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Abstrakt 
Det finns forskning från flera olika perspektiv som har studerat kritiska framgångsfaktorer 
gällande arbete i projekt. Det problem som finns är att det inte finns ett specifikt 
genomförande för att uppnå lyckat resultat inom projektarbeten. Belassi och Tukel (1996) 
har tagit fram en teori att analysera projektgenomförande utifrån. Modellen behöver 
utvecklas med tiden och förändras för att anpassas till specifika typer av projekt, till 
exempel interna IT-projekt som denna undersökning behandlar. I den här studien har en 
fallstudie genomförts på två verksamheter där det i varje verksamhet finns ett intern IT-
projekt som anses vara lyckat och ett som anses vara misslyckat. Med grund i Belassi och 
Tukels (1996) teori Critical success/failure factors in projects har kvalitativa intervjuer 
genomförts i syfte att ta reda på vilka framgångsfaktorer som är kritiska för lyckade och 
misslyckade interna IT-projekt. Vidare är syftet även att se om det finns andra kritiska 
framgångsfaktorer som kan utveckla teorin. Den insamlade empirin analyserades genom 
kategorisering och studiens resultat visar vilka de kritiska framgångsfaktorerna är för de 
två verksamheternas utvalda interna IT-projekt. Det har även skapats en utvecklad modell 
med kritiska framgångs- och misslyckandefaktorer som inte tidigare fanns omnämnda i 
teorin men som visade sig ha en inverkan på projektets resultat. Studien visade att 
ledarskap och kommunikation var viktiga faktorer för att uppnå framgångsrika projekt. 
Det visade sig också att det inte enbart var projektdeltagarnas tekniska bakgrund som 
spelade in utan även annan kompetens hos individerna. I de fall då det inte uppfattats som 
att någon utvärdering var gjord ansåg flera individer att det hade varit bra om det hade 
genomförts. Projektdeltagarnas kompetens och utvärdering av projektets genomförande 
var därför, tillsammans med externa leverantörer och användarnas stöd, faktorer som 
valdes att kompletteras i den vidareutvecklade modellen. Projektgruppen engagemang tas 
redan upp i Belassi och Tukels (1996) teori, men det framhävs i undersökningen att 
engagemanget bör vara objektivt. 
 
Nyckelord: internt förändringsarbete, IT-projekt, kritiska framgångsfaktorer, lyckat 
projekt, misslyckat projekt 
 



   
 

   
 

Abstract 
There is research from several different perspectives that have studied the critical success 
factors regarding to project work. The problem is that there is not a specific project 
transact to achieve success in projects. Belassi and Tukel (1996) has developed a theory 
that can be used to analyze the implementation of projects. The theory needs to evolve 
over time and change in order to adapt to specific types of projects such as internal IT 
projects that this study addresses. In this study a case study carried out in two 
organizations where each one of them consist one internal IT project that is considered 
successful and one that is considered a failure. Based on Belassi and Tukels (1996) theory 
Critical success/failure factors into projects, qualitative interviews were conducted in 
order to determine which success factors that are critical to the success and failure of 
internal IT projects. Furthermore, the aim is also to see if there are other critical success 
factors that can develop the theory. The collected empirical data was analyzed by 
categorization and the results of this study show which the critical success factors is in the 
internal IT projects. A new model was created and developed with critical success and 
failure factors that did not exist in the previously mentioned theory but which turned out to 
have an impact on the project results. The study showed that leadership and 
communication were key factors in achieving successful projects. It also turned out that 
not only was the project participants' technical backround important to project success but 
also other skills of the individuals. In cases where it is not perceived as an evaluation was 
made most of the informants said that it would have been good if it had been done. Project 
participants' skills and evaluation of the realization of the project was therefore, together 
with external suppliers and user support, factors that were chosen to be supplemented in 
the refined model. The project team commitment are already addressed in Belassi and 
Tukels (1996) theory, but it is emphasized in the survey that the commitment should be 
objective. 
 
Keywords: critical success factors, failed project, Internal change management, IT-
project,  successful project  
 

  



   
 

   
 

Förord 
Att välja ett ämne som handlar om utveckling i sitt sätt att arbeta kändes som passade för 
oss båda. Vi har under utbildningens gång, i olika kurser, arbetat med olika typer av 
utveckling och vi tycker att just förändringsarbeten i verksamheter är viktiga för 
organisationen i sig och väldigt intressant för oss som informationslogistiker att arbeta 
med i framtiden. 
 
För det första vill vi tacka våra fallföretag och alla informanter som har deltagit i studien 
och bidragit till resultatet. Den tid och engagemang som ni har givit oss är mycket 
uppskattat. Vi vill även rikta ett stort tack till Lina Nilsson, vår handledare, som har hjälpt 
oss att få ordning på våra tankar och funderingar samt styrt oss i rätt riktning när vi har 
styrt kosan åt fel håll. Utan din hjälp under terminens hade det inte blivit så bra som det 
till slut blev. Undersökare 1 säger: “Alla behöver en Lina i sitt liv”, vilket stöds av 
undersökare 2. 
 
Det finns även andra vi vill tacka som har fått stå ut med våra tankar, skypesamtal och 
peppat oss i processen. Där har vi pojkvänner, vänner och familj som verkligen har trott på 
oss i det vi gör. Vi vill nog även tacka oss själva och ge oss en klapp på axeln för att ha 
lyckats ta oss igenom terminen med ett, för det mesta, glatt humör med en aning djupare 
orosrynka i pannan. 
 

Hässleholm, Stockholm, 25 maj 2016 
Emelie Zetterlund och Victoria Erlingsson 
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1 Inledning  
Företag driver idag allt mer av sin verksamhet i projektform (Beckman & Alquist, 2014). 
Statistiken visar att 81% av alla IT-baserade projekt som finns runt om i världen 
misslyckas och att endast 19% lyckas. Detta visar statistik som The Stanish Group har 
tagit fram baserat på de fem senaste åren (Hastie & Wojewoda, 2015). Lind och Culler 
(2013) har liknande siffror när det gäller IT-projekt i USA. Samtidigt presenterar 
Beckman och Alquist (2014) att två tredjedelar av alla förändringsprojekt också 
misslyckas. Vad som bidrar till ett lyckat eller misslyckat projektresultat kan vara svårt att 
veta om det inte görs en undersökning av resultatet och det är en viktig kunskap som 
behövs för att en verksamhet ska kunna utvecklas. Det är av värde att kunna sätta 
information i ett sammanhang för att kunna lära utav den. Därför är det av betydelse att 
veta vad det var som gjorde att projektet blev lyckat eller misslyckat (Lööw, 2001). Den 
här fallstudien kommer, med grund i Belassi och Tukels (1996) teori Critical 
success/failure factors in projects [CSFF], att innefatta faktorer som behandlar projektet, 
projektledare, projektdeltagarna, organisationen och den externa omgivningen. Med hjälp 
av totalt fyra interna IT-projekt ska gemensamma faktorer som bidragit till projektens 
resultat studeras. Belassi och Tukel (1996) uppmanar i sin forskning till utveckling av 
teorin. Därför har denna studie utgångspunkt i Belassi och Tukels (1996) teori, dels för att 
studera faktorer som har bidragit till lyckade och misslyckade projekt, dels för att ta oss an 
Belassi och Tukels (1996) uppmaning att utveckla teorin. Med hjälp av resultatet i den här 
studien har verksamheterna möjlighet att utforma ett verktyg som kan användas för 
ständiga förbättringar med lärande av erfarenheter. Informationslogistik handlar om att 
utveckla, effektivisera och förbättra interna flöden i organisationer, vilket ofta idag görs 
med hjälp av IT-system. Den här rapporten ska behandla interna förändringsprojekt med 
IT-system och vilka faktorer som bidrar till projektens lyckade eller misslyckade resultat. 

1.1 Bakgrund 
Det är viktigt att verksamheter följer med i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Detta medför att verksamheterna behöver förändra sitt sätt att arbeta även i 
projekt (Beckman & Alquist, 2014) när, som Hagberg och Ljung (2000) poängterar, 
världen förändras i rask takt.  
 
För att verksamheter ska kunna utvecklas krävs det att de uppnår framgångsrika projekt. 
Projekt kan vara mer eller mindre komplexa, men det krävs oavsett att flera aspekter 
samverkar och det är viktigt med en medvetenhet hos verksamheterna kring vad som 
bidrar till framgång och vad som bör undvikas. Holm diskuterar i ett blogginlägg från 
2009 att det är svårt att definiera lyckade projekt. Lööw (2001) och Holm (2009) hävdar 
att ett projekt är för viktigt för att vara baserat på en meningslös definition där oftast själva 
nyttan med projektet inte ens inkluderas. Holm (2009) beskriver att ett projekt som anses 
lyckat oftast drar över tiden och överstiger budgeten, vilket bekräftas av Lööw (2001) och 
Belassi och Tukel (1996). Beckman och Alquist (2014) beskriver att misslyckade projekt 
inte uppnår önskade effekter, avslutats i förtid eller drar över tiden och kostar mer än 
beräknat. Ett lyckat projekt räknas i denna studie till de projekt som uppfyllt bestämda mål 
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och samtidigt bidragit med nytta till verksamheten. Detta eftersom inget av de lyckade 
projekten i denna studie hållit varken tid eller budget. Rosengren (2016) beskriver åtta 
steg som leder till ett lyckat projekt. Ett av stegen är att tidsplanen ska vara realistisk men 
Rosengren (2016) tar exempelvis även upp att kommunikation och rätt kompetens är 
nödvändigt. 
 
I tidsskriften Harvard Business Review från november 2015 tar Gino och Staats upp 
frågan varför organisationer inte lär sig av tidigare erfarenheter, till exempel från utfall av 
projekt. Gino och Staats (2015) beskriver att det finns en rädsla för att misslyckas och att 
organisationer idag inte främjar en kultur där misslyckande är godtagbart. Gino och Staats 
(2015) framhäver också att ledare ofta fokuserar mer på utförandet är på lärandet när det 
ska anställas eller rekryteras. När det gäller framgång menar många att det beror på hårt 
arbete och skicklighet före tur, men att misslyckanden skylls oftast på otur. Detta 
förhindrar lärande. Gino och Staats (2015) förklarar att det behövs tid för reflektion och 
framhäver att en del företag till och med schemalagt tid i arbetet för detta. Militären i USA 
har After Action Review [AAR] (Gino & Staats, 2015). AAR innebär att individerna 
utvärderar agerandet i en insats för att vara medvetna om vad som kan göras bättre nästa 
gång (Spector, 2012). 
 
Belassi och Tukel (1996) beskriver att allt fler projektledare strävar efter att uppnå god 
kvalitet i arbetet inom organisationen. Kvaliteten är något som kan förbättras genom att 
identifiera och eliminera de faktorer som påverkar projektet negativt och främja faktorer 
som påverkar projektet positivt (Belassi & Tukel, 1996). Genom att reflektera över 
tidigare genomförda projektarbeten och ta lärdom av dem bidrar detta till framtida 
förbättringar (Vedung, 2009). Om ett projekt inte resulterar i positiva effekter kan det 
bidra till ökade kostnader för verksamheten och därför är det viktigt att ta fram ett sätt att 
arbeta för att motverka detta. På ett eller annat sätt borde verksamheter och projektgrupper 
kunna lära av tidigare projekt. Det måste skapas en medvetenhet och kunskap om vilka 
faktorer som bidrar till lyckade och misslyckade IT-projekt (Belassi & Tukel, 1996). 
 
Belassi och Tukel (1996) har tagit fram en detaljerad teori som visar olika faktorers 
påverkan. Den är utformad för att passa olika typer av projekt. Sedan teorin utvecklades 
har världen förändrats. Detta var Belassi och Tukel (1996) medvetna om när de utformade 
sin teori. Därför uppmanar de till att faktorer kan behöva tas bort eller läggas till i teorin. I 
den här undersökningen önskas ta reda på vilka faktorer som bidrar till ett lyckat eller 
mindre lyckat IT-projekt. Enligt Belassi och Tukel (1996) behöver projektledare skapa sig 
en förståelse om vilka faktorer som har bidragit till framgång eller inte och hur dessa kan 
mätas. Undersökningen ses som en utvärdering av utförda projekt, vilket ska ge ett resultat 
som tydliggör verksamheternas brister i projektgenomförande. Resultatet av studien kan 
även fungera som underlag för skapandet av ett verktyg som verksamheterna kan använda 
för att mäta vilka faktorer som behöver förbättras. 
 
Under våra respektive praktikterminer har vi arbetat på avdelningar inom två olika 
verksamheter som mestadels arbetar i projekt. Det var där intresset skapades för att ta reda 
på varför vissa interna IT-projekt blir lyckade och andra inte. Det har samlats in 
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information kring hur dessa två verksamheter arbetar med IT-projekt för att uppsatsen ska 
förmedla vilka faktorer som bidrar till ett lyckat eller mindre lyckat IT-projekt. Trots att 
det finns mycket forskning inom området, finns det fortfarande många projekt i olika 
verksamheter som inte uppnår önskat resultat. Med hjälp av denna undersökning och 
Belassi och Tukels (1996) teori, kan verksamheterna öka sin förståelse för vilka faktorer 
som bidrar till ett projekts utfall. I den här studien undersöks det vilka faktorer som 
bidragit till interna IT-projekts olika resultat. Undersökningen visar därmed på hur teorin 
kan användas och utvecklas för att anpassas till dagens förutsättningar i interna IT-projekt. 

1.2 Fallföretag 
Verksamheterna, som bidrar med interna IT-projekt för undersökningen, är båda 
internationellt verksamma och arbetar i projektform samtidigt som det strävas efter att 
hela tiden utveckla verksamheten. Båda verksamheterna har projektvana och samtliga 
projekt i denna undersökning är interna IT-projekt. Projekten i undersökningen har 
genomförts mellan år 2009-2015. Hädanefter hänvisas till fallföretagen som verksamhet A 
och verksamhet B. 

1.3  Begrepp 
Informant - De individer som deltar i intervjuerna. 
Interna IT-projekt - Förändringsprojekt med IT-system internt inom verksamheten eller 
organisationen. 
Lyckat projekt - Räknas till projekt som uppfyllt bestämda mål och som samtidigt bidragit 
till nytta för verksamheten. 
Misslyckat projekt - Räknas till projekt som inte uppfyllt bestämda mål och/eller inte har 
bidragit till nytta för verksamheten. 
Fallstudie - Det är undersökningar som görs på specifika verksamheter och som inte går 
att generalisera för alla verksamheter.  
Verksamhet A och B - Fallföretag som använts i studien. 
Projekt: En tillfällig arbetsgrupp som arbetar mot att nå ett förutbestämt mål. 

1.4 Tidigare forskning 
Keskiniemi (2014) har undersökt ett IT-projekt i en interkommunal verksamhet och tagit 
fram 27 faktorer som ansågs kritiska. Keskiniemi (2014) och Cooke-Davies (2002) tar 
båda upp kommunikation och ledarskap som viktiga faktorer vilket tillsammans med 
andra faktorer, exempelvis delaktighet och dokumentation, behövs för att bättre lyckas 
med ett projekt. Cooke-Davis (2002) betonar vikten av att försöka hålla projekten så långt 
under tre år som möjligt eftersom projekten sedan blir stora och komplexa att planera. 
Detta poängteras också av Belassi och Tukel (1996) som förklarar att projekt med mer än 
hundra aktiviteter ofta blir försenade med sitt slutdatum. Cooke-Davies (2002) framhäver 
även vikten av rätt resurser för projektet samt lärandet från tidigare projekt. Enligt Belassi 
och Tukel (1996) är det en fördel för verksamheter att kunna gruppera olika faktorer. Den 
teori de tagit fram visar hur faktorer påverkar varandra inom ett projekt för att bidra till 
framgång eller misslyckande. Detta kommer att utvecklas mer i kapitel 2. 
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Studier visar att utvärdering och uppföljning är avgörande för den lärande processen där 
lärande och reflektion kan leda till kunskapsutveckling och förändring. Beckman och 
Ahlquist (2014) förklarar att reflektion skapar lojalitet för företaget, samtidigt som det 
bidrar till en ökad motivation för att arbeta effektivt och samarbeta inom gruppen. Det är 
viktigt att utvärderingen behandlar innehåll, mål och den enskilde individens uppfattningar 
om organisationen (Filstad, 2012). Spector (2012) framhäver också självvärdering och 
information från fler källor och menar att detta bidrar till en mer valid feedback. Fischhoff 
och Kadvany (2012) menar till exempel att meteorologer ofta fattar bra beslut eftersom de 
får kontinuerlig feedback. Utvärdering kan ske i form av exempelvis gruppdiskussion 
mellan medarbetarna om en viss situation, utvecklingssamtal med den anställde eller 
enskilda intervjuer och samtal med individen (Filstad, 2012). Genom att ta till vara på 
erfarenheter från de anställda kan detta leda till nytt lärande och ökad kunskap och Filstad 
(2012) menar att detta är ett bra sätt för verksamheter att identifiera negativa och positiva 
förhållanden. Det som är viktigast med utvärderingar är att det finns ett syfte med dem. 
Lärande kräver reflektion och utvärdering för att leda till förändring och därmed 
kunskapsutveckling (Filstad, 2012), vilket Vedung (2009) menar behövs för att lära av 
sina misstag och korrigera sitt arbete. 

1.5 Problemformulering 
Genom att hitta den kod som visar likheter i framgångskonceptet kan ett genomförande 
kopieras för att nå framgångsrika resultat (Bäcklund, 2002). Misslyckande ska tas till var 
på och läras utav, de är källor till förbättring (Beckman & Alquist, 2014). Därför är det av 
stor vikt att undersöka vilka faktorer som varit bidragande för undersökta interna IT-
projekts resultat. Det är svårt för verksamheter att veta vilka faktorer som inverkar på 
projektets resultat då faktorerna saknar en gemensam utgångspunkt. Undersökning bidrar 
till medvetenhet för vilka faktorer som inverkar på ett projekts resultat hos 
undersökningens utvalda verksamheter. Ljungberg och Larsson (2012) förklarar att det 
finns obegränsat med arbete för att utveckla verksamheter och framhäver att kunskap, 
förståelse och samarbete är några av de nyckelfaktorer som behövs för att vidareutveckla 
verksamheten. Trots att det finns mycket litteratur om hur ett IT-projekt lyckas eller inte, 
finns det ett behov hos verksamheter att förstå varför deras interna IT-projekt lyckas eller 
misslyckas. Dessutom underlättar det för verksamheterna att samla faktorer i en och 
samma teori. Utvärdering är avgörande för att verksamheten ska kunna lära sig av tidigare 
erfarenheter (Filstad, 2012; Beckman & Alquist, 2014). Genom denna undersökning kan 
de utvalda verksamheterna lära sig av tidigare utförda IT-projekt och på så vis skapa sig 
ett verktyg som genererar kunskap för vad som bidrar till lyckade och misslyckade projekt 
även i fler interna IT-projekt. På det sättet kan verksamheterna se vad de generellt, inom 
verksamheten, gör bra och vad som behöver förbättras i deras utförande av projekt.  
 
Cooke-Davies (2002), Belassi och Tukel (1996) samt Keskiniemi (2014) beskriver alla 
kritiska framgångsfaktorer som behövs för ett lyckat projekt samtidigt som Constantino et 
al. (2015) påpekar att det ständigt skapas nya teorier som ska hjälpa verksamheter att nå 
sina mål. Problemet är att även om det finns mycket information tillgänglig inom ämnet är 
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ofta de faktorer som tas fram för generella (Constantino et al. 2015). Cooke-Davies (2002) 
och Keskiniemi (2014) beskriver till exempel att ledningen är en kritisk framgångsfaktor, 
medan Belassi och Tukels (1996) teori är mer detaljerad och beskriver mer ingående vilka 
faktorer i ledningen som kan vara kritiska. Belassi och Tukels (1996) teori är framtagen 
för att passa flera olika typer av projekt, och de påpekar att modellen kan behöva justeras 
över tid eftersom världen förändras. Ljung (2011) framhäver att de kritiska 
framgångsfaktorerna kan vara olika beroende på vilken typ av projekt det är. För att 
anpassa Belassi och Tukels (1996) teori till interna IT-projekt ska en fallstudie 
genomföras på fyra olika interna IT-projekt genom att utgå från samt eventuellt utveckla 
teorin.  

1.6 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utifrån teorin CSFF studera projektdeltagares upplevelser av 
gemensamma faktorer som bidragit till lyckade och misslyckade resultat i interna IT-
projekt. Vidare är syftet att undersöka om det finns andra faktorer, utöver de faktorer som 
redan finns i teorin, som kan bidra till ett lyckat eller misslyckat internt IT-projekt. 
 
Frågeställningen blir därmed: Med utgångspunkt i teorin CSFF, vilka gemensamma och 
eventuellt nya framgångs- och misslyckandefaktorer upplevs av projektdeltagarna ha 
bidragit till lyckade eller misslyckade interna IT-projekt? 

1.7 Avgränsning 
Undersökningen berör det interna IT-projektets utförande och urvalet är därför begränsat 
till de individer som varit delaktiga i projektet. För att kunna jämföra projekten 
eftersträvades liknande projekt, därför har projekten avgränsats till att beröra 
förändringsprojekt som är kopplade till IT-system. Studien har även avgränsats till två 
företag som undersökarna hade kunskap om och kontakt med sedan tidigare, dessutom 
fanns dessa tillgängliga för undersökarna vid tidpunkten för studien. Detta innebär att 
ingen generalisering kommer göras för alla verksamheter i alla kulturer och för alla typer 
av projekt. Andra verksamheter som också arbetar med interna IT-projekt kan dock se 
likheter och ta lärdom av rapporten. Verksamheterna arbetar båda med projekt för att 
utvecklas och det finns likheter i de faktorer som bidragit till verksamheternas lyckade och 
misslyckade projekt. Dessa faktorer begränsas till att studeras utifrån ett informatik-
perspektiv och kommer därför inte utgå från till exempel ekonomiska perspektiv. Teorin 
som valts kan användas i flera olika avseenden. Belassi och Tukel (1996) framhäver 
inverkan mellan de olika faktorerna, men i denna undersökning används teorin som en 
grund för intervjuguiden samt för att kategorisera faktorerna. Faktorernas inverkan på 
varandra hade också kunnat studeras, men hade bidragit till en mer omfattande studie 
vilket hade tagit längre tid än vad som fanns att avsätta för undersökningen. Undersökning 
har dessutom avgränsats till upplevelser som är baserade på avslutade interna IT-projekt. 
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1.8 Målgrupp 
Denna rapport bidrar till ökad kunskap hos alla individer som arbetar med interna IT-
projekt inom verksamheter. Eftersom rapporten är skriven inom området 
informationslogistik riktar den sig även mot studenter, föreläsare och forskare med 
intressen inom området. Resultatet från denna undersökning är av intresse hos de båda i 
undersökningen involverade verksamheterna eftersom detta kan ses som feedback för 
projekten för att kunna förbättra arbetet i IT-projekt. 

1.9 Disposition  
För att ge dig som läsare en grund till denna undersökning ges i kapitel 2 Teori en 
beskrivning kring den teori som denna studie bygger på. För att få en förståelse för hur 
hela undersökningen genomförts beskrivs det i kapitel 3 Metod undersökningens 
tillvägagångssätt. Här beskrivs undersökningens genomförande, hur data samlades in, hur 
urvalet har gjorts, hur insamlad data har analyserats samt på vilket sätt det har tagits 
hänsyn till trovärdighet, tillförlitlighet, äkthet och etiska aspekter. I kapitel 4 Resultat 
presenteras en sammanställning av det empiriska materialet. Där redovisas också analysen 
av den insamlade datan. I kapitel 5 Diskussion förs en resultatdiskussion och det görs en 
reflektion över den metod som utförts i undersökningen. Till sist i kapitel 6 Avslutning ges 
en kortfattad slutsats med svar på frågeställningen samt förslag på vad vidare forskning 
kan behandla. Rapporten avslutas med en referenslista och bilagor. 
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2  Bakgrundsteoretiskt ramverk 
Många gånger tas det hellre fram nya modeller över hur projektarbete ska gå tillväga 
istället för att använda sig av redan testade modeller (Constantino, Di Gravio, & Nonino, 
2015). Constantino et al. (2015) beskriver att de kritiska framgångsfaktorerna ofta är för 
generella för att kunna stödja ett bra beslut. Eftersom planeringsstadiet i ett projekt är så 
pass viktigt har Constantino et al. (2015) tagit fram en modell som i ett tidigt stadie ska 
framhäva misslyckande. Ljung (2011) förklarar att interna förändringsprojekt behöver 
projektledning som har kunskap i att kommunicera med och leda människor, vilket även 
bekräftas av Tonnquist (2014). Olika projektledartyper behövs beroende på vilken sort av 
projektform det är (Beckman & Alquist, 2014). Det finns ett generellt behov av 
projektledare med kunskap i planeringsteknik, dock gällande interna förändringsprojekt 
där individers beteende ska förändras krävs mer kunskap inom bland annat 
konflikthantering, förhandling och presentationsteknik (Beckman & Alquist, 2014). 
 
Ljung (2011) förklarar att det finns skillnader mellan olika typer av projekt. Några 
kategorier av projekt som Ljung (2011) tar upp är bland annat vidareutvecklingsprojekt, 
strategiska projekt, problemlösningsprojekt, interna förändringsprojekt och 
forskningsprojekt. De interna projekten handlar oftast om att utveckla någonting, vilket 
kan vara till exempel ett IT-system. Här är det lätt att fokus hamnar mer på att utveckla 
systemet än att förändra individers beteende (Ljung, 2011). Ljung (2011) påpekar att det 
beror på att det är komplext och svårt att specificera de olika arbetsmomenten för att 
uppnå lyckade resultat. Vilka faktorer som är kritiska kan vara beroende på vilken typ av 
projekt det är. Ljung (2011) framhäver att det finns effektiv planeringsteknik som kan 
användas när ett projekt ska leverera en produkt likt en vara eller tjänst, men projektet blir 
mer komplext när det ska resultera i någon form av aktivitet likt en konsert eller 
utbildning. För projekt som resulterar i aktiviteter bygger planeringen och uppföljningen 
på en bra kommunikation inom gruppen med delegering av arbetsuppgifter. Detta till 
skillnad mot projekt som resulterar i en produkt där hela projektet kan planeras i 
kronologisk ordning. Ljung (2011) menar att det till och med kan bli ineffektivt att försöka 
planera hela projektet från början om projektets syfte är att förändra ett beteende inom 
verksamheten. För att förebygga och motverka att ett projekt misslyckas menar 
Constantino et al. (2015) att olika typer av organisationer kan använda sig av kritiska 
framgångsfaktorer för att förutsäga projektets utförande. Genom att se till verksamhetens 
strategiska mål, projektledarerfarenheter och dess konkurrenter kan metoden hjälpa till att 
fatta beslut som leder till ett lyckat resultat (Constantio et al., 2015). En anledning till att 
förändringar inte lyckas kan vara att användarna inte är delaktiga (Spector, 2012). Spector 
(2012) menar att användare inte är naturligt motstridiga, men kan bli det beroende på 
vilket sätt som förändringar implementeras på. Involvering av arbetstagare skapar ett stöd 
för en förändring, vilket behövs för ett lyckat resultat (Spector, 2012). 
 
Beckman och Alquist (2014) hävdar att framgångsrika företag ser till att lära sig av alla 
projekt och alla förändringar som genomförs och menar även att misslyckade projekt kan 
bidra till kunskap både för individer, grupper och organisationer. Beckman och Alquist 
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(2014) förklarar att det finns flera små förändringar som inte hanteras som de borde 
eftersom ledare inte behandlar uppgifterna som projekt. Dessa förändringar “rinner ofta ut 
i sanden” och bidrar i slutändan inte till någon förändring alls. 
 
Precis som Beckman och Alquist (2014) framhäver har sättet att leda projekt förändrats, 
de menar att det gått från pliktgeneration till lustgeneration och därmed behövs arbetas 
mer med helheten och samtidigt hylla gruppen och individen mer. Spector (2012) 
framhäver vikten av att få med rätt människor på bussen, vilket innebär att individers 
personlighet ska beaktas. Det ska eftersträvas individer med personligheter som stärker 
organisationens värde. Personalen har den bästa detaljkunskapen och agerar alla experter 
inom sina områden (Angelöw, 2010). Samtidigt framhäver Fischhoff och Kadvany (2012) 
vikten av att individer inte får bli allt för självsäkra när något gått bra eftersom de därmed 
lättare fattar optimistiska beslut. 
 

2.1 Teori 
Keskiniemi (2014) och Cooke-Davies (2002) har tagit fram kritiska framgångsfaktorer för 
lyckade projekt. Dessa teorier ansågs inte beskrivas tillräckligt ingående då de framhäver 
till exempel projektledningen som en kritisk faktor medan Belassi och Tukels (1996) teori 
mer ingående beskriver vad faktorgruppen projektledning innehåller för faktorer. 
Keskiniemis (2014) och Cooke-Davies (2002) teorier ansågs därför för generella och 
används därmed inte i denna undersökning. Dessutom var syftet att undersöka vilka 
faktorer som påverkade både lyckade och misslyckade projekt vilket Belassi och Tukels 
(1996) teori gav möjlighet till då båda perspektiven finns med i samma teori. Constantino 
(2015) har tagit fram en modell för att förutse projektets resultat under pågående projekt 
och eftersom projekten i denna undersökning redan var genomförda lämpade sig inte 
denna teori. Belassi och Tukel (1996) är medvetna om att faktorer som finns med i teorin 
kan tas bort om de blir mindre kritiska efterhand som tekniken utvecklas samtidigt som 
andra faktorer kan komma att läggas till då de blir mer kritiska i andra typer av projekt. 
Därför lämpar sig teorin även som grund för eventuell utveckling. Nedan kommer en 
beskrivning av Belassi och Tukels (1996) teori Critical success/failure factors in projects 
som valts som grund för undersökningen. 
 
Andra som har använt Belassi och Tukels (1996) teori är bland annat Glazkova och 
Larsson (2012) som visar de vanligaste förekommande kritiska framgångsfaktorerna i 
totalt 22 forskningar. De flesta av dessa faktorer inkluderas i Belassi och Tukels (1996) 
modell, dock inte faktorn utvärdering. Hyveri (2006) använder Belassi och Tukels teori 
för att studera kritiska framgångsfaktorer i olika projektfaser. Där används teorin i syfte att 
studera samband mellan olika faktorgrupper med ett fokus på bland annat kunden, ägare 
och sponsorer. 

2.1.1  Critical success/failure factors in projects [CSFF] 

Teorin framhäver faktorer som påverkar ett projekts utfall. Belassi och Tukel (1996) 
poängterar att denna teori inte enbart ska få företag att förstå fördelen med att gruppera de 
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kritiska framgångsfaktorerna, utan ska även få dem att förstå faktorernas förhållande till 
varandra. Detta skulle få verksamheter att utveckla och kontrollera sina projekt mer 
noggrant. Belassi och Tukels (1996) syfte med teorin är att projektledning lätt ska kunna 
utgå från ramverket för att förstå orsak och verkan. 
 
Belassi och Tukel (1996) har tagit fram fyra kategorier av faktorer, som bidrar till 
projektets resultat, som är relaterade till projektet, projektledare och projektdeltagare, 
organisationen samt den externa omgivningen. Modellen i figur 1 visar att samtliga 
faktorgrupper påverkar projektledarens effektivitet av till exempel planering, koordinering 
och kommunikation. Belassi och Tukel (1996) framhäver, med hjälp av pilar i modellen, 
hur de olika faktorgrupperna påverkar varandra och vilka effekter de kan bidra till. Belassi 
och Tukel (1996) kommer fram till att de mest kritiska faktorerna för att uppnå lyckade 
projekt är projektledarens genomförande och projektdeltagarnas tekniska bakgrund och 
engagemang. Om en kombination av faktorer inte fungerar kan detta leda till ett 
misslyckat projekt (Belassi & Tukel, 1996). 
 
 

 
Figur 1 Critical success/failure factors in projects 
 
2.1.1.1  Faktorer relaterade till projektet 
Faktorer relaterade till projektet (Factors related to the project) är en faktorgrupp som 
innebär att storleken och värdet (Size & value) på projektet samt hur unika 
projektetaktiviteterna (Uniqueness of project activities) är i projektets genomförand kan 
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studeras.  Belassi och Tukel (1996) poängterar att dessa faktorer inverkar på 
projektledarens utförande. Det beskrivs att ju fler standardaktiviteter det är i ett projekt 
desto lättare blir det för projektledningen att planera (Belassi & Tukel, 1996). Tukel och 
Rom (1995) förklarar att projekt med mer än hundra aktiviteter oftast bli försenade med 
sin deadline och att detta kan påverka ledarskapet. Projektets densitet (Density of a 
project), alltså hur intensivt arbetet med projektet är samt hur brådskande (Urgency) det är 
att komma igång och genomföra det påverkar också projektets resultat. Projektets tid och 
budget kan påverkas av projektets densitet (Belassi & Tukel, 1996). Enligt Belassi och 
Tukel (1996) påverkas de timmarna som läggs ner i ett projekt av densiteten då till 
exempel projektledare ofta tvingas till att arbeta övertid vilket sedan påverkar den satta 
budgeten.  
 
2.1.1.2  Faktorer relaterade till projektledningen och projektdeltagarna 
I faktorgruppen Faktorer relaterade till projektledningen och projektdeltagarna (Factors 
related to the project management and project team members) framhäver Belassi och 
Tukel (1996) vikten av att välja en projektledare som har både tekniska och administrativa 
färdigheter för att ett projekt ska bli framgångsrikt. De mest kritiska egenskaperna, som 
Belassi och Tukel (1996) anser att en projektledare måste ha, är rätt kompetens 
(Competence) och högt engagemang (Commitment). Projektledarens engagemang beskrivs 
som mest kritiskt genom planerings och beslutsfaserna. Det höga engagemanget och 
deltagandet är även viktigt i övriga projektgruppen som dessutom är viktigare ju större 
projektet är. Dessa egenskaper i gruppen påverkar inte bara själva utförandet utan även hur 
projektet tas emot av beställare. Väletablerade kommunikationskanaler mellan 
projektledning, organisationen och kunden är viktigt för att kunden ska acceptera 
projektets resultat. Projektledarens förmåga att fördela auktoritet (Ability to delegate 
authority), avväga (Ability to tradeoff) och koordinera (Ability to coordinate) är faktorer 
som påverkar projektets resultat. Fördelningen av auktoritet innebär att individer har olika 
ansvarsområden. Detta påverkas också av projektledarens uppfattning av den egna rollen 
och ansvaret (Perception of his role & responsibilities). Det framhävs också att 
projektdeltagarnas förmåga att se svårigheter (Trouble shooting) samt deras tekniska 
bakgrund (Technical background) har en inverkan på IT-projektet. (Belassi & Tukel, 
1996). 
 
2.1.1.3  Faktorer relaterade till organisationen 
I Faktorer relaterade till organisationen (Factors related to the organization) är en av de 
mest kritiska faktorerna kopplade till det stöd som projektet får från ledningen (Top 
management support). Enligt Belassi och Tukel (1996) blir stödet störst med en person 
från ledningen som project champion (Project champion) i projektgruppen. Denna roll 
hjälper projektledaren att förstå målen med projektet som ofta är satta av kunden eller 
ledningen. Belassi och Tukel (1996) påpekar dessutom att nivån av stöd från ledningen 
påverkar vilken nivån av stöd som kommer ges från andra funktionschefer (Functional 
managers’ support). Organisationens stöd för projektet behövs för att underlätta och 
realisera strategier för ett framgångsrikt avslut av projektet. Om kunden för projektet är 
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intern är kunden också en faktor som kategoriseras till faktorgruppen organisationen 
(Belassi & Tukel, 1996). 
 
2.1.1.4  Faktorer relaterade till omgivningen 
Vad gäller Faktorer relaterade till omgivningen (Factors related to the external 
environment) förklarar Belassi och Tukel (1996) att politiska (Political environment) och 
ekonomiska (Economical environment) faktorer spelar roll liksom vädret och den sociala 
omgivningen (Social environment). Om kunden (Client) är extern, räknas den också hit till 
denna faktorgrupp och kan påverka projektets utfall positivt eller negativt. Dessa faktorer 
påverkar oftast planeringsfasen av ett projekt men de kan även påverka under projektets 
gång. 
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3 Metod 
För att ge en bild på hur genomförandet av studien har genomförts kommer här vidare en 
ingående beskrivning om vilken vetenskaplig ansats som använts, hur datainsamlingen 
och urvalet har gjorts, genomförande av undersökningen, analys av den insamlade datan, 
studiens tillförlitlighet och äkthet samt etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
I denna studie gjordes en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i teorin för att 
undersöka vilka faktorer som bidrog till lyckade eller misslyckade projekt. Därefter 
samlades empirisk data in. Trost (2010) beskriver att en deduktiv ansats har utgångspunkt 
i teorier. I den här fallstudien har det därför använts en deduktiv ansats som Jacobsen 
(2002) beskriver bäst görs genom att först bilda en uppfattning kring ett visst fenomen för 
att sedan se huruvida uppfattningen stämmer in på verkligheten. De förväntningar som 
finns är baserat på tidigare forskning och teorier (Jacobsen, 2002). Belassi och Tukels 
(1996) teori har varit grunden för undersökningens synvinkel och även utgångspunkt för 
skapandet av intervjuguiden. Med denna utgångspunkt gavs det möjlighet för 
undersökarna att strukturerat utforska området i empirin och samtidigt ha en öppenhet för 
andra aspekter och faktorer som informanterna delgett. Widerberg (2002) menar att ett 
alltför teoristyrt angreppssätt kan innebära ett hinder för kvalitativa undersökningar. I den 
sorten av undersökningar ska det finnas en öppenhet för att oväntade aspekter kan komma 
fram (Widerberg, 2002). Detta har gett möjlighet att komplettera teorin på olika sätt i ett 
senare skede.  

3.2 Datainsamling  
För att ta del av hur individer upplevde kritiska framgångs- och misslyckandefaktorer i de 
olika projekten, genomfördes enskilda kvalitativa intervjuer. Detta gav möjlighet till att se 
vilka faktorer som bidrog till resultaten av projekten som respektive informanter deltagit i. 
Dessutom skulle det skapa ytterligare kunskap för om teorin CSFF kan kompletteras med 
ytterligare faktorer. Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver att kvalitativa metoder ger 
en ökad förståelse för ett specifikt fenomen i dess kontext. Med utgångspunkt i teorin 
skapades en intervjuguide som gav möjlighet att bygga på kunskap kring de olika 
faktorerna. Eftersom undersökningen ska framhäva hur individer har upplevt projekten 
ansågs intervjuer lämpa sig bättre än enkäter eftersom enkäter kan begränsa individens 
möjligheter till varierade och öppna svar. Av den orsaken att projekten redan är 
genomförda lämpade det sig inte att göra några observationer, dessutom bygger 
undersökningen på projektdeltagarnas uppfattning av projektet och därmed har det heller 
inte gjorts några dokumentstudier. 

3.2.1 Urval 
För att få svar på den forskningsfråga som ställdes gjordes ett målinriktat urval. På så vis 
kan data samlas in från individer som är relevanta för studien (Bryman, 2011). De 
verksamheter som användes i undersökningen valdes för att de i detta fall var tillgängliga. 
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Eftersom studiens fokus är lyckade och misslyckade interna IT-projekt har definitionen på 
dessa styrt verksamheternas val av projekt. För att skapa en bred uppfattning av projektets 
genomförande har individer med olika roller i projektet valts ut. Därmed begränsades 
undersökningens urval till individer som har deltagit i projekten. Eftersom de var med i 
olika delar i projektet bidrog det till att de gav olika infallsvinklar på utförandet. Bryman 
(2011) förklarar att ju fler jämförelser som ska göras desto fler intervjupersoner behövs. 
Eftersom den här studien innefattade totalt fyra projekt bestämdes antalet informanter till 
totalt 12. 

3.2.2 Genomförande 
Första kontakten med informanterna gjordes i form av mejl där ett informationsbrev 
bifogades (se bilaga 1). När informanterna bekräftade sin önskan om medverkan i 
undersökningen bokades tid och plats för intervjuerna. I informationsbrevet tydliggjordes 
den förväntade tiden för intervjuerna, vilka rättigheter deltagaren hade samt syftet med 
undersökningen. 
 
Trost (2010) och Bryman (2011) framhäver vikten av att intervjuerna sker på en lugn plats 
där den som blir intervjuad känner sig bekväm. Intervjuerna för denna undersökning 
utfördes i enskilda rum på individens arbetsplats. För att undvika att den intervjuade ska 
känna sig i underläge kan intervjuerna genomföras med endast en intervjuare (Trost, 
2010). Därför valdes detta arbetssätt att användas i undersökningen. Intervjuerna 
genomfördes med individerna en och en för att undvika att de påverkade varandra och för 
att deras röster skulle bli hörda. Trost (2010) förklarar att individen då lättare delger 
hemligheter och dessutom stärks intervjudeltagarnas anonymitet. Vid ett tillfälle 
genomfördes telefonintervjuer eftersom det inte var möjligt att mötas på grund av det 
geografiska avståndet. 
 
Frågorna till undersökningens intervjuguide (se bilaga 2) har baserats på teorin CSFF. 
Faktorgrupperna i teorin innehåller underliggande punkter i form av faktorer som var och 
en av intervjufrågorna är utformade efter. Frågorna förbereddes och testades med andra 
individer innan intervjutillfällena för att säkerställa att de var tydliga och väl 
utformade.  Det användes både inledande frågor och uppföljningsfrågor vilket Bryman 
(2011) beskriver bidrar till en djupare förståelse kring fenomenet. Uppföljningsfrågorna 
öppnade också upp för utveckling av teorin eftersom informanterna då kunde prata mer 
fritt om påverkande faktorer. Innan varje intervju upprepades delar av informationsbrevets 
innehåll för informanten. Detta var information som till exempel berörde individernas 
garanti till anonymitet, deras rätt till att avbryta intervjun samt att en fråga ställdes för 
godkännande av inspelning av intervjun. Enligt Bryman (2011) kan individer bli skrämda 
bara över tanken att de spelas in och att materialet kommer sparas. Det förtydligades 
därför att inspelningarna enbart var till för undersökarna för att sedan raderas. Thomsson 
(2010) framhäver att ljudupptagningen kan stoppas om individer vill delge något som inte 
bör dokumenteras, vilket också utnyttjades i några av undersökningens intervjuer. 
Inspelningarna gjordes via dator eller telefon. Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att 
spela in för att få med individens egna ord och fraser, vilket kan missas om det endast 
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antecknas. Intervjuerna underlättade därmed för senare transkribering. Ryen (2004) 
förklarar att det kan vara en idé att anteckna även om intervjuerna spelas in eftersom det 
kan visa sig vara något fel på inspelningarna i efterhand. Enligt Ryen (2004) blir detta blir 
en första analys av intervjuerna. Därför valdes det även att anteckna under tiden 
intervjuerna spelades in. Trost (2010) poängterar att inledande frågor kan vara avgörande 
för att resten av intervjun flyter på. Intervjufrågorna som togs fram för denna 
undersökning inleddes därför med lära-känna-frågor för att individerna skulle känna sig 
bekväma. Inledningen på intervjun bör innehålla relevant barkgrundsvariabler som till 
exempel vilken position individen har i organisationen för att förstå individens svar i en 
specifik kontext (Widerberg, 2002; Bryman, 2011). I utgångsläget fanns 12 informanter, 
där de som kontaktades för att medverka valdes ut för att de passade in i det bestämda 
urvalet. Under undersökningens gång föll en av de tänkta informanterna bort på grund av 
att individen av olika anledningar inte hade möjlighet att medverka, därför blev det 
slutligen 11 informanter.  

3.3  Hur insamlad data analyserades 
För att få fram ett resultat av den insamlade materialet användes innehållsanalys som 
metod. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys en metod som används för att 
skapa reliabla och valida slutsatser av det insamlade materialet för att bidra till bland annat 
ny kunskap, nya insikter och vägledning till handling, vilket är en del av syftet med 
studien. Metoden består av tre faser som är förberedelse, organisering och rapportering. 
Elo och Kyngnäs (2008) förklarar att det inte finns ett systematiskt sätt att använda 
metoden på, utan att det handlar om att den insamlade datan kategoriserades in i mindre 
innehållskategorier. Efter det att materialet, som samlades in genom intervjuer, var 
färdigställt och transkriberat påbörjades analysfasen med kategorisering. Enligt Elo och 
Kyngäs (2008) börjar förberedelsefasen med att bestämma exempelvis vilka ord som ska 
representera en viss kategori i relation till forskningsfrågan. Svaren på intervjufrågorna 
sammanställdes per projekt, så att svaren presenterades efter faktorerna och kategorierna i 
Belassi och Tukels (1996) teori CSFF. Detta kodades med hjälp av olika färger för de 
olika faktorerna. Därefter markerades “nyckelord” för att ta ut och analysera huruvida 
aspekterna i de olika kategorierna bidrog till resultatet för respektive IT-projekt. Det 
gjordes genom att markera med plus och minus för varje faktor för att tydligt visa vilka 
faktorer som bidrog positivt och vilka som bidrog negativt till IT-projektets resultat. 
Resultatet av analysen sammanfattades därefter och beskrivs vidare i resultatkapitlet. 
Detta är det sista steget i innehållsanalysen (Elo & Kyngnäs, 2008). Rubrikerna i kapitlet 
baserades på de faktorgrupperna i Belassi och Tukels (1996) teori samt en avslutande 
rubrik där utvärdering diskuterades. Resultatet av intervjuerna presenterades utifrån vart 
och ett av IT-projekten, därefter skapades en utvecklad modell som framhävde även nya 
faktorer som framkom i studien. Det avslutades med en jämförelse av de lyckade och 
misslyckade projekten i diskussionen där också en utvecklad variant av Belassi och Tukels 
(1996) teori presenterades med grund i det informanterna framhävde i sina intervjuer. 
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3.4 Tillförlitlighet och äkthet 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskarens trovärdighet har stor betydelse för 
forskningen. I denna undersökning kunde intervjuerna ha påverkats på olika sätt eftersom 
det fanns två undersökare som genomförde intervjuerna. För att minska nyansering i de 
båda undersökarnas tillvägagångssätt lyssnade undersökarna tillsammans på 
inspelningarna från varje intervju. Det ställdes samma frågor till samtliga informanter för 
att öka tillförlitligheten, vilket Trost (2010) förklarar är ett sätt att stärka reliabiliteten. 
Bryman (2011) beskriver de kriterier som behövs för en framgångsrik intervjuare. Där 
förtydligas vikten av intervjuarens tydlighet, strukturering, lyhördhet och förmåga att 
ifrågasätt oklarheter med mera, vilket undersökarna på förhand diskuterade för att vara 
medvetna om egenskaper i rollen som intervjuare. Detta var också ett sätt att öka 
reliabiliteten och minska olikheter hos intervjuarna. 
 
Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer har en tendens till hög validitet 
eftersom det ges möjlighet till en långvarig närvaro i en grupp. Denna studie visade på en 
hög intern validitet eftersom undersökarna tillsammans med informanterna hade möjlighet 
att ge en grundlig förståelse kring projekten utifrån det teoretiska ramverket som valdes. 
Bryman (2011) påpekar att den externa validiteten är svår att uppnå i kvalitativa studier 
som genomförs med fallstudier och ett begränsat urval. Detta har troligtvis haft en 
inverkan på undersökningens externa validitet. Undersökningen ansågs inte kunna 
generaliseras till vilka verksamheter som helst däremot kan det finnas likheter med andra 
verksamheter som genomför interna IT-projekt, vilket gör undersökningen intressant från 
flera olika perspektiv. 

 
Trost (2010) förklarar att undersökningen som görs ska ge samma resultat om det görs en 
likadan undersökning igen. Denna undersökning baserades på hur individer uppfattade 
projekten, vilket kan förändras över tid. Däremot menar LeCompte och Goetz (1982) att 
det är svårt att uppnå hög extern reliabilitet i kvalitativa intervjuer eftersom det inte går att 
så kallat “frysa” sociala miljöer. Detta tyder på att om en annan forskare skulle göra 
samma undersökning skulle undersökningen troligtvis ge ett annorlunda resultat. Tornell 
(2013) och Hammond, Keeney och Raiffa (1999) påpekar alla att individers uppfattning är 
något som kan förändras över tid och formas utav händelser som sker efteråt. Informanters 
olika minnen påverkar därför denna undersökning eftersom projekten har genomförts 
mellan fyra månader och nio år innan denna undersökning genomfördes. Trost (2010) 
framhäver vikten av att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning kring 
informanternas svar för att se om de gör samma tolkningar som undersökaren, därför 
eftersträvades att delge läsaren flera citat från informanterna.  
 
Trost (2010) menar att det inte är helt givet att diskutera reliabilitet vad gäller kvalitativa 
intervjuer, vilket Bryman (2011) också stärker och påpekar att andra begrepp kan 
användas. Äkthet handlar om att skapa en rättvis bild av intervjupersonernas uppfattningar 
och åsikter (Bryman, 2011). Därför gjordes rapporten tillgänglig för informanterna innan 
rapporten färdigställdes. Bryman (2011) förklarar att äkthet också handlar om att ge 
deltagarna en förståelse för hur deras och andras situationer upplevs, vilket är en 
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förhoppning att förmedla med denna rapport. Eftersom studien kan vara till hjälp för 
verksamheterna att utvecklas i sina projektarbeten kan intervjupersonerna vara med och 
påverka sin verksamhets utveckling vilket också tillhör äkthetskriterierna (Bryman, 2011). 

3.5 Etiska överväganden 
De som har deltagit som informanter hade innan påbörjad studie blivit informerade om 
dess syfte och vad resultatet skulle användas till. Samtycket från informanterna 
bekräftades i samband med att de svarade på informationsbrevet (se bilaga 1) med en 
önskan om att delta i undersökningen. Detta var ett sätt att minska påtryckningar på 
individernas medverkan och samtidigt förtydliga vad deras medverkan kan bidra till som 
en motivationsfaktor. Seidman (1998) framhäver vikten av det frivilliga deltagandet och 
individens rätt att avbryta när som helst under pågående intervju om det önskas. Detta är 
aspekter som tillsammans med anonymitet tas upp i informationsbrevet och även vid varje 
intervjutillfälle. Seidman (1998) förklarar att informationsbrevet ska beskriva för vem och 
vilket syfte undersökningen genomförs, vilka risker som finns med deltagandet samt hur 
resultatet av undersökningen ska spridas. Detta framhävdes i informationsbrevet där det 
också framgick att den insamlade informationen endast skulle användas i forskningssyfte. 
Påtryckningar och beroendeförhållanden bör undvikas (Vetenskapsrådet, 2002) därför 
valdes intervjuerna att hållas på en plats där informanterna kände sig bekväma med minsta 
möjliga störningsmoment runtomkring. Detta påpekar både Trost (2010) och Bryman 
(2011) är viktigt att ta hänsyn till under intervjuerna.  
 
Trost (2010) beskriver att direkta citat kan upplevas integritetskränkande och framhäver 
dessutom vikten med att till exempel arbetskollegor inte ska kunna identifiera individen. 
Thomsson (2010) förklarar att citat endast används för att exemplifiera och belysa 
specifika aspekter. Med anledning av detta valdes endast de citat som verkligen tillförde 
undersökningen värde. För att ingen utomstående skulle kunna identifiera informanterna 
blev de anonyma vilket innebar att all data som samlades in inte skulle kunna spåras till 
specifika informanter. Materialet med den insamlade datan sparades tills dess att rapporten 
var färdigställd, redovisad och godkänd. Från starten av studien hade undersökarna 
tystnadsplikt om individerna och detta gäller även efter avslutad studie. Ljudfilerna 
transkriberades i syfte att minska det beroendeförhållande som fanns.  Kvale och 
Brinkmann (2014) förklarar att individers namn i känsliga fall kan ersättas med nummer 
när intervjuerna skrivs ut, detta för att dölja de intervjuade individernas identitet. Genom 
att informanterna anonymiserades på detta sätt togs det hänsyn till den personliga 
integriteten. Med respekt för individerna ges ingen vidare personbeskrivning i denna 
rapport. 
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4 Resultat 
För att skapa en förståelse för studiens resultat kommer detta kapitel först att presentera 
empirin för att sedan avsluta med en analys av empirin. Empirin och analysen är indelad i 
lyckade och misslyckade projekt, där varje dessutom är indelad under rubrikerna 
Projektet, Projektledare och projektdeltagare, Organisationen och den Externa 
omgivningen samt ett avsnitt med utvärdering som informanterna delgett. 

4.1 Empiri 
Här presenteras den empiriska datan som har samlats in. Under varje rubrik beskrivs 
verksamhet A och verksamhet B var för sig för att du som läsare ska kunna jämföra och 
skapa en egen förståelse för de gemensamma faktorerna.  

4.1.1 Lyckade projekt 
Samtliga informanter från båda verksamheterna ansåg att utvalda lyckade projekten var 
just lyckade. Det system som infördes i verksamhet A var något som samtliga informanter 
ansåg lyckat eftersom det gick från manuell till maskinellt hantering och att IT-systemet 
var enkelt att använda och förvalta. Projektet i verksamhet B ansågs lyckat eftersom det 
uppnådde ett resultat som var över förväntan, samtidigt som det blev en förbättring både 
arbetsmiljö- och säkerhetsmässigt.  
 
4.1.1.1 Projektet 
Verksamhet A: Informanterna ansåg att projektet hade ett högt värde för verksamheten 
och i jämförelse med andra projekt hade det även ett högt unikt värde. De flesta av 
projektdeltagarna upplevde att projektet var av en bra och hanterlig storlek och att tiden 
som var avsatt för projektet var rimligt. Dock nämns det att projektet behövde en utökad 
budget eftersom omfattningen växte och dessutom bidrog interaktionen med andra 
avdelningar till att projektet tog längre tid att genomföra än planerat. Informanterna 
beskrev att projektet inte var brådskande men deltagarna var måna om att påbörja det så 
snart som möjligt för att tjäna in investeringen. På frågan om projektets brådskande 
karaktär sa informant 2: “Egentligen inte. Men ser ett värde av att systemet är på plats”.  
 
Verksamhet B: Projektet innebar ett nytt arbetssätt för stor del av verksamhetens personal, 
men upplevdes inte vara för stort utan var hanterbart med bra hjälp från kunniga personer 
och en bra struktur i projektet. Projektet ansågs väldigt värdefullt för verksamheten och 
jämfört med andra projekt som genomförts ansågs det också varit väldigt unikt. Detta 
projekt uppfattades som mer strukturerat och genomtänkt samt att användarna var mer 
involverade än de tidigare varit. Informant 8 sa: “Det fanns inte någon struktur alls innan 
när det drevs projekt”. Projektet ansågs ha haft hög densitet i perioder och vissa individer 
arbetade mer intensivt med projektet än andra. Däremot upplevdes projektet aldrig 
brådskande vilket gjorde att användarna var mottagliga och hann läras upp.  Informant 9 
framhävde att: “Det fick ta den tid som behövdes”.  
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4.1.1.2 Projektledningen och projektdeltagarna 
Verksamhet A: Projektledningen upplevdes ha fungerat genomgående bra och det var ett 
strukturerat projekt. Eftersom samtliga arbetat tillsammans tidigare var det inga 
svårigheter att delegera ut uppgifter. Projektgruppen ansågs ha haft en bra sammansättning 
och antalet projektmedlemmar var passande eftersom projektet inte var för stort. 
Projektgruppen hade högt förtroende för varandra och det fanns inga problem med att veta 
vem som skulle göra vad. Engagemanget, de tekniska bakgrunderna och kompetenserna 
att arbeta i projekt var höga och projektledaren var duktig på att leda och föra projektet 
framåt. Även fast detta var ett mindre projekt med erfarna deltagare sa informant 2 att 
“man kan inte bara ha med erfarna deltagare i ett projekt utan man behöver yngre krafter 
som får lära sig”. Det fanns en bra och fungerade kommunikation mellan deltagarna och 
förändringen förmedlades kontinuerligt under projektets gång. 
  
Verksamhet B: Projektledaren hade kompetens i att leda projekt och det framhävs att det 
fanns ett stort fokus på förändringsarbete genom projektet. Det väl genomtänkta och 
strukturerade projektet ansågs varit projektledarens förtjänst. “Jag vill nog säga att det var 
hans förtjänst, vi hade ju inte den kulturen…” beskriver informant 8 om projektledaren. 
Sammansättningen i gruppen ansågs bra eftersom det fanns kunskap inom olika områden, 
vilket informant 7 bekräftar: “Det valdes individer med lite spridda bakgrunder”. Det 
fanns till exempel teknisk kunskap inom gruppen även om det inte fanns hos samtliga 
gruppdeltagare. Projektgruppens kommunikationsfärdigheter upplevdes ha varit bra då 
individerna var öppna för varandras åsikter. Förändringen ansågs ha kommunicerats ut i 
verksamheten på ett bra sätt och användarnas oro bemöttes genom att leverantören fick 
besvara alla deras frågor och farhågor. Det mötet beskrev informant 8 som “det viktigaste 
mötet för användarnas del”. Projektdeltagarnas engagemang beskrevs som väldigt högt. 
!
4.1.1.3 Organisationen 
Verksamhet A: Ledningen stöttade projektet men var inte direkt involverade i det. Innan 
projektet startades fick det positiv respons från beslutsgruppen och där det behövdes 
resurser beviljades detta. Det var ingen av informanterna som var bekant med begreppet 
project champion men efter att ha bekantat sig med betydelsen av det upplevde flera att 
det var viktigt. Informant 2 sa: “Jag kan tänka mig att sådant är jätteviktigt om ett projekt 
inte har 100% stöd” och att “frågan är jätteviktig”. Beroende på vem som tillfrågades om 
användarna var involverade i projektet var svaren spridda. Informanterna 1 och 2 berättade 
att användarna var delaktiga i projektet eftersom en av gruppmedlemmarna var en av dem, 
medan en annan menade att användarna inte var involverade eftersom det var ett 
standardsystem som infördes. Vad som även påverkade projektet var att andra projekt 
löpte parallellt vilket gjorde att detta drog ut på tiden. 
 
Verksamhet B: Det fanns stöd av ledningen som dessutom var engagerade i projektet. 
Informant 8 berättade att: “det var väl förankrat hos alla, även upp i ledningen”. Däremot 
fanns det funktionschefer som var skeptiska, men det arbetades för att även de skulle 
prioritera och värdesätta projektet. Detta ansågs viktigt eftersom funktionschefer i sin tur 
kunde påverka användarna. Användarnas delaktighet i projektgruppen ansågs vara av stor 
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vikt för projektet, informant 8 sa: “Vi hade användarna som deltog på ett helt annat sätt 
än vi tidigare gjort. Det var nyckeln, att personalen var engagerad”. Samtidigt anses det 
att användarna från alla olika avdelningar inte var tillräckligt involverade från början, 
informant 9 sa “Det kan nog bli rätt så mycket negativt i den avdelningen om de stängs 
utanför ett tag. Det hade nog varit bättre att blanda med alla från början”. Informant 7 
poängterar att: “En framgångsfaktor är att involvera de som verkligen ska arbeta med det, 
annars får man aldrig ett sådant här projekt att ros i hamn”. En aspekt som framhävdes 
som negativ var att individerna i projektet inte ersattes i det vanliga arbetet. 
 
4.1.1.4 Externa omgivningen 
Verksamhet A: Det fanns externa leverantörer med i början av projektet. Informant 3 
berättar att det var positivt att den externa leverantören var med och lyssnade: “Det var 
viktigt att ha den dialogen och de var bra att ha dialog med. Det var bra kommunikation 
där emellan”.  
 
Verksamhet B: Tekniken var inte ny och systemleverantörerna hade infört IT-systemet på 
flera liknande verksamheter tidigare, vilket tros varit en fördel för projektets utformning. 
De externa leverantörerna var involverade i projektgruppen och hade en positiv betydelse 
för projektet. De kunde besvara användarnas frågor och farhågor. Informant 7 
kommenterade de externa leverantörernas medverkan som: “det var nog A och O åt det 
positiva hållet”. 
 
4.1.1.5 Utvärdering - faktor utanför teorins faktorgrupper 
Verksamhet A: När projektet nådde sitt slut gjordes ingen formell utvärdering då det var 
en relativt liten projektgrupp. Det skrevs däremot en slutrapport som gjorde att deltagarna 
reflekterade över arbetet. Eftersom det var ett litet projekt med få deltagare ansågs det att 
en utvärdering inte hade tillfört så mycket. Samtidigt skulle uppföljning med användarna 
kunna förbättra kvaliteten på både systemet och arbetssättet. Informant 2 menar att om 
verksamheter inte tar tillvara på den kunskapen: “...utnyttjar man inte ett system fullt ut. 
Man ser inte all funktionalitet och möjligheter”. Det ansågs också vara betydelsefullt att få 
höra från andra personer, som sitter högre upp i organisationen, att projektet är viktigt och 
att det bidrar till att förbättra verksamheten. Informant 3 säger: “Sponsorship av projekten 
behövs ifrån större perspektiv för det är ändå saker och ting som är väldigt viktigt för 
verksamheten. Inte ekonomiska sponsorer utan moraliska sponsorer”.   
 
Verksamhet B: Flera projektmedlemmar hade tidigare arbetat med användarna och ansågs 
därmed blivit mer medvetna om vad de tyckte om både projektet och systemet. Det 
gjordes mätningar av systemet, med ytterligare utvärdering i form av att användarna 
självmant lämnade feedback, samtidigt som missnöjda personer såg till att bli hörda. 

4.1.2 Misslyckade projekt 
Här presenteras de misslyckade projekten. En informant ansåg däremot ett av projekten 
som lyckat då det uppnådde ett förväntat resultat. De båda misslyckade projekten hade 
liknande genomförande som tidigare utförda projekt och i verksamhet A hade 
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projektledare och projektdeltagare arbetat tillsammans tidigare. För verksamhet B ansågs 
inte projektet varit någon förbättring varken ekonomiskt eller för användarna, då det 
bidrog till brister i det ordinarie manuella systemet. Några år efter införandet fanns det 
dock användarna som upplevde systemet avstressande och ergonomiskt bättre. Systemet 
var inte anpassat för verksamheten utan verksamheten fick anpassa sig efter systemet. 
 
4.1.2.1 Projektet 
Verksamhet A: Projektet ansågs vara värdefullt. Informant 4 menar att: “Det har ju stort 
mervärde, det som levereras och både tidsbesparande och arbetsmässigt för de som 
kommer att använda det”, vilket informant 5 även bekräftar. Projektet ansågs inte 
brådskande eftersom det inte fanns några deadlines från början. Intensiteten på arbetet i 
projektet beräknades till mindre än en dag i veckan vilket informant 4 ansåg var för lågt 
tempo: “Det hade varit fördelaktigt att fokusera och gjort det här på en eller två månader. 
Små saker man jobbar med tar mer tid och engagemang än vad det bör göra”.!Dessutom 
blev projektet större än vad projektmedlemmarna från början hade tänkt vilket även det 
kan ha påverkat att det drog ut på tiden. 
 
Verksamhet B: Projektet upplevdes värdefullt för verksamheten och det satsades mycket 
resurser för att projektet skulle bli bra. Det fanns olika uppfattningar om huruvida 
projektet ansågs vara unikt i sitt genomförande eller inte. En informant påpekade att det 
inte var unikt eftersom projektet i sig ansågs ha liknande genomförande som tidigare 
projekt. Projektet upplevdes inte brådskande, däremot blev det materialförseningar i 
projektet vilket bidrog till att tidsplanen inte höll. Storleken på projektet upplevdes 
hanterbart eftersom det var väl strukturerat och genomförandet anpassades efter den 
dagliga verksamheten. 
 
4.1.2.2 Projektledare och projektdeltagare 
Verksamhet A: Både sammansättningen av projektgruppen, där deltagarna tidigare har 
arbetat tillsammans, och deras tekniska bakgrund ansågs vara bra. Det fanns engagemang 
för projektet i gruppen och det fanns inga svårigheter för projektledaren att delegera ut 
uppgifter eftersom det var en liten grupp. Dock upplevdes inte projektledningen ha 
fungerat optimalt eftersom projektet inte blev som det var planerat. Informant 4 säger: 
“Det fungerade väl sådär, inte optimalt på något sätt kan jag inte säga”. Det var ett 
mindre projekt med få deltagare och kommunikationen ansågs ha fungerat “hyffsat”. Dock 
befanns sig inte deltagarna på samma geografiska plats och därför kan det ha påverkat 
projektet till viss del eftersom de kommunicerade över telefon och videosamtal. En av 
informanterna hade intrycket av att användarna fick information om det nya systemet men 
menar att det inte fanns någon formell kommunikationsplan. 
 
Verksamhet B: Projektet hade en projektledare från systemleverantören som ansågs haft 
en partisk inställning till projektet. Informant 11 sa: “Det jag ser som negativt i den 
processen var att projektledaren kom från företaget vi köpte systemet från, han var ju 
faktiskt partisk i affären”. Verksamhetens projektledare upplevdes “inkastad” i projektet 
och det antyddes att denne hamnade i ett visst underläge. Det fanns olika uppfattningar hur 
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klara de olika ansvarsområdena var för de ansvariga. En uppfattning var att detta sköttes 
bra, medan informant 10 menade att det var något otydligt: “Vems ansvar var vad?”. 
Individerna har dessutom olika uppfattning kring vem som hade rollen som projektledare. 
Engagemanget upplevdes högt i projektgruppen, ändå beskrev informant 12 användarna i 
projektgruppen: “Även om de var involverade, så var de ju där, men kanske inte så 
mentalt involverade som de skulle vara”. Kommunikationen ansågs bristfällig eftersom 
det fanns språkbrister samt att samtliga individer inte var närvarande vid varje möte. 
Informant 11 tydliggör detta: “Det fanns finskar med lite halvknacklig engelska”. När det 
diskuterades kring projektdeltagarnas syn på projektets misslyckande berättar informant 
12: “Vi hoppades och trodde att de skulle inse och inte köpa hem det”, medan informant 
11 sa: “Jag tror inte att jag såg det då, jag var väldigt positiv då”. En uppfattning var att 
beställaren, vilket var ledningen, av projektet inte hade tillräcklig god kunskap om 
avdelningen där systemet skulle implementeras. Det som ansågs kunde ha gjorts 
annorlunda var att ledningen borde förankrat förändringen bättre och varit mer lyhörda 
och sett till verksamheten i sin helhet. Ett alternativ hade också varit att projektet hade 
lagts ner. Det spekulerades i om det var en ekonomisk fråga och det redan hade kostat så 
mycket att projektet inte kunde läggas ner. En annan informant menar att det var på grund 
av prestigen: “Det fanns vissa som inte kunde svälja stoltheten” säger informant 11. 
 
 4.1.2.3 Organisationen 
Verksamhet A: En informant upplevde stödet från ledningen som bra eftersom en av 
projektdeltagarna även var initiativtagare till IT-projektet och var därmed den som hade 
kontakt med övrig ledning. På så vis skedde en kommunikation mellan chefer och 
projektgruppen med kontinuerliga avstämningar. Det fanns andra pågående projekt inom 
verksamheten under projekttiden som hade negativ inverkan. De interna leverantörerna 
uppfattades inte prioritera detta IT-projekt vilket påverkade projektet tidsmässigt. Överlag 
uppfattades projektet hanterbart men att projektet gick över tiden berodde på faktorer som 
projektgruppen inte kunde förutse eller påverka, såsom integrationen med andra system. 
 
Verksamhet B: Projektet startades av ledningen och det ansågs därmed också funnits stöd 
därifrån. Informant 12 säger: “Stödet tycker jag att vi hade…hade ju inte fungerat 
annars”. En del funktionschefer var skeptiska, vilket gjorde det svårare att få personalen 
med sig. Det fanns också en uppfattning att stödet från ledningen minskade när det anades 
att målen inte skulle kunna uppnås, informant 10 sa: “När vissa chefer började se var det 
barkade hän...då försvann stödet rätt så radikalt från vissa chefer”. Samtliga informanter 
ansåg att användarna var involverade i projektet men intresset för projektet minskade efter 
hand från användarnas sida. Informant 12 berättade: “Man involverade användarna, men 
man lyssnade inte riktig, eller kanske lyssnade, men det blev ignorerat” och “Man 
försökte involvera, men till sist fanns nästan inga användare kvar”. 
 
4.1.2.4 Externa omgivningen 
Verksamhet A: Det uppfattades inte att omgivningen hade någon påverkan på projektet i 
sig. Det fanns heller inga externa intressenter med i projektgruppen. 
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Verksamhet B: Det fanns externa leverantörer med i projektet. De upplevdes påverka 
projektet och ansågs dessutom partiska. Det fanns även problem med kommunikationen 
med några externa individer som talade ett annat språk. Samtidigt framhävdes att projektet 
inte hade fungerat utan dem eftersom de hade kunskap om systemet. Det var ett relativt 
nytt system som inte tidigare hade införts på så många liknande verksamheter i Sverige. 
Under projektets genomförande fanns det andra inom branschen som också införde 
systemet men valde att lägga ner projektet. Detta skapade en viss oro inom projektgruppen 
vilket ansågs ha påverkat projektet till viss del. Här framhåller informant 11: “Jag hade 
nog önskat att det hade inletts ett samarbete med andra företag tidigare, som hade kunnat 
se dessa bekymmer tidigare än oss”. En annan extern faktor som påverkade var att 
material till projektet levererades för sent vilket gjorde att tidsplanen inte höll. 
 
4.1.2.5 Utvärdering – faktor utanför teorins faktorgrupper 
Verksamhet A: I samband med att en slutrapport skrevs gjordes en slags informell 
utvärdering på projektets genomförande. Om projektet hade varit större menar 
informanterna att en formell utvärdering hade varit bra, och att det skulle ha givit mer.  
 
Verksamhet B: Det fanns olika uppfattningar om projektet hade utvärderats eller inte, 
vilket kan bero på att utvärderingen inte inkluderade samtliga projektdeltagare. 
Verksamhetens projektledare upplevdes ha varit mån om att prata med användarna för att 
skapa en uppfattning kring vad de tyckte om både projektet och systemet. Däremot kände 
användarna att de inte har varit delaktiga i en formell utvärdering om projektet.   

4.2 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av empirin. Först beskrivs de gemensamma 
framgångsfaktorerna för de lyckade interna IT-projekten följt av de gemensamma 
misslyckandefaktorerna för de misslyckade interna IT-projekten. Här i analysen nämns 
faktorer som inte inkluderas i faktorgrupperna i Belassi och Tukels (1996) teori. Dessa 
faktorer diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 

4.2.1 Lyckade projekt 
Följande framgångsfaktorer inom projektet, projektledningen och projektdeltagare, 
organisationen samt externa omgivningen är kopplade till teorin CSFF och ansågs ha haft 
en positiv inverkan till de interna IT-projektens lyckade resultat: 

• Storlek och värde 
• Densitet av projektet 
• Brådskande karaktär 
• Förmåga att dela ut auktoritet 

• Kompetens 
• Engagemang 
• Teknisk bakgrund 
• Kommunikationsfärdigheter 

• Förmåga att avväga 
• Förmåga att koordinera 

• Stöd av ledningen 
• Funktionellt ledarskapsstöd 

• Uppfattning av den egna rollen 
och ansvar 
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Samtliga faktorer var gemensamma för de båda verksamheterna. Det gemensamma unika 
projektgenomförandet var en faktor med negativ inverkan men ansågs inte ha bidragit till 
ett misslyckat projektresultat. Detta tyder på att faktorn inte ensam är avgörande för 
misslyckade interna IT-projekt. Som Belassi och Tukel (1996) beskriver krävs det en 
kombination av faktorer för att leda till misslyckade projekt.  
 
4.2.1.1 Projektet 
Projekten var inte brådskande och detta sågs som en framgångsfaktor för projekten 
eftersom informant 9 beskriver att det gjorde användarna mer mottagliga. Densiteten 
ansågs inte bidragit negativt i projektgenomförandena. Båda projekten upplevdes 
storleksmässigt hanterliga och samtidigt värdefulla för verksamheterna. Belassi och Tukel 
(1996) förklarar att ju mindre standardaktiviteter ett projekt har desto lättare är det att 
projektet misslyckas. Eftersom båda verksamheterna hade väldigt unika genomföranden 
av projekten hade det kunna varit en bidragande faktor till ett misslyckande, vilket det 
dock inte ansågs blivit. Därför anges inte faktorn unika projektaktiviteter som en 
framgångsfaktor för de interna IT-projekten. Därav blir det faktorerna storlek och värde, 
densiteten av projektet och brådskande karaktär som anses ha haft en positiv inverkan på 
de lyckade projekten. 
 
4.2.1.2 Projektledningen och projektdeltagarna 
Enligt Belassi och Tukel (1996) ska en projektledare besitta tekniska och administrativa 
kunskaper för att uppnå ett framgångsrikt projekt vilket var fallet i de båda 
verksamheterna. Det framhävdes bland annat att en bra struktur på projektet var 
projektledarens förtjänst. Därför ansågs projektledarens förmåga att dela ut auktoritet, 
förmåga att avväga och förmåga att koordinera som framgångsfaktorer. Projektledarens 
kompetens och kunskapen om vem som skulle göra vad bidrog till att faktorerna 
kompetens och uppfattning av den egna rollen ses som framgångsfaktorer. Engagemanget 
beskrevs som högt i båda projektgrupperna. Samtliga faktorer som Belassi och Tukel 
(1996) framhäver är relaterade till projektledningen ansågs därmed inverkat positivt på de 
båda lyckade IT-projekten. Belassi och Tukel (1996) beskriver att det behövs 
väletablerade kommunikationskanaler både mellan projektledaren, organisation och 
kunden. Båda verksamheterna kommunicerade ut projekten på ett bra och kontinuerligt 
sätt. Verksamhet B bemötte till exempel användarnas oro med möten där de fick ställa 
frågor till leverantören, vilket flera informanter ansåg var både viktigt och bra. 
Projektdeltagarna behöver liksom projektledaren teknisk kunskap (Belassi & Tukel, 
1996). I det ena projektet hade inte alla medlemmar teknisk bakgrund, men det fanns ändå 
teknisk kunskap inom gruppen, vilket ansågs tillräckligt.  
 
4.2.1.3 Organisationen 
Båda projekten kände stöd från ledningen, vilket Belassi och Tukel (1996) beskriver är en 
viktig faktor för att lyckas med projekt. Informanterna menade att detta var viktigt för att 
genomföra projekt och framhäver att det inte hade fungerat utan det stödet. Det fanns 
funktionella ledare som var skeptiska, men inte så pass att det ansågs ha påverkat projektet 
i negativt utsträckning eftersom de bearbetades. Project champion är en roll som Belassi 



 

  28 (45) 
 

och Tukel (1996) beskriver ska hjälpa projektgruppen förstå uppsatta mål. Informant 3 
önskade mer sponsorship vilket kan kopplas till att rollen project champion är något som 
faktiskt är önskvärt hos individerna i projekten, men inget som kunde identifieras i de 
interna IT-projekten. Det fanns individer som inte blev ersatta i sitt vanliga arbete vilket 
tyder på att parallella aktiviteter inom verksamheten påverkade projektet. Detta är dock 
ingen faktor som Belassi och Tukel (1996) framhäver i sin teori. 
 
4.2.1.4 Externa omgivningen 
Belassi och Tukel (1996) poängterar att det alltid finns externa faktorer som påverkar 
antingen positivt eller negativt. De externa systemleverantörerna ansågs ha haft en 
avgörande roll för de båda projektens framgång, vilket Belassi och Tukel (1996) inte 
framhäver i sin teori.  

4.2.2 Misslyckade projekt 
Följande misslyckandefaktorer i projektet, projektledningen och projektdeltagare, 
organisationen samt externa omgivningen är kopplade till teorin CSFF och ansågs ha haft 
en negativ inverkan på de interna IT-projektens misslyckade resultat: 

• Densiteten av projektet 
• Förmåga att avväga 
• Uppfattning av den egna rollen 

och ansvar 
• Kompetens 
• Engagemang 

 

• Kommunikationsfärdigheter 
• Förmågan att se svårigheter 
• Stöd av ledningen 
• Funktionellt ledarskapsstöd 
• Teknologiska miljön 
• Konkurrenter 

Kommunikationsfärdigheter var den enda faktorn som var gemensam i de båda 
misslyckade projekten. Detta tyder på att kommunikationen är en faktor som det bör riktas 
extra uppmärksamhet vid i framtida projektgenomförande. 
 
4.2.2.1 Projektet 
Projekten uppfattades inte ha genomförts på ett unikt sätt jämfört med andra projekt. 
Enligt Belassi och Tukel (1996) bidrar det att projekt lättare lyckas eftersom 
standardaktiviteter i ett projektgenomförande underlättar planeringen. Belassi och Tukel 
(1996) förklarar även att små projekt ökar chanserna för att lyckas med ett projekt, men 
det minsta projektet i denna undersökning ansågs ändå inte lyckat. Därför blev faktorerna 
unika projektaktiviteter samt storlek och värde inte faktorer som bidrog till projektens 
misslyckade resultat. Projektets densitet påverkar projektets tid och budget (Belassi & 
Tukel, 1996). I ett av projekten ansågs densiteten av projektet varit för låg. Detta bidrog 
till att projektet inte höll tidsplanen och budgeten samtidigt som koordinering och 
kommunikation inte blev effektiv. Detta är båda samband som stärks i Belassi och Tukels 
(1996) teori och bidrog därmed till projektets misslyckade resultat. 
 
4.2.2.2 Projektledning och projektdeltagare 
Projektledarna uppfattades som strukturerade i sina arbetssätt, men i det ena projektet 
syntes tendenser till brister kring uppfattningen av den egna och andras roller samt vilket 
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ansvar det innebar. Några informanter hade olika uppfattningar kring vem som hade rollen 
som projektledare. Denna uppfattning kan bero på den faktor som Belassi och Tukel 
(1996) framhäver angående fördelning av auktoritet eftersom olika individer ofta har olika 
ansvarsområden. Belassi och Tukel (1996) påpekar att projektledarens engagemang och 
kompetens är mest kritiska genom planerings- och beslutsfaserna. I det ena projektet fanns 
projektledare från systemleverantören, vilket innebar en partisk vinkling på projektet. 
Detta kan ha påverkat projektledarens förmåga att objektivt avväga beslutspunkter i 
projektet samt bidragit till att engagemanget eller deltagande inte är objektivt. I efterhand 
fanns det dessutom individer som ansåg att projektet borde lagts ner, vilket också var en 
antydan på brist av förmågan att objektivt avväga. Det fanns individer som uteblev från 
möten vilket tyder på bristande delaktighet och engagemang även hos projektdeltagarna. 
Enligt Belassi och Tukel (1996) är detta en faktor som kan bidra till misslyckade projekt. 
Kompetensen hos projektledaren kunde varit högre om systemet inte varit nytt, vilket var 
fallet i ett utav projekten. Den tekniska bakgrunden var liksom i de lyckade projekten 
varierande, men inget som ansågs påverka projektet negativt. Kommunikationen 
påverkades däremot negativt då det fanns språkbarriärer i det ena projektet samt 
deltagarna på olika geografiska platser i andra projektet. Kommunikationen är något som 
Belassi och Tukel (1996) påpekar måste fungera för att uppnå ett lyckat resultat. Belassi 
och Tukel (1996) framhäver vikten av deltagarnas förmåga att se svårigheter. Det fanns 
uttalanden kring det ena projektet som gav en antydan om att individerna inte riktigt såg 
de svårigheter som projektet kunde medföra på grund av en positiv inställning. 
 
4.2.2.3 Organisationen 
De båda projekten hade stöd från ledningen och funktionschefer, men i det ena projektet 
minskade stödet när individerna insåg att projektet kanske inte skulle uppnå de 
förutbestämda målen. Detta stöd är en av de mest kritiska faktorerna enligt Belassi och 
Tukel (1996) och kan därför ses som en av de faktorer som bidrog till projektets 
misslyckande. Det framhävs i denna undersökning att det fanns parallella aktiviteter som 
gjorde att ett av projekten inte var prioriterat inom verksamheten, vilket ansågs ha bidragit 
till projektets misslyckande. Användarnas involvering som informant 12 menade 
minskade och att användarna till sist uteblev från mötena tyder på att projekten inte hade 
fullt stöd från användarna. Användarnas stöd och parallella aktiviteter inom verksamheten 
är ingenting som Belassi och Tukel (1996) tar upp i sin teori. 
 
4.2.2.4 Externa omgivningen 
Den partiska inställningen och kommunikationen hos de externa leverantörerna 
uppfattades bidragit negativt till det ena projektets resultat. Detta var aspekter som alla 
kopplades till leverantörer, vilket är en faktor som inte tas upp i Belassi och Tukels (1996) 
teori. Belassi och Tukel (1996) skriver att konkurrenter kan påverka projektet vilket i det 
här fallet fanns då konkurrerande verksamheter lade ner liknande projekt. Eftersom 
systemet var relativt nytt i Sverige innebar det att den teknologiska miljön, som Belassi 
och Tukel (1996) beskriver, haft en negativ inverkan på projektet.  
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5 Diskussion  
Detta kapitel ger en diskussion kring resultatet och hur faktorerna har inverkat på de 
interna IT-projekten för att sedan beskriva de faktorer som valts att läggas till i teorin. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens genomförande. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här undersökningen var att utifrån teorin CSFF ta reda på vilka kritiska 
framgångsfaktorer som påverkade fyra interna IT-projekt till lyckade eller misslyckade 
resultat. Det skulle dessutom undersökas om det fanns nya faktorer som kunde utveckla 
teorin för att bättre anpassa till interna IT-projekt. De gemensamma faktorerna för de 
lyckade och misslyckade projekten diskuteras först, följt av de faktorer som utöver teorins 
befintliga faktorer valdes att läggas till.  

5.1.1 Hur faktorer har inverkat på de interna IT-projekten 
Keskiniemi (2014), Cooke-Davies (2002), Ljung (2011) och Tonnquist (2014) tar upp 
kommunikation och ledarskap som två viktiga faktorer för att nå lyckade projekt. Detta är 
något som stärks i denna undersökning då alla de faktorer som Belassi och Tukel (1996) 
tar upp gällande projektledningen, är inkluderade i de båda lyckade interna IT-projekten 
men flertalet saknas i något av de misslyckade interna IT-projekten. Detta tyder på att 
ledarskap är en viktig faktor för att uppnå framgång. Det samma gäller kommunikationen 
som framhävs vara både gemensam framgångsfaktor och misslyckandefaktor för de 
interna IT-projekten. Detta stärker det Belassi och Tukel (1996) påpekar kring att 
kommunikationen är en faktor som måste uppfyllas för att lyckas med projekt. Eftersom 
många IT-projekt idag är kopplade till förändring av individers arbete borde det krävas 
ledning med kompetens för att leda förändringsprojekt och med denna anledning kanske 
IT-projekt borde benämnas som förändringsprojekt. Detta fenomen stärks av Ljung (2011) 
som benämner det som interna förändringsprojekt som han förklarar kan innebära just 
utveckling av IT-system. Ljung (2011) framhäver att fokus lätt hamnar på IT-systemets 
framtagande och poängterar vikten av att även ta hänsyn till förändringen som det medför. 
Detta framhävdes i undersökningen då det fanns ett stort fokus på förändringsarbete i det 
ena lyckade projektet. Keskiniemi (2014) och Cooke-Davies (2002) framhåller även 
deltagandet eller engagemanget som en viktig faktor för projekt där Belassi och Tukel 
(1996) beskriver att det kan vara högt eller lågt. Dock i denna undersökning framkommer 
det att det även spelar roll huruvida engagemanget var objektivt eller inte.  
 
Vad gäller storleken på projekt är chanserna större att lyckas ju mindre projekten är 
(Belassi & Tukel, 1996). Cooke-Davies (2002) påpekar att projekt blir lättare att planera 
när de är mindre än tre år. Dock är det värt att poängtera att det inte är någon garanti att 
projekt lyckas bara för att de är av mindre storlek då denna studie påvisar att även mindre 
projekt kan misslyckas. Det samma gällde för projektens densitet som i ett av de 
misslyckade projekten ansågs varit för låg då det var utspritt över längre tid. Enligt Belassi 
och Tukel (1996) påverkar densiteten projektledarens utförda arbete vilket kan ha varit 
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anledningen till att projektledningen inte ansågs fungera och eftersom detta var ett av de 
misslyckade projekten kan detta ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 
 
Project champion var något som inte kunde identifieras i något av projekten. Därav kan 
det ifrågasättas hur viktig denna faktor är för ett projekt, samtidigt som det fanns 
informanter som tyckte, efter att ha blivit upplysta om rollen, att det kunde varit en fördel 
för projekten att ha om det inte fanns tillräckligt med stöd från andra. Detta är något som 
Belassi och Tukel (1996) framhäver är en viktig faktor för att ett projekt lyckas och kan 
påverka projektets resultat. Beckman och Alquist (2014) menar att det idag behövs arbetas 
med helheten samtidigt som både gruppen och individen hyllas vilket kan anses stärka den 
roll som Belassi och Tukel (1996) framhäver genom project champion. 

5.1.2 Nya faktorer 
Det har i undersökningen framkommit faktorer som inte tidigare fanns med i Belassi och 
Tukels (1996) teori och därmed valdes att läggas till. I figur 2 nedan har de nya tillagda 
faktorerna strukits under. 

 
Figur 2 Utvecklad modell 
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Vad gäller faktorer som inte var med i Belassi och Tukels (1996) modell har det bland 
annat diskuterats att de externa leverantörerna var en faktor från omgivningen som 
påverkade projekten. Leverantörerna (Suppliers) ansågs i några fall, i både lyckade och 
misslyckade projekt, till och med haft avgörande roller. De hade en positiv inverkan på de 
lyckade projekten och en negativ inverkan på de misslyckade projekten. Därför anses detta 
vara en faktor som bör kompletteras i Belassi och Tukels (1996) teori. 
 
Eftersom tidigare forskning visar att utvärdering är viktigt för utveckling (Filstad, 2012; 
Vedung, 2009), ställdes frågor om detta för att, ur olika perspektiv, undersöka vad 
informanterna ansåg om ämnet. Constantino et al. (2015) framhäver dessutom vikten av 
att förebygga projektmisslyckande. Om projekten och systemen fått några uppföljningar 
eller blivit utvärderade finns det olika uppfattningar om. De flesta informanter som 
uppfattade att ingen utvärdering var genomförd ansåg att det borde ha utförts någon form 
av utvärdering. Detta gäller både kring projekten och systemen, för att antingen fånga vad 
som gjorts bra eller vad som hade kunnat förbättras. Utvärdering (Project evaluation) är 
därför en faktor som därför valts att läggas till i Belassi och Tukels (1996) teori. En 
uppfattning var däremot att det inte behövdes någon utvärdering eftersom det var ett 
relativt litet projekt. Med grund i det Beckman och Alquist (2014) tar upp angående att det 
ska skapas lärdom kring alla projekt borde även ett litet projekt utvärderas för att bidra till 
kunskap. Det informant 2 sa gällande att ta till vara på kunskapen kan ses som en önskan 
om en process för ständiga förbättringar. Detta stärker anledningen till att utvärdera även 
projekt, som en del i projektets processer, för att bidra till bättre genomförande. Vid 
flertalet tillfällen har det nämnts att det inte gjorts någon formell utvärdering utan många 
informanter ser det som informella utvärderingar när projektledare eller projektdeltagare 
är ute och pratar med till exempel användarna.  
 
Individer berättade i intervjuerna om bra blandning av kompetens i projektgruppen som en 
fördel och menade därmed att den tekniska bakgrunden inte var nödvändig hos samtliga 
projektdeltagare så länge det fanns inom gruppen. Spector (2012) framhäver dessutom 
vikten av att involvera rätt individer och att personligheter bör beaktas. Personalen är 
dessutom alla experter inom sina områden (Angelöw, 2010). Sammansättningen kan ses 
som betydelsefull för projektets utfall och projektdeltagarnas lämpliga kompetens 
(Competence) är därför något som blir en viktig faktor att lägga till i Belassi och Tukels 
(1996) teori. Som informant 2 framhävde är det viktigt att även nya förmågor får lära sig. 
 
Användarnas nöjdhet är något som flera informanter framhävde som viktigt för att 
projektet skulle bli lyckat. Det resonerades kring användarnas involvering i projekten och 
det framhävdes att användarnas stöd minskade i ett av de misslyckade projekten. Spector 
(2012), Beckman och Alquist (2014) och Ljung (2011) skriver alla om förändringar i 
verksamheter där de anställdas involvering är viktig. Eftersom införande av IT-system 
också innebär en förändring för användarna bör de engageras och involveras även om 
projekten avser en implementering av IT-system. Därför är även användarnas stöd (User 
support) något som kan vara av vikt för att lyckas med ett projekt och bör kompletteras i 
Belassi och Tukels (1996) teori som utvecklats i denna undersökning. 
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Det beskrevs i ett av projekten att individer inte blev ersatta i sitt vanliga arbete under 
projekttiden samtidigt som ett annat projekt ansågs underprioriterat på grund av andra 
projekt i verksamheten. Detta framhäver att parallella aktiviteter (Parallel activities) inom 
organisationen kan påverka projektens resultat och därför är en faktor som kan 
komplettera Belassi och Tukels (1996) teori. 
 
Det framhävdes i undersökningen att engagemanget inte alltid var objektivt om till 
exempel leverantörer deltog i projektgruppen. Projektledningens och projektdeltagarnas 
engagemang är faktorer som redan beskrivs i Belassi och Tukels (1996) teori, men 
objektiviteten i dessa faktorer bör också beaktas. 

5.2  Metodreflektion 
Eftersom Belassi och Tukels (1996) teori var grunden för undersökningen ansågs den 
deduktiva ansatsen lämplig. Om en induktiv ansats hade använts hade inte intervjuerna 
kunnat utforska teorins faktorer lika grundligt som nu gjordes.  
 
Intervjuerna genomfördes av två olika undersökare, vilket kan ha påverkat 
undersökningen. Det går inte att undvika de värderingar som undersökaren har (Bryman, 
2011). Bryman (2011) poängterar att det kan skapas en medvetenhet kring fenomenet 
genom att reflektera. Genom att studera vad olika litteratur sa om undersökares inverkan 
på intervjuerna var syftet att skapa en gemensam medvetenhet hos oss som forskare. 
Intervjuerna kan ändå ha påverkats av undersökarnas värderingar beroende på vem som 
genomförde intervjuerna. Ibland har faktorer kunnat analyseras utifrån andra frågor än 
enbart de som är ställda kring faktorn. Detta är något vi som undersökare har lärt oss utav 
och till en början kunde intervjuerna var väldigt styrda enbart utifrån frågorna, men 
efterhand upptäcktes vinningen i att främja nyfikenheten och ställa följdfrågor vid 
tillfällen som gavs. 
 
Vi är medvetna om att alla informanter inte hade kunskap om samtliga delar i projektet 
eftersom projekt många gånger är indelade i olika faser där olika kompetenser behövs i 
olika stadier. Projekt är många gånger utformade på detta sätt och vi fann det naturligt att 
olika individer kunde svara mer ingående på olika frågor. Det anses dock givit en bra 
helhetssyn av individers uppfattning kring projekten och informanternas svar var 
detaljerade vilket bidrog till undersökningens givande resultat. Ibland skiljdes 
informanternas uppfattningar åt och det eftersträvades att återge fenomenet så korrekt som 
möjligt. Genom att dela upp empirin utifrån de olika verksamheterna och delge flera citat 
från informanterna ges läsaren möjlighet att själv göra en tolkning om studien kopplar 
informanternas upplevelser till teorin på ett logiskt sätt. Det hade kunnat delges fler citat 
för att skapa mer förståelse hos läsaren, men eftersom Trost (2010) påpekar att citat kan 
upplevas integritetskränkande av informanterna valdes att inte återge fler citat.  
 
När det gäller urvalet önskades informanter med bestämda roller i projekten för att öka 
tillförlitlighet och äkthet. Detta var dock inte möjligt eftersom vissa projekt var alltför små 
och därmed fanns det inte tillgång till de individer som önskades. Undersökningen skulle 
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inkludera 12 personer, men eftersom en individ gav återbud relativt sent under studiens 
gång blev det istället ett urval på 11 informanter. Denna tredje person som uteblev i ett 
projekt hade antingen kunnat bidra till en tredje syn av projektet eller stärkt någon utav de 
två informanternas upplevelser. Bryman (2011) påpekar att individer som avböjer kan 
skilja sig från andra i urvalsgruppen. Detta var fallet för denna undersökning då individen 
hade en extern tjänst, vilket hade kunnat bidra till en extern vinkling av projektets 
genomförande.  
 
En av intervjuerna genomfördes via telefon då informanten befann sig på annan 
geografisk plats. Detta kan ha påverkat undersökningen negativt då det inte fanns 
möjlighet att iaktta informantens kroppsspråk och reaktioner. Bryman (2011) poängterar 
att om undersökaren inte kan se detta ges inte undersökaren möjlighet att läsa av om 
informanten inte förstår. 
 
Eftersom projekten valdes av verksamheterna, var det deras synsätt på projektets resultat 
som påverkade vilket projekt som ansågs lyckat eller misslyckat. Ett av de valda 
misslyckade projekten uppfattades som lyckat utifrån en informant. Vad det berodde på 
kan ha varit att individen, som beslutade att det var ett misslyckat projekt, såg det ur ett 
annat perspektiv än informanten. Det ska poängteras att den ena individen såg det ur ett 
kundperspektiv och den andra mer ur ett verksamhetsperspektiv, vilket också kan ha haft 
en inverkan kring uppfattningen av projektets resultat. Detta stärks av Ljung (2011) som 
poängterar att lyckade projekt blir svåra att definiera eftersom de uppfattas olika från olika 
perspektiv. Ljung (2011) framhäver att verksamhetsledning och kundens uppfattningar 
kan skilja sig åt, vilket var fallet i denna undersökning. Det som här därmed ska framhävas 
är vikten av det urvalsförfarandet som görs och att det har en stor påverkan på 
undersökningens utfall. Denna undersökning har följt Belassi och Tukels (1996) 
rekommendation att utveckla deras teori. Detta är dock en liten studie som inte själv kan 
utveckla deras teori, därför kan detta ses som en inledande del för att vidare studera och 
utveckla deras teori ytterligare. 
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6 Avslutning 
Undersökningen har haft sin utgångspunkt i teorin CSFF för att undersöka vilka 
gemensamma och eventuellt nya framgångs- och misslyckandefaktorer som upplevdes av 
projektdeltagarna ha bidragit till lyckade eller misslyckade interna IT-projekt. Faktorerna 
som har studerats har utgått från faktorgrupperna Projektet, Projektledningen och 
projektdeltagarna, Organisationen och den Externa omgivningen. För att svara på 
frågeställningen har kvalitativa intervjuer genomförts med 11 informanter på två 
fallföretag. Insamlad data har analyserats genom kategorisering och kodning där 
verksamheternas likheter och olikheter sedan studerades vilket bidrog till resultatet. 

6.1 Slutsats 
Resultatet av studien visar att de gemensamma framgångsfaktorerna för de lyckade interna 
IT-projekten är: storlek och värde, densitet av projektet, brådskande karaktär, förmåga att 
dela ut auktoritet, förmåga att avväga, förmåga att koordinera, uppfattning av den egna 
rollen och ansvar, kompetens, engagemang, teknisk bakgrund, 
kommunikationsfärdigheter, stöd av ledningen samt funktionellt ledarskapsstöd. I de 
misslyckade interna IT-projekteten hade flera faktorer en negativ påverkan på de interna 
IT-projekten men endast kommunikationsfärdigheter var gemensam misslyckandefaktor. 
Det framkom även nya faktorer som kan utveckla Belassi och Tukels (1996) teori CSFF. 
Dessa faktorer är användarnas stöd (User support), parallella aktiviteter (Parallel 
activities), kompetens (Competens), leverantörer (Supplier) och utvärdering (Evaluation). 
Projektledningens och projektdeltagarnas engagemang är redan befintliga faktorer i Belssi 
och Tukels (1996) teori, men det framhävs i denna undersökning vikten av att detta 
engagemang även bör vara objektivt. Denna undersökning visar därmed att Belassi och 
Tukels (1996) teori kan användas för att undersöka vilka faktorer som påverkar resultat i 
projekt. Studien visar också att teorin går att utveckla och med denna studies nya faktorer 
anpassas teorin bättre för interna IT-projekt. Därmed är denna undersökning inledande för 
vidare studier och utveckling av Belassi och Tukels (1996) teori. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Detta är en liten undersökning som inte själv kan utveckla Belassi och Tukels (1996) teori, 
därför kan detta ses som en inledande del för att vidare studera och utveckla deras teori 
ytterligare. Teorin som var utgångspunkten för denna undersökning inkluderade 
faktorernas inverkan på varandra, vilket är en avgränsning som gjorts för denna studie. 
Inverkan som de nya faktorerna har till andra faktorer i modellen skulle därför vidare 
behöva studeras. Det kan även undersökas om de nya faktorerna som framkommit i denna 
undersökning kan passa andra typer av projekt.  För att stärka denna studie skulle det 
också kunna undersökas om fler interna IT-projekt upplever de nya faktorerna som 
betydande för projektresultatet. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Information*om*kritiska*framgångsfaktorer*i*interna*
förändringsprojekt*5*kopplade(till(IT-systemlösningar*

*
Vi! är! två! studenter! som! går! Informationslogistik! vid! Linnéuniversitetet.! Under!
våren!2016!ska!vi!undersöka!kritiska!framgångsfaktorer!för!lyckade!och!mindre!
lyckade! interna! förändringsprojekt.! Detta! blir! en! del! i! vårt! examensarbete! och!
kommer! totalt! beröra! fyra! projekt! inom! två! olika! verksamheter.! Syftet! med!
undersökningen!är!att!ta!reda!på!vilka!faktorer!som!olika!individer!upplever!ha!
påverkat! specifika! ITJprojekt! inom! verksamheten.! I! våra! intervjuer! kommer! vi!
utgå! från! faktorer! som! berör! kategorierna! projektledare,! projektdeltagare,!
projektet,!organisationen!och!omgivningen.!
Denna! undersökning! ska! bidra! till! ett! underlag! som! verksamheterna! kan!
använda!för!att!förbättra!sitt!arbete!med!interna!förändringsprojekt.!Insamlingen!
av!data!kommer!att!ske!genom!individuella!intervjuer,!på!max!2!timmar,!på!totalt!
max! 16! personer! som! alla! har! en! koppling! till! de! specifika! ITJprojekten.!
Undersökningen!kommer!att!inkludera!olika!intressenter!som!varit!involverade!i!
projekten! och! det! är! därmed! anledningen! till! att! du! tillfrågas! att! medverka! i!
undersökningen.! Verksamheterna,! projekten! liksom! samtliga! medverkande!
individer! kommer! att! anonymiseras.! Intervjuerna! kommer! att! spelas! in! för! att!
vara! underlag! till! vårt! resultat! och! det! är! endast! vi! som! undersökare! som!
kommer! ta! del! av! dessa! inspelningar.! Intervjuerna! kommer! att! genomföras! på!
din!arbetsplats!och!ditt!deltagande!i!studien!är!helt!frivillig.!Du!kan!när!som!helst!
avbryta! ditt! deltagande! utan! närmare! motivering.! Rapporten! kommer! sedan!
finnas!tillgänglig!för!allmänheten!och!källmaterial!kommer!att!sparas!fram!till!det!
att!rapporten!är!godkänd!från!universitetet.!

 
Det! är! viktigt! med! en! helhetsbild! av! de! utförda! projekten! och! därför! är! dina!
åsikter!värdefulla!för!studien.!Genom!att!medverka!bidrar!du!till!en!utvärdering!
av! projektens! utförande,! från! det! att! de! startar! tills! de! avslutas,! för! att!
verksamheterna!ska!kunna!förbättra!sitt!arbete!i!projekt.!!

 
Har!du!frågor!kontakta!någon!av!nedanstående!ansvariga.!
!
Stockholm!och!Hässleholm!29/2J2016!
!
Studenter*
Emelie!Zetterlund! ! Victoria!Erlingsson! !
emzetterlund@gmail.com! erlingsson.victoria@gmail.com!
! ! !!
!
Handledare*från*universitetet**
Lina!Nilsson!
lina.nilsson@bth.se!
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Verksamhet: 
Projekt: 
Intervjuperson: 
Datum: 

 
Vi ska fokusera på själva projektets genomförande, 
från det att det startade, tills det avslutades. Det är 
viktigt att vi skiljer på vad som är projektet och vad som 
är systemet. Intervjufrågorna kommer att vara indelade 
i de fem kategorierna projektledare, projektdeltagare, 
projektet, organisationen och omgivningen. Du kan när 
som helst avbryta intervjun och får avbryta om det är 
något du undrar över. Projekten, verksamheten och 
samtliga intervjuade individer är anonyma. 
Avslutningsvis undrar jag om det är okej att spela in 
intervjun.  

 

• Hur länge har du jobbat här?  
• Vad har du för yrkesroll?  
• Vad har du jobbat med innan?  
• Har du varit involverad i projekt tidigare? Ja/Nej 

o Om ja, hur unikt anser du att detta 
projektets genomförande var i jämförelse 
med andra projekt du medverkat i om vi 
har en skala mellan 1 och 5, där 1 är inte 
alls unikt och 5 är mycket unikt. 

1 2 3 4 5  

! Vad var det som var unikt?  
! Vad bidrog det till?  

• Vad var din roll i det här projektet?  
• Idag ska vi prata om lyckade och misslyckade 

projekt, vad tycker du är ett lyckat eller 
misslyckat projekt? 

 

o Tycker du att det här projektet är ett 
lyckat projekt? 

Ja/Nej 

! Varför/varför inte?  
• Emelie/Victoria och jag har diskuterat vad ett 

lyckat projekt egentligen är och vi kom fram till 
att vi nog tycker att ett lyckat projekt är ett 
projekt som hållit tid och budget samtidigt som 
det bidragit till nytta för verksamheten och 
uppfyllt de mål som satts upp. Detta säger jag 
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bara för att du ska vet lite hur vi ser på ett lyckat 
projekt. 

• Var du nöjd med själva systemet? Ja/Nej 
o ja/nej, varför/varför inte?  

• Kan du berätta lite om detta IT-projekt som är 
grunden för denna intervjun? 

 

Faktorer relaterade till projektledare  
• Hur tycker du att projektledningen har fungerat?  
• Hur upplevde du projektledarens ansvar, 

strukturering och förmågan att fördelning av 
ansvarsområden? 

 

• Vad är din åsikt om projektledarens/din 
kompetens och engagemang för det här 
projektet? 

 

• Är det något mer du vill lägga till när det gäller 
faktorer relaterade till projektledare? 

 

Projektdeltagare  
• Vad tyckte du om projektgruppen? Var det en 

bra sammansättning? 
Ja/Nej 

• Hur upplevde du projektdeltagarnas tekniska 
bakgrund? 

 

• Hur tycker du att kommunikationen mellan 
projektdeltagarna har varit under projektets 
gång? 

 

• Hur kommunicerades förändringen ut i 
verksamheten?  

 

o Fanns det en kommunikationsplan? Ja/Nej 
o Fick alla informationen samtidigt? Ja/Nej 
o Fick du intrycket av att någon 

kontrollerade så att alla fått 
informationen? 

Ja/Nej 

o Anser du att det var ett bra 
kommunikationssätt? 

Ja/nej 

• Kan du berätta lite om projektgruppens 
engagemang och om det fanns några 
svårigheter inom gruppen? 

 

• Är det något mer du vill lägga till när det gäller 
faktorer relaterade till projektdeltagare? 

 

Faktorer relaterade till projektet  
• På en skala 1-5, där 1 är inte alls värdefullt och 

5 är mycket värdefullt, Hur viktigt/värdefullt 
anser du att detta projekt var för verksamheten? 

1  2  3  4  5  
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o Vad grundar du detta på?  
• Har systemet hjälpt verksamheten i det dagliga 

arbetet? 
Ja/Nej 

o Kan du utveckla och berätta om nyttan 
som projektet bidragit till? 

 

• Hur brådskande upplevde du att projektet var?  
o Hur har det påverkat projektet?  

• Hur intensivt var projektet? (Arbetade du 100% 
med projektet under en kortare tid eller var det 
mindre arbete under en längre tid?) 

 

o Var det positivt eller negativt att arbeta 
den mängden under den tiden? 

Pos/Neg 

o Var den avsatta tiden rimlig? Ja/Nej 
o Anser du att det här projektet var för 

stort? Var det hanterbart? 
Ja/Nej 

! ja/nej, vad berodde det på?  
• Är det något mer du vill lägga till när det gäller 

faktorer relaterade till projektet? 
 

Faktorer relaterade till organisationen  
• Kan du berätta hur du upplevde stödet för 

projektet både från ledningen och från olika 
funktionschefer? (Följa upp med varför?) 

 

o Hur tror du att detta påverkade projektet?  
• Var någon från ledningen med i projektgruppen?  
• Vi har läst att project champion är en person 

som behövs i projekt för att hjälpa projektledare 
(men även projektdeltagarna) att nå de mål som 
projektet har. Det ska vara en person som är 
expert på att kommunicera med projektledaren 
och intressenter och som dessutom har stort 
inflytande i verksamheten. Vad tänker du på när 
jag säger project champion, är det någon 
person du kan identifiera i er projektgrupp? 

 

• Är det något mer du vill lägga till när det gäller 
faktorer relaterade till organisationen? 

 

Faktorer relaterade till externa omgivningen  
• Finns det faktorer i omgivningen utanför 

verksamheten som du tror påverkade 
projektet?(tyst) T.ex. konkurrenter, politiska 
aspekter (lagar/regler) eller den utvecklade 
tekniken. 

o Politiska miljön 
o ekonomiska miljön 

 



 

 

 

 

 Institutionen för informatik  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
Lnu.se  

 

o sociala miljön 
o teknologiska miljön 
o natur 
o klient 
o konkurrenter 

• På vilket sätt tycker du de har påverkat 
projektet? T.ex. tillgången till resurser eller 
ledningen av projektet. 

 

• Fanns det med externa intressenter i 
projektgruppen? 

Ja/Nej 

o Om ja, hur tror du att det påverkade 
projektet? 

 

• Är det något mer du vill lägga till när det gäller 
faktorer relaterade till externa omgivningen? 

 

Övrigt  
• Har ni utvärderat hur projektet gick? Har ni 

utvärderat hur väl systemet fungerat? 
Ja/Nej 

o Om nej, anser du att det hade varit en 
fördel att gjort utvärderingar? 

 

• Anser du att användarna varit tillräckligt 
involverade? På vilket sätt? 

Ja/Nej 

• Om vi har en skala mellan 1-5, där 1 är inte alls 
anpassningsbart och 5 är mycket 
anpassningsbart, hur anpassningsbart anser du 
att projektet var för oväntade situationer? 

1  2  3  4  5 

• Känner du att projektgruppen är medveten om 
hur användarna har upplevt projektet? 

Ja/Nej 

o Om ja/nej, varför/varför inte?  
o När systemet sedan var infört, följde ni 

upp med användarna hur de uppfattade 
systemet? 

Ja/Nej 

• När projektet var slut, gjorde ni en utvärdering 
på själva arbetet ni utfört? 

Ja/Nej 

o Ja/nej, vad tyckte du om det?  
• Finns det något som kunde gjorts annorlunda i 

detta projekt? (Om ja, i så fall vad?) 
 

• På en skala av 1-5, där 1 är inte alls nöjd och 5 
är mycket nöjd, hur nöjd är du över hur projektet 
har fungerat och genomförts? 

1  2  3  4  5 

• Slutligen; Finns det fler faktorer än de vi 
diskuterat idag som du tycker kan bidra till ett 
lyckat projekt eller misslyckat projekt? 

 

 


