har 

blivit allt vanligare. Det tidigare traditionella arbetssättet för organisationer har idag 

ersatts med den nya arbetsformen, projektarbete, vars syfte är bland annat att 

omorganisera, förnya eller produktutveckla.1  

Eftersom informationsteknik2 (IT) har haft en stor frammarsch de senaste 20 åren 

har IT-projekt kommit att bli till stor betydelse för samhället.3 Ett projekt 

kännetecknas av att det bedriver ett målinriktat arbete i en tillfällig organisation 

som har både en start samt ett slut4 och att arbetet utförs inom vissa givna ramar.5 

Detta innebär att ett projekt skall leverera ett resultat inom den utsatta tiden som 

är kopplat till uppdraget.6 Ett projekt är avgränsat i tid, vilket innebär att det 

sträcker sig över en viss tidsperiod samt har tilldelats begränsade resurser, som 

bland annat tid och pengar.7 Det som kännetecknar ett IT-projekt är att det är ett 

projekt av IT-karaktär. Dock kan aspekten förändras, då forskare anser bland annat 

att det är endast aspekten avgränsat i tid som skiljer projekt åt från övriga 

organisationer i samhället.8 

  

                                                 
1 Engwall, Mats (2001) Jakten på det effektiva projektet. Studentlitteratur, Stockholm. sid. 9-19 
2 Nationalencyklopedin, IT, hämtad 2012-04-18 från http://www.ne.se/lang/it/214244?i_h_word=it-projekt  
3 Nationalencyklopedin, IT-branschen, hämtad 2012-05-20 från http://www.ne.se/it-branschen 
4 Eklund, Sven (2011) Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur, Lund. sid. 22-23 
5 Nationalencyklopedin, Projekt, http://www.ne.se/lang/projekt, hämtad 2012-05-22 
6 Nationalencyklopedin, Projektanställning, hämtad 2012-05-22 från http://www.ne.se/lang/projektanst%C3%A4llning  
7 Eklund, Sven (2011) Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur, Lund. sid. 22-23 
8 Engwall, Mats (2001) Jakten på det effektiva projektet. Studentlitteratur, Stockholm. sid. 134-136 

http://www.ne.se/lang/projekt
http://www.ne.se/lang/projektanst%C3%A4llning


Kandidatuppsats 
Företagsekonomi C   
2012-06-07  Sid 6(50) 

 

   
 What´s in it for me  

Det intressanta med IT-projekt är framförallt att flertalet av dessa idag misslyckas 

oftare än vad de lyckas. Det innebär att mer än hälften av de påbörjade IT-projekten 

inte slutförs enligt tidigare överenskommelse.9 Detta kan orsakas av så kallade 

fallgropar, vilket kan beskrivas som hinder eller problem inom IT-projekt. Fallgropar 

är till exempel brister i kommunikationen som kan avse exempelvis 

planeringsprocessen, som sker i början av IT-projektets tid10. Det kan grunda sig på 

mängden erfarenhet de olika aktörerna besitter eller avsaknad av kommunikation 

utanför projektgruppen som empirisk forskning belyser.11 

Det intressanta med fallgropar samt problem i IT-projekt, är att det leder till 

kontinuerligt nya idéer som publiceras av olika personer, om hur projektarbete bör 

genomföras. Detta bland annat genom ny litteratur samt artiklar om hur IT-projekt 

kan förhindra dessa fallgropar och skapa framgång.12 Dessa idéer kan exempelvis 

kännetecknas som nya sätt att driva styrmodeller på, vilket innebär modeller som 

ligger som grund till ett IT-projekts valda arbetsform avseende delleveranser samt 

vilken typ av dokumentation som skall användas. Även olika tillvägagångssätt att 

hantera metoder på, vilket beskriver hur det löpande arbetet skall ske, bland annat 

avseende kommunikationen och att arbeta efter olika verktyg som används i ett IT-

projekt. Det kan även vara idéer av mindre karaktär som att ha morgonmöte i 30 

minuter innan dagens arbete startar. Detta flöde av nya idéer grundar sig på att 

idéerna har stor spridningsförmåga i samhället.13 De överförs mellan 

organisationerna snabbt och med stor slagkraft, de bidrar även till effektivitet och 

framgång i de organisationer de används i.14 

Som tidigare forskning visar (bland annat Wateridge15, Müller16, Thomas & 

Fernández17 och Thite18), förekommer en mängd idéer som ständigt genomsyrar IT-

projektarbete, exempelvis fyra faktorer som forskats fram. Vilka är att:  

                                                 
9 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
10 Macheridis, Nikos (2001) Projektaspekter: kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. Studentlitteratur, Lund. sid. 17 
11 Müller, Ralf (2003): ”Determinants for external communications of IT project managers”, International Journal of Project Management, Vol. 21, 
No. 5, pp. 345 
12 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
13 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 16 
14 Ibid, sid.45-48 
15 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
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 Kriterierna för IT-projektet bör vara väl avtalade med samtliga berörda 

parter innan start. 

 Ha ett gott samarbete och en bra relation mellan projektägaren samt 

projektledaren.  

 Projektledaren är den roll som skall ha befogenheterna samtidigt som 

projektägare ger denne vägledning om hur projektets mål bäst uppnås på.  

 Projektägare bör ha ett stort intresse över att resultatet i IT-projektet är av 

hög kvalitet.  

En annan typisk idé som studerats fram är tre olika sätt för hur IT-projekt effektivast 

kan genomföras för att uppnå framgång. Dessa är att: 

 Ha en gemensam definition av framgång.  

 Ha överensstämmelser avseende mätningen på framgången och hur resultat 

skall användas. 

 En projektledare skall arbeta genom en kombination av transformellt och 

tekniskt ledande vilket förstärker effektiviteten för att IT-projekt skall lyckas.  

Ovanstående idéer är exempel för att illustrera hur de kan se ut, om hur ett IT-

projekt bäst bör genomföras för att uppnå framgång. Denna typ av idéer tillkommer 

ständigt i dagens samhälle, vilket anses grunda sig främst på att IT-projekt likväl 

som allmänna projektarbeten är av engångskaraktär19. Detta innebär att det inte 

finns endast en lösning på hur IT-projekt skall genomföras för att uppnå framgång, 

utan att IT-projekt är beroende av ett flertal faktorer som gör situationen unik. Då 

samtliga projektledare har olika bakgrund, olika mycket erfarenhet samt arbetar på 

olika stora företag skiljer sig deras arbetssätt åt. Det bidrar till att varje startat IT-

projekt är unikt. Detta bidrar till att IT-projekt ständigt är omringade av nya idéer 

                                                                                                                                               
16 Müller, Ralf (2003) “Determinants for external communications of IT project manager”, International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 
5, pp. 345–354 
17 Thomas, Graeme & Fernández, Walter (2008): ”Success in IT projects: A matter of definition?”, International Journal of Project Management, 
Vol. 26, No. 7, pp. 733-742 
18 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
19 Eklund, Sven (2011) Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur, Lund. sid. 22 
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om hur det skall genomföras samt hur projektledaren bör leda för att uppnå största 

möjliga framgång.  

1.2. Problematisering 

Att vissa fallgropar upplevs som hinder i IT-projekt av en aktör betyder inte att det 

upplevs som hinder för andra. Ett IT-projekt kan ses som en dragkamp där 

aktörerna har olika tankar avseende det aktuella problemet som har ett behov av 

att lösas.20 Olika hinder i projektarbetet har kommit att bli en definitionsfråga, 

beroende på aktörens/aktörernas egna aspekter. Deras åsikter skiljer sig även 

avseende olika omständigheter, bland annat mängden erfarenhet av branschen 

samt storleken på det företag där de är anställda, vilket även har orsakat oenighet 

bland forskare. De menar att framgång i IT-projekt är en svår definitionsfråga.21 Det 

medför i sin tur ett intresse i att genomföra en undersökning ur en projektledares 

perspektiv eftersom ledarskap har en stor roll i samtliga gruppmiljöer i samhället 

idag.22 

Samtliga hinder som uppstår, som tidigare nämts, leder till detta ständiga flöde av 

nya idéer om hur ett IT-projekt bör genomföras för att undvika fallgropar och leda 

till framgång. Som tidigare exemplifierades är det till fördel för IT-projektets 

framgång om de fyra ovan nämnda faktorerna som forskare studerat fram 

tillämpas, alternativt att använda de tre utforskade tillvägagångssätten för 

effektivitet samt att kombinera ledarskap. Dessa idéer är några exempel på alla de 

idéer som bland annat forskare studerat fram för att undersöka hur framgång 

uppnås i IT-projekt.  

Med detta som grund, finns ett intresse av det ständiga flödet av nya idéer som 

beskriver hur IT-projekt skall genomföras för att uppnå framgång. Därmed finns ett 

intresse av att undersöka vad projektledarna anser om det ständiga flödet av nya 

                                                 
20 Görling, Stefan (2009) Att arbeta med IT-projekt. Studentlitteratur, Lund. sid. 19 
21 Thomas, Graeme & Fernández, Walter (2008): ”Success in IT projects: A matter of definition?”, International Journal of Project Management, 
Vol. 26, No. 7, pp. 733-742 
22 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
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idéer, förslagsvis de som ovan exemplifierades samt hur projektledarna själva 

påverkas av detta. Syftet är även att jämföra projektledarnas åsikter, om de skiljer 

sig åt beroende på olika omständigheter exempelvis storleken på det företag där de 

är anställda samt mängden erfarenhet de besitter.  

1.2.1. Undersökningsproblem 

 Vad anser projektledarna om den ständiga utvecklingen avseende idéer om hur 

IT-projekt bör genomföras på? 

 Skiljer projektledarnas åsikter sig åt beroende på de olika omständigheterna, 

storleken på företaget där de är anställda eller mängden erfarenhet de 

besitter? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva projektledarnas åsikter utifrån olika 

omständigheter avseende det ständiga flödet av nya idéer som tillkommer om hur 

ett IT-projekt bör genomföras. 

1.4. Avgränsningar 

Studien avser att behandla projektledares åsikter avseende det ständiga flödet av 

nya idéer som tillkommer i samhället i olika former. 

För att ett IT-projekt skall drivas igenom mot den förändring samt önskat mål krävs 

en projektledare.23 Av den anledning omfattar studien att utgå från projektledaren, 

då denna aktör är av högsta vikt för projektets planering, utformning och struktur. 

Vidare kommer studien endast behandla IT-projekt.   

 

 

                                                 
23

 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 

235-241 
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2. Metod 

Nedan beskrivs vilket angreppssätt som valts för studien samt en redogörelse för 
varför just detta sätt valts, följt av en beskrivning avseende studiens urval. Därefter 
presenteras studiens genomförande samt dess tillförlitlighet.  

2.1. Metodval 

För att på bästa möjliga sätt kunna besvara studiens syfte samt 

undersökningsproblem avseende hur ett projektarbete på bästa sätt bör 

genomföras, har semistrukturerade intervjuer genomförts. Dessa typer av 

intervjuer anses ha varit ett lämpligt sätt vid insamling av data som denna studie var 

i behov av, då det erbjuder en större möjlighet för respondenters åsikter, 

uppfattningar samt erfarenhet.24  Dessa typer av intervjuer har även varit en fördel 

då de genomfördes med en enskild respondent i taget, vilket bidrog till att intervjun 

ansågs relativt lätta att arrangera samt kontrollera. Som hjälpmedel till intervjuerna 

har anteckningar använts för dokumentering, vilket möjliggjorde en god återgivning 

av intervjuerna samt möjligheten att notera den icke-verbala kommunikationen.25 

Eftersom datan som inhämtats ifrån intervjuerna var av stor vikt för studien, har de 

semistrukturerade frågorna som ställts under intervjuerna varit av kvalitativ ansats. 

Detta för att inhämtningsmetoden var mer relevant för studiens syfte (se bilaga 1, 

Intervjuunderlag). Detta i jämförelse med övriga inhämtningsmetoder som 

eventuellt inte hade möjliggjort liknande svar utifrån egna erfarenheter, åsikter 

samt synpunkter på frågor som ställts.26 En risk avseende att frågorna vinklades åt 

det håll intervjuaren ville minimeras genom att uttrycka mer generella frågor där de 

tillfrågade hade möjligheten att mera fritt tala samt bidra till en öppnare diskussion.  

  

                                                 
24 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. sid 
232 
25 Ibid, sid. 259 
26 Ibid, sid. 26-31 
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2.1.1. Urval 

Studiens urval omfattade tio projektledare inom IT-projektstyrda företag som var 

verksamma i Stockholm, Sverige.  Vid val av respondenter utgick studien ifrån en 

subjektiv urvalsmetod, med en förgrening på två olika sätt. Subjektiv urvalsmetod är 

en av fyra urvalstyper av icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att respondenterna 

handplockats för den specifika undersökningen.27  

Den första urvalsförgreningen utgick ifrån respondenter som trivdes på sin 

arbetsplats. Det medförde att ett antal företag utsågs till undersökningen med 

anledning att de placerat sig på listan för Sveriges bästa arbetsplatser år 2012, på 

webbplatsen ”Great Place to Work”.28 Vilket med anledning av att personer som 

trivs på sin arbetsplats anses vara mer motiverad i sitt arbete samt mer lojala till 

företaget.29 Det resulterar i att ett bättre och effektivare arbete genomförs samt 

levereras. Detta har legat till grund för val av företag/konsultbolag. Utifrån det fick 

studien ett perspektiv från projektledare som arbetar i företag som ansågs vara av 

större karaktär, vilket avser företag bestående av fler än 30 anställda.  

Utöver den första urvalsförgreningen kompletterades studien med företag som 

ansågs vara av mindre karaktär, i denna studie avsåg det ett företag bestående av 

färre än 30 anställda. Även till denna urvalsförgrening användes en subjektiv 

urvalsmetod, där relevanta mindre företag som bland annat enmansföretag 

handplockades för studien. Eftersom projektledare från större och mindre företag 

kan ha olika erfarenhet, var det viktigt att ta med båda karaktärer, inte minst för att 

öka studiens tillförlitlighet.  

 

 

                                                 
27 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. Sid. 
36-39 
28 Great Place to Work, Sveriges bästa arbetsplatser 2012, hämtad 2012-04-23 från http://www.greatplacetowork.se/baesta-
arbetsplatser/sveriges-baesta-arbetsplatser 
29 Seligman, Martin (2004): Authentic Happiness – Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. 1st Free 
Press trade pbk. Ed, New York 
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Nedan presenteras samtliga tio respondenter med namn, nuvarande företag samt 

urvalsstorlek. 

Respondenter Företag Urvalsstorlek 

Erik Svensson Accenture Större företag 

Cecilia Hagermark Applicate Mindre företag 

Britt Inger Salliander B3 Kompetens Mindre företag 

Krister Arledal Concrete IT Större företag 

Lisbeth Lindebrant Devoteam Större företag 

Magnus Kjellberg Dis3bute Mindre företag 

Karl Hjalmarsson Diversify Stockholm Större företag 

Fredrik Cillerwall Front IT AB Större företag 

Andreas Hörnberg MTD Mindre företag 

Håkan Tellander Stretch Större företag 

       Tabell 1, Sammanställning av studiens urval 

2.1.2. Genomförande och Tillförlitlighet 

Första steget i studiens genomförande var att få en förståelse avseende IT-projekt, 

hur det framstod i verkligheten samt vad forskare publicerat i olika sorters litteratur 

avseende ämnet. Det för att utföra en sammanställning av information, bidra till att 

bland annat bestämma syftet samt avgränsningar med studien.  

Eftersom ledarskap har en stor roll i samtliga gruppmiljöer, togs ett beslut i att 

genomföra studien kring projektledarnas perspektiv. Att skapa en förståelse över en 

projektledares arbetssätt samt vilka verktyg denne tar hjälp av, var centralt för 

studien. Vilket medförde en informationssökning avseende olika arbetssätt samt 

verktyg en projektledare utnyttjar för att på ett adekvat sätt leda ett IT-projekt.  

Majoriteten av intervjuerna, vilket i studien avser sju av samtliga, genomfördes hos 

respektive företag.  De övriga tre intervjuer genomfördes på annan plats som 

ansågs lämpligare, detta då för att underlätta för respondenterna att närvara. 

Under intervjuerna genomfördes en öppen samt neutral diskussion där frågorna 
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från intervjuunderlaget (se bilaga, intervjuunderlag), användes för att säkerställa 

insamlingen av information på ett adekvat sätt. Dock ställdes frågorna inte i samma 

följd, inte heller exakt på det sätt som frågorna presenteras under 

intervjuunderlaget. Detta för att möjliggöra för respondenterna att uttrycka sina 

åsikter samt bidra till en öppnare diskussion.  Vid slutet av intervjuerna tillfrågades 

även samtliga respondenter om ett samtycke med publicering av namn samt att 

omnämna dem individuellt i studien. Majoriteten godkände, dock var de en enstaka 

som upplevde problem med att bli omnämnd specifikt, det medförde att studien 

presenterar samtliga respondenter i en gemensam sammanställning (se tabell 1, 

Sammanställning av studiens urval), därefter anonymiseras respondenterna samt 

analyseras deras åsikter gemensamt.  

Med hjälp av den informationssökning som genomfördes, skapades en djupare 

förståelse inom området vilket bidrog till utformningen av relevanta frågor till 

intervjuerna. Vidare genomfördes ett mindre val avseende vilka projektledare som 

skulle intervjuas. Det användes som tidigare nämnt ett subjektivt urval. I denna 

studie behandlas respondenternas erfarenhet enligt följande. Mycket erfarenhet 

innebär att respondenterna varit verksamma inom branschen i mer än femton år.  

Då studiens syfte var att besvara undersökningsproblemen, var det viktigt att 

jämföra samt analysera det med lämpliga teorier. Ett antal teorier jämfördes därför 

samt diskuterades fram för att välja ut de som bäst lämpade sig för studien. 

Teorierna har beskrivits utifrån litteratur samt kompletterades med vetenskapliga 

artiklar. Respondenternas svar med tillhörande analys presenteras parallellt i ett 

kapitel för att ge läsaren en god förståelse för resultatet.  

En bearbetning kring studien genomfördes ett flertal gånger, detta för att försäkras 

om att samtliga kapitel innehöll det som var planerat. Studiens syfte samt 

undersökningsproblem besvarades i en slutsats som bearbetades iterativt.  
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3. Teori 

Nedan följer en presentation av ett antal teorier samt exempel på tidigare forskning 
som studerats fram som hör ihop med uppsatsens ämne, dessa kommer sedan att 
analyseras. Först presenteras en sammanfattning av vad den tidigare forskningen 
kommit fram till. Därefter presenteras sju teorier som har en anknytning till studien. 
Avsikten är att kombinera dessa två kategorier av teorier och tidigare vetenskapliga 
studier för att senare i studien analysera det empiriska resultat som kommer av de 
genomförda intervjuerna. 
 

3.1. Tidigare studier 

Då det existerar ett ständigt flöde av nya idéer har det bland annat medfört att det 

genomförts ett flertal studier av olika forskare inom ämnet. Detta har haft ett syfte 

att identifiera olika idéer samt faktorer som bidragit till framgång i IT-projekt. 

Samtliga studier påtalade vikten i mänskliga faktorer, exempelvis kommunikationen 

mellan parter, gruppdynamiken och liknande. Slutsatsen i Müllers30 studie avser 

kommunikation, vilket innebär att det krävs en god kommunikation med samtliga 

inblandade i IT-projektet. Thite31 kommer fram till att det krävs en kombination av 

ledarskapstilar, ett transformellt samt ett tekniskt ledarskap. Wateridges32 studie 

resulterar i att för bästa resultat, skall det existera av samtliga inblandade, en 

gemensam definition av vad som är ett framgångsrikt IT-projekt. Taylor33  

undersöker varför ett IT-projekt misslyckas och studiens slutsats menar att ju 

mindre ett IT-projekt är, desto mindre riskerar det att misslyckas.   

Värt att notera var en studie som avvek. Cook-Davies34 undersökte olika faktorer 

som bidrog till framgång inom IT-projekt. Hans studie identifierade tolv 

framgångsfaktorer som IT-projekt skulle implementera, dock var inga förknippade 

med de mänskliga faktorerna, vilket de ovan nämnda forskarna betonade.  

                                                 
30 Müller, Ralf (2003) “Determinants for external communications of IT project manager”, International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 
5, pp. 345–354 
31 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
32 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
33 Taylor, Andrew (2000): ”IT projects: sink or swim”, The Computer Bulletin, Vol. 42, No.1, pp. 24-26 
34 Cooke-Davies, Terry (2002): ”The ”real” success factors on projects”, International Journal of Project Management, Vol. 20, No. 3, pp. 185–190 
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3.2. Symbol- och verktygsperspektivet  

Symbol- och verktygsperspektivet är två teoretiska perspektiv som beskriver vilka 

motiv som organisationer använder sig av när de adopterar eller implementerar så 

kallade recept eller idéer. 

Symbolperspektivet handlar om sociala normer och innebär att en organisation 

adopterar en idé om den stämmer med organisationens värderingar. Här är 

legitimitet av största vikt, vilket innebär att en organisation adopterar främst en idé 

om den medför en viss legitimitet utåt sett. Här handlar det till viss del om 

effektivitet men främst med grund på profil, bekännelse samt identitet i jämförelse 

till andra organisationer. Organisationer som använder sig av symbolperspektivet 

har som syfte att utåt sett verka professionella. Därav anledningen till att de 

använder sig av idéer med legitim grund.35  

Verktygsperspektivet syftar i första hand till att adoptera en idé utifrån dess 

effektivitet för att lösa ett uppstått problem i en organisation. Perspektivet utgår 

från att organisationen utför rationella val, vilket innebär att organisationer är 

medvetna om vilka konsekvenser olika val av idéer medför. Då samtliga val av idéer 

som organisationen utför syftar till att lösa ett problem, resulterar det i att 

effektiviteten är i fokus. Detta innebär att organisationens möjlighet att lyckas med 

framgång, har till stor del att göra med hur effektiv arbetet är samt vilka idéer som 

används.36   

3.3. The logic of consequence/the logic of 

appropriateness 

Konsekvenslogiken och lämplighetslogiken är en form av beslutsteorier, som 

tydliggör hur ett beslut tas på bästa sätt. De beskriver två olika typer beslut tas 

genom. 

                                                 
35 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid Millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 34-38 
36 Ibid, sid. 30-34 
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 Konsekvenslogiken innebär att preferenser kopplas till förväntningar eller att 

handlingens förväntade konsekvenser kopplas till preferenser. Innan ett beslut av 

denna sort utförs försöker personen i fråga att se konsekvenserna med samtliga 

olika alternativ som existerar. Det finns dock en begränsning i det, vilket är att en 

fullständig rationalitet aldrig kan uppnås. Det är endast ett ideal för hur beslut kan 

tas, då konsekvenserna är av stor vikt. Antagandet bygger på principen om ”the 

rational man”, vilket innebär att fullständig information finns tillgänglig. Då ingen 

fullständig rationalitet kan uppnås tas beslut alltid utifrån en begränsad rationalitet, 

vilket innebär att personen i fråga har tillräcklig information att denne ser sig 

kapabel att ta ett beslut. Detta är mer realistiskt än att ha full rationalitet. Beslutet 

fattas med denna logik på grunder av vilka konsekvenser som tidigare påträffats 

samt all den information som personen tillhandahåller.  

Lämplighetslogiken innebär att ingen på förhand kan avgöra vilket beslut som är 

mest lämpligt för en specifik situation. Utan avgörandet är något som sker vid varje 

enskild situation utifrån dess specifika omständigheter. Med denna beslutslogik är 

inte målet i sig det viktiga. Utan det som är av störst betydelse är att fatta det mest 

korrekta beslutet för situationen. Detta främst genom själva handlandet samt att 

följa de uppsatta reglerna och normerna som existerar för situationen. Skillnaden 

till konsekvenslogiken är själva beslutsprocessen. Eftersom preferenser samt 

förväntade konsekvenser inte är av stor vikt i lämplighetslogiken, är lämpligheten 

för den specifika situationen av störst betydelse tillsammans med regler samt 

identiteter.37 

3.4. Hur recept/idéer färdas genom tid & rum  

Recept är institutionaliserade standarder och innebär att de under en period av 

flera individer uppfattas som effektiva samt ett naturligt sätt att organiseras på.38 

Teorin om att recept, eller även kallad idéer, färdas genom tid och rum innebär att 

de genom tal samt olika sorters skrift förflyttas med stor spridning. Detta syns 

                                                 
37 March, G., James, (1997): "How decisions happen in organizations", Journal Human-Computer Interaction, Vol. 6, No. 2, pp. 95-117 
38 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö. sid. 13 
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främst då samma idéer använts över stora delar av världen.39 Exempelvis Total 

Quality Management (TQM), som är en superstandard och även en 

managementstrategi. Denna idé handlar om medvetenhet inom kvalitet och 

används i flera delar av världen. Detta är ett exempel på en idé som sprids genom 

olika former av litteratur samt genom människors tal i olika organisationer.40  

För att en idé skall bli ”populär”, vilket innebär att den används av en stor mängd 

människor samt har en stor spridningsförmåga, måste det finnas en speciell 

tidsrytm i det. Det innebär att tiden måste vara inne för den aktuella idén. Variabler 

i detta sammanfaller med verktygsperspektivet. Detta innebär att alla idéer som 

skapas och sprids vidare måste hela tiden fortsätta utvecklas. Det för att en idé har 

en viss tidsmarkering, vilket innebär att dess popularitet beror på hur aktuell den 

är.41 Om dessa situationella variabler stämmer på en idé kan det spridas vidare till 

folk över hela världen. Det finns olika benämningar på hur stora och väletablerade 

dessa idéer är. Ett exempel på en sådan benämning som tidigare nämnt är 

superstandarder, som TQM. Andra är verksamhetsspecifika långvariga ordningar, 

institutionaliserade megastandarder samt lokala dagssländor.42 Dock kan det 

nämnas att vissa av dessa idéer går från att spridas snabbt, skapa popularitet samt 

ses som självklara till att de försvinner lika snabbt. Detta för att de inte utvecklas 

eller för att dess tidsrytm inte längre passar in i den aktuella tiden som råder för 

stunden.43 

3.5. Gemensamma faktorer nya idéer har som reser 

snabbt och långt 

Røvik beskriver ett antal faktorer som idéer gemensamt besitter, detta för att få en 

stor spridning bland organisationer. Dessa faktorer har enligt Røvik haft en inverkan 

                                                 
39 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö. sid. 16 
40 Ibid, sid. 53-54 
41 Ibid, sid. 91 
42 Ibid, sid. 22 
43 Ibid, sid. 19 
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på idéernas förmåga att spridas. Dessa gemensamma element menas öka 

sannolikheten för spridningen.44 

1. Social auktorisering - Med social auktorisering innebär att idén har en positiv 

förknippning, vilket medför att själva idén auktoriseras. Detta genom 

exempelvis en person som anses ha en auktoritär roll eller att en person med 

kompetens och erfarenhet förknippas med idén.  

2. Teorisering - Teorisering innebär att idén framställs som en lösning som 

fungerar på samtliga typer av organisationer, oavsett storlek eller vart 

organisationen befinner sig. 

3. Produktivering - Produktivering innebär att idén framställs som simpel att 

implementera i organisationer, idén kan exempelvis anses vara användarvänlig 

samt att användarna upplever att nyttan är högre än vad kostnaden blir.  

4. Tidsmarkering - En tidsmarkerad idé innebär att idén definieras som något nytt 

samt bättre än de tidigare idéerna.  

5. Harmonisering - Harmonisering innebär att idén uppfattas som neutral, att den 

varken går emot eller favoriserar organisationers intresse.  

6. Dramatisering - Dramatisering innebär att framställning av idén beskrivs med 

dramatiska inslag.  

7. Individualisering - Individualisering innebär att idén utformas med fokus på den 

enskilde organisationsmedlemmen, att den bidrar för möjlighet till utvecklig, 

samt eget ansvar.  

3.6. Löskoppling av idéer 

Löskoppling är en process i en organisation som leder till att ett system blir 

löskopplat eller isär kopplat från resterande del av organisationen. Löskoppling 

innebär att den formella strukturen delvis separeras från vad som i praktiken äger 

rum.45 

                                                 
44 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö. sid. 70-105 
45 Eriksson-Zetterquist Ulla, Kalling Thomas & Styhre Alexander(2008) Organisation och organisering. Liber, Malmö. sid. 289-292 
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Detta innebär att organisationen delar upp sig i två delar, en formell samt en 

informell del. Den formella delen är den som marknadsförs till allmänheten som 

enkelt kan anpassas när normer, lagar eller moden förändras i samhället. Den 

informella delen är det organisationen i verkligheten utför.45 Ett exempel är ett 

klädesmärke som är väletablerad. Anta att de skulle använda sig av barnarbete vid 

produktionen av deras kläder. Om nu detta skulle ske samtidigt som att ämnet är 

aktuellt om att barnarbete är slaveri samt att det strider mot mänskliga rättigheter. 

Om det skulle vara fallet, skulle det aktuella företaget utåt sett, i media samt via 

reklam, marknadsföra sig som att företaget inte använder sig av barnarbete. Detta 

för att skaffa sig ett bra förtroende mot kunderna. Detta förklaras som en 

organisation som löskopplat sig. De tar avstånd från vad de i verkligheten utför för 

att vinna marknadsandelar samt inte förlora befintliga kunder.45  

3.7. Hur de nya idéerna tas in i bruk  

Då det existerar omständigheter i organisationer som är olika, finns det olika sätt att 

ta in idéer i en organisation. Detta beror på hur idéer uppfattas samt vilka 

erfarenheter idéerna har medfört. De nedan beskrivna översättningsmetoderna 

används för att anpassa idéerna till sin egen organisation. Fyra olika 

översättningsmetoder beskrivs.46  

1. Konkretisering: Med konkretisering innebär det att en organisation försöker 

tolka och förtydliga en idé, detta för att anpassas till organisationen.  

2. Delvis imitation: Att använda sig av delvis imitation som översättningsmetod 

innebär att organisationen endast adopterar ett eller ett fåtal element ifrån en 

idé.  

3. Kombination: Kombination innebär att organisationen kopplar ihop flera idéer 

eller element från olika idéer till en slags kombinationsform, samtliga delar är 

dock så pass löst ihopkopplat att idéerna fortfarande ses som separata delar.  

                                                 
46 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 158-165 
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4. Omsmältning: Omsmältning innebär att ett flertal element från olika idéer och 

recept förs samman, vilket leder till en helt ny idé, denna idé blir olik samtliga 

recept den har formats av.  

3.8. Gamla teorier i ny förpackning 

Cykel- och pendelteorier är teorier vilket beskriver idéer som ominstitutionaliserats, 

vilket innebär är gamla idéer som presenteras i ett nytt format. Dessa teorier har 

kommit att bli populära samt medfört att ett flertal forskare varit intresserad av 

dessa typer av teorier. Barthes47 beskriver att organisationer upplever en slags 

norm av att ständigt behöva utvecklas samt förnya sig. Dock menar Barthes att det 

existerar begränsningar på antalet nya idéer. Vilket i sin tur ledet till att de idéer 

som förlorat sin popularitet återkommer i en ny utformning. Det för att få dessa 

idéer att framstå som nya idéer. 

                                                 
47 Barthes, Roland (1960): ”Le bleu est à la mode cette année”, Revue francaise de sociologie, Vol. 1, No. 2, pp. 147-162 
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4. Empiri och Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens empiri parallellt med en analys, baserat på de 
sammanställda svaren från genomförda intervjuer. Empiri presenteras först under 
varje delfråga, därefter en tillhörande analys för att sedan övergå till en jämförelse 
med inslag av studiens olika teorier samt tidigare forskning. Frågorna följer ingen 
kronologisk ordning, utan de är uppställda så att det skall bli tydligt för läsaren att 
förstå dess budskap. Vidare kommer respondenterna som tidigare nämnts 
anonymiseras samt att deras åsikter gemensamt analyseras. Vid benämning av 
majoriteten avses mer än hälften av respektive urvalsförgrening. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattning.  

4.1. Faktorer som påverkar ett IT-projekt 

Vid inledningen av intervjun ställdes frågor till respondenterna avseende hur deras 

arbetssätt såg ut. Det i syfte att bland annat ge en översikt över respondenternas 

arbetssituation samt vilka standarder företagen generellt hade avseende sätt att 

driva IT-projekt på, men även att identifiera eventuella samband mellan 

respondenterna.  

Majoriteten av respondenterna uttryckte att de var mycket kundorienterade. Att de 

i första hand anpassade sig efter vad kunden hade för önskemål avseende sätt att 

arbeta på för att strukturera upp arbetet. Detta betonades främst bland 

respondenterna som representerade de mindre företagen. De flesta av 

respondenterna menade att de oftast föreslog ett arbetssätt när de hade ett 

inledande samtal med en eventuell kund. Ju mindre företagen var, desto mer 

kundorienterade var de, enligt respondenternas reflektion. Det innebar att de 

respondenter som tillhörde de mindre företagen uttryckte att de inte hade något 

eget sätt att arbeta efter. Utan att de helt och hållet vände sig till kunden för att 

tillåta kunden bestämma ett arbetssätt.   

Samtliga respondenter som representerade de större företagen hade i större mån 

ett specifikt sätt att arbeta efter. Detta oavsett till vilka kunder de genomförde IT-

projekt åt. Dock var dessa respondenter noga med att betona att de naturligtvis 

även anpassade sig om kunden hade önskemål på arbetssätt eller liknande. Vid 
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denna situation kom de överens om ett lämpligt arbetssätt. En av dessa 

respondenter menade att deras kunder valde just deras företag utifrån vetskapen 

att de arbetar utifrån ett eget arbetssätt. Trots detta kompletterades arbetssättet 

för att anpassas utifrån det aktuella IT-projektet.  

De vanligaste arbetssätten som de större företagen använde sig var av agil 

arbetsform48, exempelvis Scrum49. Agil arbetsform är en metod att arbeta samt leda 

IT-projekt efter.  Detta möjliggör att ett iterativt arbetssätt kan genomföras vilket 

bidrar till att under IT-projektet kunna stämma av med krav samt mål. Den agila 

arbetsformen tillämpades enligt respondenterna till 99 %, på grund av att den 

ansågs vara lämpligare för samtliga IT-projekt.  Även vattenfallsmodellen50 som inte 

är av agil arbetsform, användes som ett arbetssätt vid flera tillfällen. 

Vattenfallsmodellen innebär en process som är enkelriktad, att vid varje avslutat 

steg påbörja nästa steg och så vidare. Detta skiljer sig från den agila arbetsformen 

med att den inte återgår till gamla steg dock förutsätter den att samtlig information 

finns tillänglig.  

En av respondenterna från ett av de större företagen uttryckte just det. Att valet av 

arbetssätt berodde bland annat på typ av IT-projekt, vilken information som var 

tillänglig, men även IT-projektets syfte samt mål. Utifrån detta uttryckte 

respondenten att valet mellan en agil arbetsform eller vattenfallsmodellen berodde 

på informationen som existerade och resultatet som IT-projektet skulle uppnå.  

På frågan avseende om respondenterna upplevde specifika områden där det 

existerade behov av nya idéer för att antingen underlätta eller lösa ett problem var 

samtliga eniga. Det förekom områden där nya idéer kunde vara intressant, dock var 

det skiljda meningar avseende områden. Majoriteten av respondenterna från de 

större företagen betonade ett intresse med idéer kring den mjuka datan. Mjuk data 

avser i studien idéer kring kommunikationen, relationer samt övriga mänskliga 

processer som bland annat gruppdynamiken och liknande. Med detta menade 

                                                 
48 IDG, Agil, hämtad 2012-05-03 från http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=agil%20systemutveckling 
49 Scrum Alliance, What is Scrum, hämtad 2012-05-03 från http://www.scrumalliance.org/pages/what_is_scrum 
50 IDG, Vattenfall, hämtad 2012-05-03 från http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=vattenfallsmodellen 
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respondenterna att de mjuka faktorerna hade en stor påverkan på ett IT-projekt, 

vilket medförde ett stort intresse att se idéerna.  

En av respondenterna uttryckte sig avseende den mjuka datan, att ju fler personer 

som var involverad i ett IT-projekt, desto svårare blev kommunikationen och 

samtliga kommunikationsvägar. Det resulterade i att samtliga bekräftade 

svårigheter med att arbeta inom IT-projekt samt att det behövs mer än bara ett 

arbetssätt som talar om vilka processer som skall utföras för att lyckas i ett IT-

projekt.  Detta anses stämma överens med vad respondenten uttryckte: 

”Två olika IT-projekt som är likadana, med samma förutsättningar samt 

mål kommer avslutningsvis få olika resultat. Orsaken för detta beror på 

flera saker, bland annat på att vi människor ser samt löser exempelvis 

uppgifter på olika sätt.” 

Respondenterna från de större företagen uttryckte även vikten med en god 

arbetsgrupp. De menade att ett IT-projekt inte kunde genomföras samt lyckas 

genom att endast arbeta utifrån ett arbetssätt eller en lista med krav som skall 

utföras. Det behövdes mer än så. En ledare bör leda sitt IT-projekt men även vara 

lyhörd på vad övriga i projektet uttrycker. Detta ansågs vara en vital del för en 

projektledare, att samordna och ha en sammanhållen projektgrupp att arbeta med. 

En respondent uttryckte: 

”Lyckas inte en projektledare få med sig medarbetarna, finns det ingen 

metod i världen som kommer få IT-projektet att lyckas.”  

Eftersom ett IT-projekt är beroende av att arbetsgrupper och övriga inblandade 

fungerar och mår bra, innebär det att en arbetsgrupp som drar åt olika håll orsakar 

svårigheter för ett IT-projekt. Det orsakar att mycket tid samt resurser går åt till att 

försöka hantera situationen, vilket i sin tur leder till förseningar samt andra 

händelser som påverkar ett IT-projekt negativt. En annan respondent uttryckte här: 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi C   
2012-06-07  Sid 24(50) 

 

   
 What´s in it for me  

”Att läsa en bok om hur ett IT-projekt skall genomföras och tro att du kan 

tillämpa det i praktiken, är att läsa en instruktionsbok avseende att flyga 

ett flygplan och tro att du nu är en pilot.” 

Det existerade även andra delar som påverkade ett projektarbete avseende vilka 

aktiviteter samt processer som skulle implementeras. Att exempelvis genomföra en 

kravdialog, vilket innebar att projektledaren satt på möten med kunden och 

försöker identifiera vilka problem som kunden behövde lösa kan verka enkelt. Men 

problemet ligger inte i vad kunden uttrycker vara ett problem, utan vad kunden av 

olika skäl inte uttrycker, eventuellt på grund av att kunden själv inte 

uppmärksammat problemet. Det innebär att det inte är lika simpelt som om någon 

uttrycker att de är i behov av hjälp med ett specifikt problem. Utan det krävs mer, 

eventuellt identifiera problemet genom att kunden, företaget eller liknande 

studeras av projektet om hur de ter sig för att på så sätt försöka identifiera hela 

problembilden. Detta kan anses simpelt i teorin, dock är det svårare i praktiken.  

Majoriteten av respondenterna av mindre företagen arbetade även efter de agila 

arbetssätten när inget annat föreslagits. Dock var det variation då de arbetade mer 

efter kundens önskemål. En av dessa respondenter avvek och menade att denne 

inte använde sig av något speciellt arbetssätt, utan att de drev IT-projekt med 

avseende att det var populärt samt ett legitimt sätt att arbeta i dagens samhälle. 

Det företaget bedrev IT-projekt dels ute hos kunder men även internt. 

Respondenten beskrev att dennes arbetssituation som näst intill ohållbar då denne 

inte hade en tydlig grund att stå på avseende sätt att arbeta. De hade vid ett flertal 

tillfällen försökt att arbeta efter en agil arbetsform, men då medarbetarna inte 

ansåg det vara nödvändigt anpassade de sig inte till arbetssättet. Arbetet för denna 

respondent gick ut på att delegera ut uppgifter till medarbetarna, vilket 

respondenten menade inte var en hållbar situation.  

Respondenterna ifrån de mindre företagen uttryckte avseende vart intresse av nya 

idéer förekom, med att betona ett intresse kring den hårda datan. Hård data avsåg 

vara bland annat strukturen, planeringsprocessen, processer kring dokumentation 
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och liknande. Det vill säga med bland annat tekniska delar, delar av arbetssätt samt 

processer att genomföra ett IT-projekt. Stor fokus existerade med idéer kring 

planering samt förberedelse, det vill säga idéer som förespråkade förutsättningar 

med förarbete. En respondent uttryckte: 

”… du kan inte bygga andra våningen i ett höghus om inte grunden är 

lagd.” 

Det konstaterades att samtliga respondenter hade god kunskap kring både den 

hårda samt den mjuka datan. Beroende på större eller mindre företag kunde ett 

samband identifieras kring den hårda och mjuka datan.  Av de respondenterna från 

de mindre företagen upplevde de större kunskap avseende kommunikation, det vill 

säga den mjuka datan. Vilket då innebar att idéer som de upplevde som intressanta 

var avseende den hårda datan. Anledningen för att respondenter från de mindre 

företagen intresserades av nya idéer avseende den hårda datan resonerades genom 

att de är kundorienterade. De skiftar ständigt mellan olika arbetssätt, då det var 

kunden som bestämde vilket arbetssätt som IT-projektet skulle arbeta efter. Det 

bidrog till att de egentligen aldrig hade ett fast sätt att arbeta efter. Därför fanns ett 

extra stort intresse med idéer som förespråkade den hårda datan. Respondenter 

som representerade de större företagen uttryckte motsatsen. Det innebar att de 

ansåg sig ha god kunskap avseende processer samt aktiviteter, det vill säga den 

hårda datan. Vilket medförde att dessa respondenters kunskap existerade kring den 

hårda datan, därmed förekom det ett intresse av att ta del av information som då 

förespråkade den mjuka datan.  

För att sammanfatta informationen som respondenterna delat med sig avseende 

deras arbetssätt kan det nämnas att näst intill samtliga respondenter, både ifrån de 

mindre samt de större företagen var orienterade mot kunder. Det innebar att de i 

första hand anpassade sig till kundens önskemål avseende hur de ville att ett IT-

projekt skulle utföras.  I annat fall hade respondenterna ett arbetssätt som de 

rekommenderade, ett arbetssätt som de föredrog att arbeta efter, vilket oftast var 

ett agilt arbetssätt.   
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På frågan där respondenterna uttryckte att den mjuka datan hade en viktig 

påverkan på IT-projekt hade liknande resonemang uttryckts av olika forskare. 

Müller51 uttryckte att det var lika viktigt med de två delar som han identifierade i sin 

studie som en projektledare skall arbeta med, dels den tekniska delen samt 

projektledningen. Att en projektledare skulle arbeta dels med den tekniska delen, 

vilket avsåg metoder och arbetssätt. Vilket förknippas med den hårda datan medan 

själva projektledningen, avsåg den mjuka datan om hur IT-projektet skulle ledas 

samt genomföras. 

Vidare kunde likheter identifieras i vad Wateridge52 resonerat fram. Studien 

betonade vikten i faktorer utöver den tekniska delen, som bidrog till att öka IT-

projektets framgång. Wateridge förknippde sin slutsats även med faktorer avseende 

den mjuka datan, som tidigare nämnts avsåg projektledningen om bland annat 

exempelvis kommunikationen mellan parter, gruppdynamiken och liknande.  

Något avvikande avseende empirin utifrån denna studie samt även strider emot, är 

resonemanget Cook-Davies53  för i sin studie. Han uttryckte att IT-projekt inte var i 

behov att beakta den mjuka datan. Utan att de faktorer som identifierades i hans 

studie var den hårda datan. Detta på grund av att han ansåg att den mjuka datan 

redan existerade indirekt i den hårda datan. Då det var människor som utförde 

dessa aktiviteter samt processer, vilket enligt Cook-Davies innebar att det inte 

existerade ett behov av mjuk data i ett IT-projekt. 

4.2. Reflektion avseende flödet av nya idéer 

På frågan respondenterna besvarade avseende vad anledningen var om de ständiga 

nya idéer som tillkommer var svaren från respondenterna enhetliga. Frågan avsåg 

att bland annat få en inblick hur projektledare förhöll sig till de nya idéerna, där 

majoriteten av både de större samt mindre företag ansåg att tillkomsten av de nya 

                                                 
51 Müller, Ralf (2003) “Determinants for external communications of IT project manager”, International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 
5, pp. 345–354  
52 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
53 Cooke-Davies, Terry (2002): ”The ”real” success factors on projects”, International Journal of Project Management, Vol. 20, No. 3, pp. 185–190 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi C   
2012-06-07  Sid 27(50) 

 

   
 What´s in it for me  

idéerna var positivt. Detta då idéer ansågs komma som lösningar där olika IT-projekt 

haft svårigheter. En respondent uttryckte: 

”Det är vid misslyckanden man verkligen lär sig samt utvecklas.” 

Respondenten menade att ur IT-projekt som misslyckas, uppstår lösningar på hur 

det skulle ha genomförts. Denna respondent menade även att en projektledare 

måste misslyckas för att lära sig av sina misstag. Dock ser en annan respondent från 

de mindre företagen en nackdel med de nya idéer, att fokus endast hamnar på en 

avgränsad del av ett IT-projekt: 

”Samtliga böcker beskriver sin favoritbrist samt hur den skall täppas. 

Föreställ er en påse som fylls med luft, detta leder till slut att det blir hål i 

påsen. När hålet täpps blir det säkert jätte bra, dock orsakar det att det 

blir ett hål någon annanstans.”  

En respondent från de större företagen menade att de nya idéerna kunde anses 

vara bra eller dåliga beroende på motivet de nya idéernas källa hade. Respondenten 

var skeptiskt samt menade att de flesta som publicerade en bok om hur ett IT-

projekt skulle genomföras med avsikt antingen av ekonomiska skäl eller för att 

uppleva något slags bekräftelse samt bli erkänd som en god projektledare. 

Respondenten uttryckte: 

”Med facit i hand är det enkelt att identifiera de fallgropar som 

påverkade att IT-projektet inte genomfördes på adekvat sätt, detta leder 

till att böcker publiceras avseende på vad som gick snett samt hur det 

borde ha utförts.” 

En annan respondent från de mindre företagen menade att det existerade ett flertal 

projektledare som skriver spalter gratis för att marknadsföra sig. Ändå menade ett 

flertal respondenter att de nya idéerna blir erkända samt populära när de kommer 

från någon person som anses veta vad den pratar om, någon med erfarenhet samt 
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lyckats inom branschen. En respondent som hade ett stort intresse av att läsa 

litteratur avseende nya idéer uttryckte:   

”… 80 – 90 % är bara skåpmat, endast gammalt tjat. De idéer som jag har 

möjlighet att ta till mig är de idéer som projektledare med mycket 

erfarenhet kan förespråka om.” 

Respondenten menade att det tog tid att identifiera väsentliga idéer, då stora delar 

av informationen var upprepning av tidigare idéer. Denne ansåg att de personer 

med mycket erfarenhet hade meningsfulla åsikter att komma med. Det resonemang 

var något som kunde liknas med social auktorisering, som Røvik54 beskrev som en 

av de sju faktorer som ökade sannolikheten att en organisationsidé fick stor 

spridning mellan organisationer. På detta sätt menade respondenten att idén fick 

ett slags legitimt belägg. Eftersom den erfarna projektledaren som förespråkade om 

denna idé hade utifrån praktiken kommit fram till att det fungerar. Vidare kunde 

även faktorn teorisering, som innebär att idén fungerar på samtliga typer av 

organisationer, kopplas till respondenternas åsikter då ett större intresse existerade 

av liknande idéer:  

”Att arbeta i olika IT-projekt medför att du befinner dig på olika 

organisationer på olika platser, av olika storlek, branschinriktning samt 

liknande.” 

Respondenterna beskrev under intervjuerna att de arbetade olika avseende tid och 

liknande hos olika kunder. Även beskrevs det att de ibland kunde ha flera IT-projekt 

som de ansvarade över under samma tidsperiod. Samtliga respondenter menade 

att ett IT-projekt arbetade på ett sådant sätt att varje arbetssätt var unikt. Vilket 

medförde att det sällan gick att arbeta ett särskilt sätt. Det som respondenterna 

uttryckte var ett resonemang som bland annat Thite55 påtalade i sin studie. 

Dessutom betonade samtliga respondenter vikten i att vara kundorienterad vilket 

                                                 
54 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 107 
55 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
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medförde att i de flesta fall arbetade utifrån kundens behov och önskemål. Utifrån 

detta kan det anses att samtliga respondenter upplevde att de idéer som 

framställdes som universallösningar, vilket var idéer som eventuellt kunde 

implementeras vart som helst. Var idéer som respondenterna med stort intresse 

skulle kunna ta till sig. Även kunde det beskrivas att respondenterna främst 

arbetade med en stor variation på IT-projekt. Detta bidrog till att de i största möjliga 

sätt försökte utföra respektive IT-projekt efter kundens önskemål, vilket i sin tur 

medförde att IT-projekt genomfördes på flera olika arbetssätt.  

Ett flertal respondenter menade att kunderna ibland befann sig samt arbetade inom 

olika branscher, vilket medförde svårigheter för en projektledare att ha 

detaljkompetens inom samtliga områden. Detta resonemang bidrog till att det 

egentligen inte handlade om i vilken organisation eller bransch IT-projektet befann 

sig i, utan i själva verket hur en projektledare skulle leda samt få samtliga att arbeta. 

Detta medförde att deras ledarskap utfördes med utgångspunkt i det Townley56 

uttryckte som ett ”universalt ledarskap”.  

Majoriteten av respondenterna menade dock att de förekom begränsningar med de 

idéer som tillkom. Deras uppfattning bestod i att det egentligen var samma tidigare 

idéer som tillkom i en ny slags förpackning. En respondent som avvek var kritisk 

över de nya idéerna och uttryckte att stor del av litteraturen innehöll samma sak, 

dock att det var skrivet på olika sätt. Vilket respondenten menade orsakade i sin tur 

att informationssökningen bland det flödet av idéer uteblev mer och mer. Det på 

grund av att det blev tröttsamt med upprepning av gamla idéer om hur de skulle 

agera i ett IT-projekt. Detta behöver i och för sig inte endast anses vara negativt. Att 

de idéerna upprepades bekräftade att idéerna ansågs vara bra eftersom de 

fortfarande genererade effektivitet i IT-projekt, utöver det legitimerades idéerna på 

det sätt att behovet fortfarande existerade.  

Det kan sammanfattas med att de nya idéerna är lösningar på problem som IT-

projekt för flera år sedan upplevde, och att de problemen nu återigen upplevs i de 

                                                 
56 Townley, Barbara (2001) "The Cult of Modernity", Financial Accounability & Management, Vol. 17, No. 4, pp. 303-310 
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nya IT-projekten. Med detta resonemang samt även resonemanget som tidigare 

nämndes av respondenten, om att idéerna endast fokuserade på en avgränsad del, 

kan det resoneras att den ständiga utvecklingen leder till att projektledare samt 

övriga inblandade i projektet arbetar med nya idéer på hur IT-projekt skall 

genomföras. Dock kan detta leda till att några aspekter glöms att ta med av olika 

skäl, exempelvis att det specifika problemet vid tillfället inte upplevdes. Detta kan 

liknas med vad bland annat Barthes57 resonerade i sin studie, om att de nya idéer 

som dyker upp egentligen är gamla idéer som återkommer i en ny utformning. Han 

fortsatte med att beskriva orsaken han ansåg förelåg, vilket var förekomsten av att 

samhället krävde ständig förändring samt utveckling. 

Vidare menade Røvik58 att anledningen till att det sker upprepning av gamla idéer 

var dilemmat med kraven att kontinuerligt förnya sig samt att det existerade 

begränsning med unika idéer. Røvik påtalade att det skulle kunna förklaras genom 

teorin avseende symbolperspektivet. Det menade att idéer först och främst 

adopteras avseende legitimiteten och avinstitutionaliseras när de förlorar 

popularitet. Det leder i sin tur att de kan återkomma genom att de gamla idéerna 

återvinns, vilket leder till att de framstår då som nya idéer. På detta sätt löses 

dilemma, enligt Røvik.  

Resonemanget avseende vikten med idéer som behandlade kundorienteringen 

uttrycktes även av andra, exempelvis Wateridge59. Han betonade att idéer 

avseende kundorientering var en viktig förutsättning för att öka sannolikheten för 

framgång i ett IT-projekt.  Även förekom det likheter i både det Müller60 samt 

Thite61 resonerade. Båda studierna betonade nödvändigheten med 

kommunikationen, dock utvecklade de resonemanget att inte endast gälla 

kommunikation gentemot kund utan att även inkludera samtliga involverande i IT-

projektet. 

                                                 
57 Barthes, Roland (1960): ”Le bleu est à la mode cette année”, Revue francaise de sociologie, Vol. 1, No. 2, pp. 147-162 
58 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 37 
59 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
60 Müller, Ralf (2003) “Determinants for external communications of IT project manager”, International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 
5, pp. 345–354 
61 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”,  International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
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Vid en undersökning i artikeln ”IT projects: sink or swim”62 resonerade studien med 

bland annat vilka egenskaper en projektledare bör ha. Egenskapen som var av 

minsta betydelse var kunskaper avseende IT. Vilket styrkte argumentet avseende 

att kunskaper om vilken bransch eller organisation man arbetar med IT-projekt, inte 

hade en stor betydelse för projektledare. 

4.3. Användning av idéer 

En av frågorna som ställdes hade syftet att få information avseende vilket sätt 

respondenterna kunde ta till sig samt använda sig av nya idéer. Men även anledning 

för användning sig av en specifik idé. Detta om det fanns legitima skäl eller andra 

faktorer till anledningar av hur de använde sig av idéer. Samtliga respondenter 

tillfrågades även hur de skulle agera och huruvida nya idéer skulle påverka arbetet 

vid problem i respondenternas IT-projekt.  

Majoriteten av respondenter från de större företagen uttryckte att de inte brydde 

sig om huruvida en idé gav legitimitet eller inte. Det som var av betydelse var om 

det fanns något värde i idén för det aktuella IT-projektet, vilket var avgörande vid 

användning av en idé. De betonade även vid problem att de inte skulle använda 

specifika idéer utifrån litteratur, utan att majoriteten skulle vända sig till sina 

personliga nätverk bestående av kollegor men även andra sorters nätverk utanför 

arbetet. Här sade en av respondenterna: 

”Erfarna kollegor har mer erfarenhet av vad som verkligen händer i 

praktiken än vad teorierna och böckerna har, därför är nätverk bättre vid 

problem.” 

En avvikande åsikt från en av respondenterna från ett större företag menade att de 

absolut skulle ta in en idé om den bidrog till att företaget ansågs mer professionella 

utåt sett. Denna respondent var tydlig i svaren, enligt konversationscitat nedan:  

 ”- Skulle du använda dig av en idé endast på grund av dess legitimitet? 

                                                 
62 Taylor, Andrew (2000): ”IT projects: sink or swim”, The Computer Bulletin, Vol. 42, No.1, pp.  24-26 
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   - Absolut!” 

Av respondenterna från de mindre företagen var åsikterna varierande. Hälften av 

de respondenterna ansåg att de skulle använda sig av en idé endast på grund av 

dess legitimitet. Den andra hälften menade att en idés legitimitet inte hade någon 

som helst betydelse för om de skulle använda sig av idén. Ett flertal respondenter 

både från de mindre samt från de större företagen oberoende av varandra 

uttryckte: 

”What´s in it for me?” 

Med andra ord innebar det att om en idé bidrog med något värde till projektet 

användes den. Vilket enligt de själva menade att om idén inte var relevant förekom 

det ingen anledning att använda sig av idén.  

Bland dessa respondenter från de mindre företagen var svaren på frågan 

varierande, avseende huruvida de skulle söka i litteratur efter lösningar på problem. 

Majoriteten menade även här att de skulle vända sig till sina nätverk, där erfarna 

kollegor kompletterades med vänner som hade befunnit sig i branschen en längre 

tid. En avvikande respondent menade att denne direkt skulle vända sig till litteratur 

av olika slag för att hitta tydliga teorier samt idéer på hur de uppstådda problemen 

skulle lösas på för bästa resultat. Det då denne menade att litteraturen var mer 

tillförlitlig. 

Sammantaget var svaren spridda i båda urvalen. Majoriteten av respondenterna 

både från de större samt de mindre företagen ansåg att en idés legitimitet inte var 

avgörande för användandet av den. Utan att flera av dem ställde sig frågan ”What´s 

in it for me?” innan de använde sig av en idé, då de ansåg att detta var viktigare än 

att verka professionella utåt. Samtidigt som övriga ansåg att de absolut skulle 

använda sig av en specifik idé just på grund av dess legitimitet. Här ansåg dessa 

respondenter att vikten av att verka professionella utåt var av stor vikt. Detta 

främst för att få nya kunder samt verka som att de befinner sig i framkant avseende 

användandet av nya idéer.  
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Analysen avseende legitimitet leder diskussionen vidare in på att det kan anses som 

oprofessionellt i att endast använda sig av en idé på grund av dess legitima grund. 

Speciellt om det inte finns något tydligt belägg för att använda sig av idén. Detta 

menade en av respondenterna skulle orsaka svårigheter i ett IT-projekt, exempelvis 

att medarbetarna inte upplever någon koppling mellan den nya idén samt det 

arbete som projektet bedriver. Vilket skulle orsaka en splittring inom 

projektgruppen. Vidare uttryckte respondenten som ibland använde sig av idéer 

endast på grund av dess legitimitet: 

”Vi skulle aldrig säga att vi var bra på något vi inte behärskade.” 

Vilket är ett positivt citat i sammanhanget. Nu var det inte en majoritet av samtliga 

respondenter som medgav att de skulle använda sig av en idé endast på grund av 

dess legitimitet, utan det var färre än hälften.  

De två perspektiven, symbol- samt verktygsperspektivet63, kunde kopplas till dessa 

svar då verktygsperspektivet var helt fokuserat på att lösa problem. Detta främst 

genom att välja vilka idéer de skall arbeta efter samt hur de använde sig av dessa. 

Allt detta sker genom det March64 menar med rationella val, vilket innebär att 

respondenterna ser vilka konsekvenser olika beslut skulle leda till. Detta resulterar i 

att projektledarna tar beslut beroende på de situationella variablerna som 

föreligger, exempelvis vilka resurser som existerar samt vad som effektivast kan 

åstadkommas med det utförda arbetet.  

Även symbolperspektivet kopplades samman med den verklighet som studiens 

respondenter dagligen befann sig i. De arbetade i en miljö där det var viktigt att nå 

framgång, då pressen var hård samt flertalet av dagens IT-projekt misslyckades.65 

Vilket hade en tendens till att idéer med en viss legitimitet valdes att arbeta med i 

ett pågående IT-projekt. Det innebar att den idé som av olika skäl medförde viss 

                                                 
63 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 34-38 
64 March, G., James, (1997): "How decisions happen in organizations", Journal Human-Computer Interaction, Vol. 6, No. 2, pp. 95-117 
65 Wateridge, John (1995): ”IT projects: a basis for success”, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 3, pp. 169-172 
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legitimitet användes till det löpande arbetet. Till viss del för att uppnå effektivitet 

men främst i syfte att utåt sett verka professionella.  

Detta perspektiv resulterade i varierande svar då ett fåtal av samtliga respondenter 

uttryckte att de skulle kunna tänka sig att adoptera en idé endast på grund av dess 

legitimitet. Samtidigt som majoriteten svarade att de inte skulle tänka sig det. Detta 

som motiv att de endast skulle adoptera en idé om den tillförde ett värde för det 

aktuella IT-projektet, då flera menade att de tänkte ”What´s in it for me?” innan de 

använde sig av en idé.  

Ovanstående kan analyseras tillsammans med fenomenet att inte samtliga problem 

är värda att lösas. Vilket bekräftas av en respondent som menade att inte förrän ett 

problem uppstår skall det åtgärdas. Den enskilda respondenten uttryckte att endast 

problem av större karaktär och som hade avgörande inverkan på det aktuella IT-

projektet skulle ses över. Om ett problem var av mindre karaktär samt inte skulle 

komma att påverka IT-projektet negativt skulle det inte åtgärdas. Respondenten 

uttryckte: 

”Don’t fix it, if it ain’t broken.” 

Respondenten menade att inget onödigt kostsamt arbete skulle läggas ner på något 

som inte kommer bidra IT-projektet. Syftet i citatet handlade om effektivitet, vilket 

är verktygsperspektivets grund. Samtidigt som detta perspektiv syftar till att lösa 

problem motstrider det sig, på det sättet att ett problem tillåts uppstå utan att det 

åtgärdas om det inte anses vara av tillräckligt stor karaktär. Analysen leds vidare in 

på teorin om löskopplade organisationer66. Då några av respondenterna använde sig 

av en idé på grund av dess legitimitet (symbolperspektivet) kunde det kopplas med 

teorin om löskoppling, vilket menade att projektet inte använde sig av den nya idén, 

utan tog in den för att tillfredställa kunden.  

                                                 
66 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid. 22 
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Avseende användningen av idéer har medarbetarna inverkan på vilka idéer som 

användes. Majoriteten av samtliga respondenter medgav att det viktiga var att vara 

lyhörd. Citerat från en av dem: 

”Om man inte lyssnar och tar till sig det som ens medarbetare säger är 

man dum, speciellt när det är dem som kan verksamheten…” 

Då flertalet av medarbetarna var de som satt på spetskompetensen inom det 

specifika området som IT-projektet innefattade uttryckte respondenterna att det 

var otroligt viktigt att lyssna på vad de hade att säga när det avsåg vilka idéer de 

skulle använda sig av. Detta innebar att de till viss del använde sig av en idé på 

grund av dess legitimitet men även till viss del av vad medarbetarna föreslog. 

När det handlar om hur respondenterna agerade vid problem visade en tydlig 

majoritet av samtliga, att de skulle vända sig till sitt personliga nätverk istället för 

befintlig litteratur där idéer beskrivs. Detta motsäger sig till viss del teorin om hur 

idéer färdas genom tid och rum67. Enligt teorin sprids dessa idéer vidare genom tal 

samt olika skrifter. Av studiens resultat kan det utläsas att majoriteten vände sig till 

kollegor i nätverk och skulle inte leta bland lämpliga idéer i litteratur för att lösa ett 

problem. Däremot sprids idéerna vidare genom deras tal. Därmed syftar studies 

resultat delvis på teorins motsats, att idéer inte spreds genom skrifter utan endast 

genom nätverk. Ett resonemang kan därmed kopplas till att denna teori delvis 

påvisas samt delvis motsätts. Eftersom nätverk handlar om att genom människors 

tal föra idéer vidare. 

4.4. Påverkan på ledarskapet 

På frågan som ställdes till respondenterna där syftet var att få svar på huruvida 

deras ledarskap påverkades av detta flöde av nya idéer var avsikten att få en inblick 

i deras vardag, om de själva tog del av någon form av litteratur eller artiklar som 

publicerades. Syftet var även vad de ansåg om denna mängd information av idéer.  

                                                 
67 Ibid, sid. 16 
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Majoriteten av samtliga respondenter svarade att de inte påverkades av det 

ständiga flödet av nya idéer. De flesta respondenter både från de större samt från 

de mindre företagen menade att de tog del av viss information, dock inte allt. En 

tendens som däremot syntes var att flera av de respondenter med mindre 

erfarenhet generellt sett tog del av mer information än vad respondenterna med 

mer erfarenhet. De med mindre erfarenhet läste flera böcker samt artiklar som 

publicerades dagligen. Samtidigt som de med mer erfarenhet upplevde att de hade 

tillräckligt med kunskap, därför läste de endast vissa artiklar som publicerades i 

dagspressen någon gång i veckan, endast för att få inspiration samt motivation. 

Detta skulle kunna resoneras som att dessa respondenter upplevde sig vara ”varma 

i kläderna”. Detta till grund för att de redan ansåg sig ha skaffat sitt eget arbetssätt 

och idéer om hur de på bästa sätt skulle leda sina IT-projekt. Samtliga respondenter 

medgav att när de börjat arbeta som projektledare tog de del av mycket 

information, på grund av att de ville lära sig samt ta in så mycket information som 

möjligt för att snabbt utvecklas. Samtliga medgav även att stor del av litteraturen 

som förekom både i form av konsultlitteratur samt böcker med vetenskapliga 

grunder innehöll samma information. Här följer citat från några av respondenterna: 

”10 % av materialet som publiceras är nytt, resten är omskrivna texter 

som tidigare sagts.”  

”Kärt barn har många namn.”  

”Inget nytt under solen.” 

”Det mesta är bara skåpmat.” 

Något som avvek från detta var en av respondenterna från ett av de mindre 

företagen. Respondenten hade mycket erfarenhet, 25 år i branschen. Trots det tog 

denne del av information samt nya idéer i form av både artiklar samt böcker. 

Respondenten medgav att denne ”plöjde” böcker ständigt, till syfte att hela tiden 

utvecklas. Denne sade: 
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 ”Man kan aldrig få för mycket information, eller sluta utvecklas…” 

En av respondenterna uttryckte att projektledarens arbetsuppgifter kunde delas in i 

två delar, rent ledarskap samt verktyg för arbetet, som tidigare nämnt mjuk samt 

hård data. Då inte deras ledarskap, den mjuka datan, påverkades generellt av 

idéerna på något sätt kan en analys dras av att den andra delen av arbetet påverkas, 

den som handlar om verktygen, den hårda datan, för arbetet. Detta som grund för 

att då samma respondenter till viss del ändå trots att de menade på att de inte 

påverkades, fortsatte att ta del av information avseende nya idéer. Vilket med stor 

sannolikhet hade att göra med respondenternas erfarenhet. Ju mer erfarenhet de 

hade, desto mindre idéer tog de del av. Vilket innebar att de idéer respondenterna 

tog till sig endast avsåg den hårda datan.  

Sammanfattningsvis tog respondenterna del av idéer som innefattade den hårda 

datan, då de menade att de inte påverkades av idéer avseende den mjuka datan, 

det vill säga ledarskapet. 

Beroende på respondenternas erfarenhet kunde detta innebära att de tog beslut på 

olika sätt. Enligt vad lämplighetslogiken/konsekvenslogiken68 förespråkar kan ett 

beslut fattas på olika sätt. Vilket innebar att de respondenterna med mer erfarenhet 

och inte tog del av nya idéer, hade ett ”förråd” av tidigare använda idéer. Samtidigt 

som de respondenterna med mindre erfarenhet och utan samma ”förråd” med 

använda idéer, tog eventuellt ett beslut på ett annorlunda sätt.  De med mer 

erfarenhet hade enligt studien varit med i arbetslivet längre samt varit med om fler 

misslyckade IT-projekt vilket resulterade i att dessa hade med största sannolikhet 

även mer erfarenhet avseende vilka konsekvenser olika beslut brukade resultera i. 

Detta medförde att de hade större möjlighet att fatta beslut enligt 

konsekvenslogiken. Samtidigt som de med mindre erfarenhet inte varit med om lika 

många misslyckade IT-projekt. Detta resulterade i att respondenterna med mindre 

erfarenhet fortfarande kunde fatta beslut enligt konsekvenslogiken, dock på 

snävare grunder då de hade en mer begränsad rationalitet. Sammanfattningsvis 

                                                 
68 March, G., James, (1997): "How decisions happen in organizations", Journal Human-Computer Interaction, Vol. 6, No. 2, pp. 95-117 
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kunde både respondenter med mer samt mindre erfarenhet fatta beslut enligt 

konsekvenslogiken, men på grund av skillnaden i den rationella vetskapen kunde 

besluten få olika utgång. Vilket i sig resulterade i att ett beslut som inte syftade till 

slutmålet blev ett beslut grundat på lämplighetslogiken, alltså vad som var bäst för 

situationen.  

Då majoriteten av samtliga respondenter medgav att all litteratur i böcker och 

artiklar till största delen bestod av samma information menade de att det inte gav 

dem någon ny vetskap eller ett nytt sätt att arbeta efter. Däremot gav det 

motivation samt inspiration till fortsatt arbete, då respondenterna menade att de 

var intresserade av att ständigt utvecklas. Detta påvisar Thites69 vetenskapliga 

artikel om att det inte förekommer endast en lämplig metod att arbeta efter för att 

nå framgång. Thite syftar med artikeln på att ett flertal av hans noterade 

framgångsfaktorer behövs för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. Detta kan 

relatera till studiens resultat då respondenterna tog del av idéer under tiden de 

byggde på sin erfarenhet. Men när de skaffat sig tillräckligt mycket slutade de till 

viss del att söka efter ny information, och istället koncentrerade sig på vad de med 

tiden hade lärt sig. De ägnade sig endast då åt att ta del av vissa artiklar i 

dagspressen. Vilket innebar att ju mer erfarenhet en respondent hade, desto fler 

idéer hade de tagit del av, för att sedan skapa sig en egen idé som de handplockat.  

Samtidigt som de respondenterna med mindre erfarenhet ständigt sökte nya idéer 

för att utvecklas. Då respondenternas mål enligt studien, var att skapa sig ett eget 

arbetssätt. Här syns tydliga tendenser på teorin som behandlar den så kallade 

omsmältningen70 som beskrev hur idéer anpassades till organisationer. Vilket 

innebar att delar från flera olika idéer användes för att skapa en ny hel 

egenkomponerad idé. Vilket var det som förekom avseende idéernas påverkan eller 

snarare deras inverkan på respondenterna samt deras ledarskap kopplat till hur de 

använder och tar del av de nya idéerna som flödar.  

                                                 
69 Thite, Mohan (2000): “Leadership styles in information technology projects”, International Journal of Project Management, Vol. 18, No. 4, pp. 
235-241 
70 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö.  sid.163-165 
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4.5. Teori v.s. Praktik 

På frågan om vad respondenterna ansåg att de nya idéerna förhåller sig till 

praktiken var syftet att få fram deras åsikter avseende hur dessa idéer som 

tillkommer från teorin stämmer överens med respondenternas verklighet.  

Det var delade meningar avseende frågan då ett flertal ansåg att det påverkade 

beroende på vem som förespråkade den specifika idén som var aktuell. Exempelvis 

en forskare eller en projektledare inom branschen.  Majoriteten av samtliga 

respondenter menade att de nya teoretiska idéerna inte alltid överensstämde med 

hur det egentligen fungerade i praktiken. Dock menade respondenterna att idéerna 

inte skulle förkastas, då det var lösningar utifrån bland annat ett flertal års 

erfarenhet från personer i praktiken eller genom forskning där ett flertal IT-projekt 

hade studerats. På dessa grunder var idéerna bra, men de stämde inte med hur 

praktiken egentligen såg ut. Respondenterna menade att forskare inte hade den 

insikten samt erfarenheten i att driva IT-projekt i praktiken. Av den orsaken 

anförtrodde respondenterna sig inte till forskarnas studier som resulterade i olika 

vetenskapliga idéer, utan de anförtrodde sig mer till konsultlitteratur. Vilket innebar 

andra projektledare som delat med sig av sin erfarenhet. Respondenterna visade 

alltså mer intresse till vad projektledare med mångårig erfarenhet hade skrivit i sina 

böcker, än forskarnas studier. Respondenterna uttryckte därmed att de delvis 

kunde använda sig av en idé som en projektledare sagt men att de inte kunde 

använda sig av vissa idéer rakt av från forskare. Detta bland annat på grund av deras 

brist på praktisk erfarenhet. Utan respondenterna menade att de var tvungna att 

förändra idéerna för att anpassas till projektet. En av respondenterna uttryckte: 

”Det går oftast inte att bara ta in en idé utan att på ett eller annat sätt 

göra om den lite, så att den passar till vårt aktuella IT-projekt.” 

Av de respondenter som uttryckte att idéerna stämde i förhållande till praktiken, 

avsåg de idéer som personer inom yrket med stor erfarenhet förespråkade, 

exempelvis kända erfarna projektledare. En respondent menade att många av de 
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nya idéerna som togs in, användes inte fullt ut. Vilket bidrog till att idéerna inte 

ansågs fungera som idéerna avsåg.  

Utifrån resultatet av intervjuerna uttryckte majoriteten av respondenterna att i 

grund och botten berodde skillnaden mellan praktik och teori, på ett flertal andra 

faktorer än vem som förespråkade idén som tidigare nämnts. De flesta 

respondenter menade att varje IT-projekt var av engångskaraktär, vilket medförde 

att idéerna blev tvungna att anpassas till den unika situationen. Detta medförde i 

sin tur att de respondenter som var öppna med att arbeta med nya idéer menade 

att idéerna inte direkt kunde appliceras i praktiken utan var i behov av 

komplettering med projektledarnas egna erfarenheter: 

”Många idéer fungerar endast som teori, de är fina på papper, men i 

praktiken är det nästan omöjligt att använda sig av dem till 100 %. Det 

blir oerhört viktigt att kunna tillämpa dessa idéer till sin egen stil.” 

Resonemanget kan återigen kopplas till teorin omsmältning71. Respondenterna 

uttryckte att flera av idéerna såg fina ut på papper men idéerna kunde inte 

appliceras i praktiken på ett adekvat sätt. Utifrån studiens resultat var idéerna från 

teorin inte användbara som helhet, utan att respondenterna handplockade delar av 

olika idéer till ett eget arbetssätt som de sedan använde sig av. Detta som syfte att 

göra arbetet mer genomförbart till praktiken från teorin.  

 

  

                                                 
71 Røvik, Kjell Arne (2004) Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Liber, Malmö. sid.158-165 
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5. Sammanfattning av empiri och analys 

Sammanfattningsvis avseende hur respondenterna använde sig av nya idéer visade 

på spridda svar bland samtliga respondenter. Då majoriteten av respondenterna 

både från de större samt från de mindre företagen ansåg att en idés legitimitet inte 

var avgörande för användandet av den. Utan flera av dem ställde sig frågan ”What´s 

in it for me?” innan de använde sig av en idé. Samtidigt som en minoritet ansåg att 

de absolut skulle använda sig av en specifik idé på grund av dess legitimitet. Här 

ansåg dessa respondenter att vikten av att verka professionella var av stor vikt. Då 

främst för att få nya kunder samt verka som att de låg i framkant avseende 

användandet av nya idéer. Avseende huruvida de skulle lösa problem med hjälp av 

idéer eller inte, var svaren jämnare. Samtliga respondenter utom en avvikande 

uttryckte att de skulle vända sig till sina nätverk för att diskutera fram lösningar. 

Detta för att personerna i deras nätverk själva arbetade i samma bransch samt hade 

erfarenhet av liknande problem.  

Vad som var avgjorde avseende vilka idéer som ansågs mest intressanta för 

respondenterna, berodde på vem som förespråkade idén. Enligt respondenterna 

tog de till sig mer av idéer som var framställda av erfarna projektledare med stor 

kunskap samt erfarenhet från branschen. Detta vägde mer än de idéer som forskare 

förespråkade, på grund av deras brist på praktisk erfarenhet enligt respondenterna. 

Även idéer som framställdes som universallösning var av intresse för 

respondenterna, på grund av att de arbetade på olika sätt i olika IT-projekt.  

Ytterligare en sammanfattning är huruvida respondenternas åsikter kan jämföras 

med mängden erfarenhet. Samtliga respondenter medgav att under deras första år 

som projektledare tog de del av mycket information, då av en önskan att utvecklas. 

Respondenterna som hade däremot hade mycket erfarenhet av branschen 

upplevde sig ”varma i kläderna”. Vilket innebar att de inte tog del av idéer i lika stor 

utsträckning som tidigare. Om detta resultat generellt jämfördes med respondenter 

som hade mindre erfarenhet av branschen förekom stora tendenser på att dessa 
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tog del av mer litteratur avseende nya idéer. Följande analys sammanfattas genom 

att de respondenter med mer erfarenhet, de som är ”varma i kläderna” har genom 

åren skapat sig ett eget arbetssätt att arbeta efter. De har handplockat delar av 

idéer de själva ansett vara bäst lämpade, till ett eget arbetssätt. Därför tog de inte 

del av lika mycket idéer som tidigare. Utan de uppdaterade sig endast genom 

enstaka artiklar i dagspressen. Detta avsåg inte de respondenter som hade befunnit 

sig i branschen kortare tid. Dessa tog generellt sett del av mer information, både i 

form av artiklar samt litteratur.  

Då majoriteten av samtliga respondenter menade att de inte påverkades av det 

ständiga flödet av idéer, innebär det att idéerna inte har någon speciell slagkraft 

avseende respondenternas ledarskap. Däremot var de öppna för nya idéer 

avseende ledarskapet, dock endast i syfte att inspireras. En av respondenterna 

uttryckte att dennes arbetsuppgift kunde delas in i två delar, rent ledarskap, mjuk 

data, samt verktyg för arbetet, hård data. Utifrån detta resonemang påverkades 

inte respondenternas ledarskap av idéerna, vilket innebar att det var den hårda 

datan som delvis påverkade respondenterna, detta eftersom de fortfarande tog del 

av idéer.  

Dock uttryckte respondenterna ett speciellt intresse av idéer kring den hårda samt 

den mjuka datan. En skillnad kunde konstateras mellan respondenter från de större 

samt de mindre företagen avseende deras arbetssätt. Respondenterna ifrån de 

större företagen uttryckte att det förekom ett intresse av idéer kring den mjuka 

datan, då de använde ett arbetssätt som grund, vilket innebar att de hade stor 

kunskap avseende den hårda datan. Vilket medförde att idéer kring den mjuka 

datan, som kommunikation och liknande, var idéer som var av intresse. Samtidigt 

som respondenterna ifrån de mindre företagen påpekade ett intresse avseende den 

hårda datan, detta då de arbetade främst efter kundens arbetssätt varvid de 

egentligen aldrig använde ett fast eget arbetssätt.  

Avseende huruvida praktiken stämde överens med teorin påvisade studien att 

dessa inte liknade varandra. Bland annat genom att idéerna färdades i praktiken 
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genom personliga nätverk som var kollegor samt vänner, istället för att som teorin 

menade, genom olika skrifter, exempelvis vetenskapliga artiklar samt litteratur. 

Detta resonemang bekräftades då det kopplades till aspekten som tidigare 

behandlats, avseende idéerna inte används som teorin avser. Det grundar sig delvis 

på forskarnas brist på praktiskt arbete enligt respondenterna. Då IT-projekt är av 

engångskaraktär sker olika förändringar längs vägen. Dessa förändringar innebär att 

idéerna som forskare förespråkar, ser bra ut på papper, men går inte till 100 % att 

tillämpa i praktiken, utan de måste anpassas till respektive IT-projekt. Det som 

istället sker är att respondenterna använder sig av de bästa delarna från olika 

teorier, som de sedan skapar till ett eget arbetssätt. 

Utifrån studien påvisades tendenser att majoriteten av respondenterna var positiva 

till flödet av nya idéer. Dock ansåg ett fåtal respondenter att det kan bli störande 

med det ständiga flödet av nya idéer som beskriver vägen till ett bättre och mer 

lyckat IT-projekt. Sammanfattningsvis uttryckte de att det förelåg begränsningar 

med de idéer som tillkom samt att majoriteten av respondenternas uppfattning var 

att det egentligen var gamla idéer som tillkom i en ny förpackning. Samtliga idéer 

som på olika sätt publicerats innehöll med andra ord samma budskap som tidigare 

idéer. Då flera av respondenterna ansåg att majoriteten av de nya idéerna endast 

var upprepning av tidigare idéer, innebar det att de nya idéerna var gammal 

information som tidigare publicerats. 
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6. Slutsats 

För att sammanfatta studiens resultat samt återkoppla svaren till 

undersökningsproblemen presenteras det att flödet av ständigt nya idéer som 

tillkommer, bidrar till olika åsikter utifrån olika omständigheter.  

Majoriteten av samtliga respondenter var positiva till den ständiga utvecklingen av 

idéer, avseende hur ett IT-projekt på bästa sätt bör genomföras. Dock var de 

skeptiska till innehållet av dessa idéer då respondenterna uttryckte att stora delar 

av de nya idéerna var upprepning av tidigare idéer. 

Vidare påvisar studien att respondenternas ledarskap inte påverkades av de nya 

idéerna. Därmed dras en slutsats av att idéerna avseende ledarskapet tar 

respondenterna endast del av i syfte att få inspiration samt motivation till fortsatt 

arbete. 

Avseende respondenternas åsikter huruvida teorin stämde in på praktiken uttryckte 

samtliga respondenter att de till största del beaktade idéer framställda av erfarna 

projektledare framför de idéer som forskare studerat fram. Detta leder slutsatsen 

vidare in på huruvida respondenternas åsikter skiljer sig åt avseende vilka idéer de 

intresserar sig mest för, beroende på olika omständigheter. Slutsatsen är att de 

respondenter som arbetade på ett större företag intresserade sig mest för idéer 

som omfattade ledarskapet. Samtidigt som idéer avseende verktyg samt arbetssätt 

var av största intresse för de respondenterna från de mindre företagen.  

Huruvida respondenternas erfarenhet bidrog till skiljda åsikter bestod i att de med 

mer erfarenhet tog del av mindre idéer eftersom de redan skapat sig ett eget 

arbetssätt. Vilket skiljer sig avseende hur respondenterna med mindre erfarenhet 

tog del av idéer. Då dessa inte hunnit skapat sig ett eget arbetssätt, medförde detta 

att de respondenterna fortfarande tog del av fler idéer från litteratur. Utifrån 

studiens resultat kan en slutsats dras av att respondenternas intresse förelåg i att 

skapa sig ett eget arbetssätt. Vilket innebar att de tog delar från flera idéer, som 
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mål att skapa egna sätt att arbeta efter, för att uppnå framgång i de IT-projekt de 

leder.  

Respondenternas åsikter avseende hur de tog del av idéer samt tillvägagångssätt 

vid införande, innebar att värdet av idén var av större vikt än legitimitet av den. 

Vilket kan sammanfattas i följande mening, som framkommit av studiens resultat: 

”What´s in it for me?” 
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Bilaga 1, Intervjuunderlag 
Dessa frågor avser att ta reda på vad projektledare anser om alla idéer som ständigt tillkommer avseende hur en projektledare bör agera samt 

leda i olika situationer. Frågorna är sju till antalet och skall täcka in samtliga områden och delar till studien för att de skall ligga som grund till 

uppsatsens syfte samt undersökningsproblem. Dessa frågors huvudsyfte är att undersöka huruvida projektledarnas egna åsikter är avseende 

detta ämne, det ständiga flödet av nya idéer. Frågorna är följande:  

 

1. Hur arbetar ni, vilket arbetssätt använder ni er av? 

a. Arbetar ni efter ett specifikt arbetssätt, exempelvis en Agil modell som Scrum DSDM, Extreme programming (XP) eller styrmodell 

som PPS.   

2. Vad är er egen reflektion av anledning till de ständigt nya idéer om hur IT-projekt bör genomföras på? 

a.  Är ni positiva eller negativ till detta?  

i. Vad tror ni att anledningen är till detta?  

b. Känner ni mer eller mindre intresse av idéerna?  

3. Hur anser ni att ert ledarskap påverkas av detta flöde av nya idéer? 

a. Tar ni själva del av någon form av litteratur/artiklar/konsultlitteratur om hur man på bästa sätt genomför ett ledarskap för att nå 

framgång i IT-projekt?  

b. Följer ni några av dessa? 
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c. Utvecklas eller ännu värre förvärrar er ledarskapförmåga? 

4. Anser ni att ni kan ta till er samt får användning av de nya idéer som tillkommer? 

a. Sätter det press på er? 

b. Vill ni testa nya saker för att se om förbättring sker? 

c. Vid problem, söker ni efter idéer för att lösa problemen? 

5. Hur anser ni att dessa idéer förhåller sig till praktiken? 

a. Anser ni att idéerna är enkla att använda er av. 

b. Hur relevant blir idéerna i praktiken?  

6. Hur tycker ni att övriga i IT-projektet påverkas av dessa idéer? 

a. Påverkas de över huvud taget?  

b. Accepteras idéerna av medarbetarna? 

c. Har de något att säga till om, avseende dessa idéer? 

7. Upplever ni att det finns några specifika områden/faser i ett IT-projekt där nya idéer skulle kunna påverka ert arbete? 

 


