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Sammanfattning 

IT är ett naturligt hjälpmedel för många företag och organisationer. Det är därför vanligt att 

företag försöker effektivisera och förbättra sin verksamhet genom att införa nya affärssystem. 

När ett nytt affärssystem ska införas startas ofta ett IT-projekt med en utsedd projektledare 

som ansvarig för att nå önskat resultat. IT-projekt är av teknisk karaktär och fokuserat mot 

själva affärssystemet. Det krävs dock i många fall mer än den nya teknologin för att ett 

företag ska öka sin lönsamhet och förbättra verksamheten. I dessa fall krävs det även någon 

typ av förändring eller omstrukturering inom företaget för att nå det önskade målet.  

I de fall någon typ av förändring utöver införande av ett affärssystem krävs, inträffar det 

att projektledaren får ta på sig uppgiften att även leda denna förändring. Organisationen kan 

dock göra valet att låta den förändringen ledas av en förändringsledare. En förändringsledares 

uppgift är att ansvara för att ett förändringsarbete når sitt mål med önskat resultat. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka betydelser rollerna 

projektledare och förändringsledare har i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem.  

För att skapa klarhet i detta har litteratur inom ämnet studerats. Utöver litteraturen har vi 

även tagit del av artiklar från olika tidskrifter. För att få en aktuell verklighetsanknytning har 

ett antal intervjuer genomförts med personer som arbetar i projektmiljö och har kontakt med 

projekt- och förändringsledarskap dagligen. Denna kombination av informationskällor, anser 

vi, skapar en aktuell och tydlig bild av området. 

I förstudien bör målet med projektet analyseras för att säkerställa att rätt åtgärder 

genomförs. Vi har kommit fram till att rollerna projekt- och förändringsledare har stor 

betydelse och positiv inverkan för att önskat resultat ska nås i IT-projekt. Projektledaren står 

för den tekniska kompetensen, medan förändringsledaren arbetar med de mänskliga 

faktorerna. Det kan därför vara fördelaktigt för projektet om rollerna innehas av separata 

personer. På detta sätt får de mycket utbyte och hjälp av varandra vilket leder till större 

möjligheter att IT-projektet når önskat resultat och införandet av affärssystemet lyckas. 
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Abstract 

In the business environment of today IT systems have a significant role in many enterprises 

and organisations. A focus for many companies is to enhance profitability and efficiency buy 

improving and developing their enterprise systems. When a decision is made to redesign or 

implement a new business system it’s common that an IT-project is started and a dedicated 

project leader is assigned to the project, committed to deliver the requested results. An 

enterprise system is usually technical in it’s nature and focuses on technical aspects, but to 

reach desired results in profitability and efficiency, several other aspects than the pure 

technical ones needs to be taken into consideration to reach the desired results. In these cases, 

a reorganisation of the business or other structural changes might be needed to reach the goals 

of the project.  

When an implementation of a business system reaches beyond the pure technical aspects 

and demands structural changes to the organisation, it’s not uncommon that the IT-project 

leader is assigned responsibility for the entire project. The organisation can on the other hand 

choose to assign a change manager to govern for the structural changes. The change manager 

is responsible for the whole change process and is assigned responsibility that the process 

reaches the pre defined targets. 

The purpose of this paper is to analyse and describe the roles of a project leader and 

change manager and their importance within an IT project aiming at implementing a new 

enterprise system.  

The sources of information to this paper is literature, scientific articles within the area and 

several interviews with professionals working in project environments, including project 

management and change management, on a day-to-day basis. We believe that this mix of 

information sources enables this paper give a clear and up to date view of the area of scope.  

In the pre study to a project is of sheer importance that the actual targets are analysed to 

ensure that the right decisions and actions are made.  

Our conclusion is that the roles of the project leader and the change manager are of 

significant importance to the outcome of the project. It is desirable that the two positions are 
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assigned to two different persons, which enables them to share experiences and support each 

other. The project leader possesses the technical know how and the change manager focuses 

on the human and organisational aspects of the project. By setting the project up with clear 

areas of responsibility, but working beside each other, they can exchange experiences and 

help each other. This is beneficial for the project and increases the possibilities that the project 

reaches desired results and that the implementation of the new enterprise system is successful.  
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1 Inledning 

Dagens samhälle är fyllt med förändring och hög teknologi. Vi förlitar oss på att IT ska göra 

vår tillvaro enklare och effektivare. Allt går dock inte att lösa med hjälp av teknologi. Det 

krävs att människorna som använder teknologin mår bra och trivs, vilket är en viktig faktor i 

uppsatsen. Uppsatsens problembakgrund beskrivs i inledningskapitlet. För att förtydliga 

uppsatsens fokus har ett syfte, avgränsningar och målgruppsbeskrivning gjorts.  

1.1 Problembakgrund  

I dagens samhälle har förändring och förändringsarbete stort fokus. Behovet av förändring har 

inte varit så här aktuellt sedan den industriella revolutionen, anser Beer och Nohria (2000). 

Om företag vill finnas kvar på marknaden är det viktigt att de accepterar att de måste vara 

villiga till förändring. I teorin är detta enkelt. Den stora svårigheten är hur dessa förändringar 

ska genomföras. Det finns olika lösningar som många företag använder, exempelvis installera 

ny teknologi, minska ner företagets storlek, omstrukturering eller ändra företagets kultur. 

Trots att det finns teorier och metoder så misslyckas upp till 70% av alla förändringsinitiativ. 

Några av orsakerna till att så många förändringsinitiativ misslyckas enligt Beer och Nohria 

(2000) är att företag har för bråttom att förändras samt att ledarna fördjupar sig i fel områden. 

Detta medför fel fokus och företagen förlorar därmed de viktiga faktorerna, så som hur ska 

förändringen genomföras och vad den ska uppnå. 

IT har blivit ett hjälpmedel för många företag. IT är dock ett ord som används i många 

bemärkelser och betydelser. I företagssammanhang syftar ordet IT främst till datoranvändning 

i företag, från hårdvara så som persondatorer och servrar till mjukvara, exempelvis operativ-

system och affärssystem. IT-projekt i sin tur kan innebära flera typer av projekt med en 

koppling till IT. Löfberg (2006) definierar två vanliga typer av IT-projekt. Ett IT-projekt kan 

innebära att införa en ny serverpark, vilket inte påverkar verksamheten nämnvärt. En annan 

typ av IT-projekt är införandet av ett nytt affärssystem, vilket kommer att behandlas i 

uppsatsen. Med affärssystem menas ett företags samlade IT-stöd. Syftet med affärssystem är 

att hantera och integrera data som flödar genom företaget.  

Computer Sweden (2005) anser att det är vanligt att företag försöker nå lönsamhet samt 

lösa eventuella brister i verksamheten via nya affärssystem. Vid införandet av ett nytt 

affärssystem startas ofta ett IT-projekt med en utsedd projektledare som ansvarig för 

 1 



 

projektet. Denna typ av projekt har teknisk karaktär och har fokus mot själva affärssystemet. 

Däremot krävs det i många fall mer än den nya teknologin för att företagen ska nå lönsamhet 

och förbättra verksamheten, det krävs även någon typ av förändring inom företaget 

(Computer Sweden, 2005). 

Vid ett tekniskt projekt, så som IT-projekt, är det naturligt att tillsätta en projektledare. Det 

är dock inte lika självklart att även tillsätta en förändringsledare i den här typen av projekt. 

Det är vanligt att projektledaren, som är ansvarig för IT-projektet, är tvungen att gå utanför 

projektets specifikation och även genomföra en förändring i företaget, trots att detta inte är 

specificerat (Löfberg, 2006). Förändringen i dessa projekt kan bestå av omstruktureringar 

inom företaget. Detta är en stor och tidskrävande process som bör planeras i förtid. 

Förändringar brukar vanligtvis delegeras till en förändringsledare, däremot blir ofta 

förändringarna bortglömda vid planering av större IT-projekt, så som införandet av ett 

affärssystem. Det tillsätts därmed sällan en uttalad förändringsledare i IT-projekt. Fokus är på 

det tekniska som ska införas, snarare än på de mänskliga faktorerna med förändringen. Enligt 

Computer Sweden (2005) har det skett en förändring på marknaden där företag är mer 

medvetna om vikten av en väl genomför förstudie som framhäver vad som ska eftersträvas 

med projektet. Det kanske inte är ett affärssystemen som kan få företaget att nå önskad 

lönsamhet och resultat. Detta visar på att det finns ett behov av rollerna i IT-projekt, däremot 

är det ännu oklart hur de påverkar projektet. 

Projekt- och förändringsledare har olika ansvar och fokusområden. Projektledare har en 

uppgift som ska utföras inom satta tids- och kostnadsramar. Fokus är på det pågående 

projektet. Rollen förändringsledare har däremot ett mer långsiktigt perspektiv, med fokus på 

företaget som helhet, både inåt och utåt sett. Målen är långsiktiga. När företaget inser att det 

även krävs en förändring, utöver IT-projektet med syfte att införa ett affärssystem, blir ofta 

projektet mer omfattande än vad som avsågs från start. Om båda rollerna finns representerade 

i ett IT-projekt, kan de fokusera på varsitt ansvarsområde, omstrukturering och införandet av 

affärssystem. Däremot är det inte sagt att projektet behöver delas upp i två separata projekt, 

inte heller om det är en person som ska axla båda rollerna eller om de bör vara separerade.  

Rollerna, projekt- och förändringsledare, har fått en ökad betydelse i dagens IT-projekt 

(Lindell, 2006). Ett IT-projekt som har som syfte att införa ett nytt affärssystem kräver ofta 

även en viss omstrukturering i företaget. Det saknas tydliga riktlinjer om vem som ska leda 

denna omstrukturering, om det är projektledaren som ska ta ett utökat ansvar som 

förändringsledare eller om en annan person ska axla förändringsledarrollen vid införande av 

ett affärssystem. 
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1.2 Syfte 

I denna magisteruppsats i Industriell projektledning har vi som syfte att undersöka och 

beskriva vilka betydelser rollerna projektledare och förändringsledare har i IT-projekt vars 

syfte är att införa ett affärssystem. 

1.3 Avgränsningar 

Vid ett projekt finns ett stort antal intressenter med olika påverkan på projektet, exempelvis 

företagsledning, styrgrupp, projektbeställare, projektledare och projektdeltagare. Uppsatsen 

behandlar förändringsledning och förändringsprojekt utifrån projekt- och förändringsledarens 

synvinkel. 

I uppsatsen undersöks enbart förändringsledarens och projektledarens roller i IT-projekt, 

där målet är att införa ett affärssystem. Uppsatsen behandlar endast dessa rollers inverkan på 

införandet av ett affärssystem. Detta val har gjorts för att begränsa uppsatsens omfång och för 

att fokusera utifrån rollernas perspektiv. Intervjuerna är även de enbart utförda på projekt- och 

förändringsledare, eftersom uppsatsen undersöker situationen utifrån deras synvinkel. 

Företagsledning, styrgrupp eller projektbeställare kommer inte behandlas i samma 

utsträckning. Begränsningen är främst baserad på att intervjuer är en tidskrävande process. 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på de IT-projekt vars syfte är att införa ett 

affärssystem. I uppsatsen syftar begreppet IT-projekt till arbetsformen som används vid 

införandet av produkten affärssystem. Det finns fall där begreppet affärssystemsprojekt 

används som benämning av införande av ett affärssystem. Respondenterna till uppsatsen 

använde vid intervjuerna det mer vedertagna begreppet IT-projekt. Därför används detta 

begrepp när införandet av ett affärssystem diskuteras i uppsatsen. 

1.4 Målgrupp och intressenter 

Målgruppen för uppsatsen är studenter på magisterprogrammet Industriell projektledning vid 

Karlstads universitet. Även projekt-, förändringsledare samt personal i företagsledning hör till 

målgruppen, eftersom dessa är de huvudaktörer som i första hand kommer i kontakt med 

förstudien till IT-projekt. De bör därför ha information om vilken ansvarsfördelning och 

rollfördelning som bör göras, samt vem som ska ha vilken eller vilka roller och ansvar.  

Utöver dessa huvudaktörer kan även blivande projektledare ha intresse av uppsatsen. 

Förändringsledarskap är ett ämnesområde som inte har ingått i vår undervisning, trots att det 

 3 



 

är en betydelsefull och vanligt förekommande roll. Uppsatsen har därför även som uppgift att 

uppmärksamma och belysa denna roll som projektledare ofta får axla vid införande av affärs-

system. 
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs hur uppsatsen skapats utifrån olika metoder, som planeringsarbete 

och informationsinsamling. Val av litteratur, respondenter, modeller, teorier samt vilken typ 

av undersökning som genomförts kommer att presenteras. Diskussion samt reflektion över 

metoderna kommer att göras i slutet av huvudkapitlet.  

2.1 Beskrivning 

Följande avsnitt beskriver de metoder som valts för att skriva uppsatsen. Varje avsnitt tar upp 

olika delar av kunskapsteorier och metoder.  

2.1.1 Val av studieobjekt 

I uppsatsen används ett empiriskt tillvägagångssätt. Med en empirisk studie menas att 

informationen är grundad på erfarenheter. Det är ett vanligt att beteckna en vetenskap som 

empirisk för att tydligt visa att den är byggd på iakttagelser av verkligheten (Patel & 

Davidsson, 2003:23). 

Med empiriska studier avses i denna uppsats att information har i första hand inhämtats 

genom personliga intervjuer. Eftersom författarna till denna uppsats saknar erfarenheter inom 

ämnet har information från verkligheten inhämtats genom personliga intervjuer, för att på så 

vis komma åt befintlig erfarenhet. De erfarenheter och kunskaper som respondenterna delat 

med sig av under de personliga intervjuerna har stor fokus i uppsatsen eftersom dessa svar 

visar en bild av verkligheten.  

Via en projektledare, som även gav idén till uppsatsen, öppnades ett kontaktnät av både 

projektledare och förändringsledare. Fyra personer kontaktades och de ville gärna ställa upp 

som respondenter till uppsatsen. Alla jobbar i direkt anknytning med förändringsledarskap 

eller förändring, men i olika former. Respondenterna är mycket öppna och kunniga inom 

ämnet, vilket gjorde att intervjuerna snabbt övergick till mer samtals- och diskussionsform.  

Den information som inhämtats via intervjuer kan i sin tur stärkas av den litteratur samt de 

artiklar som används i uppsatsen. Information som inhämtats, både genom litteratur och de 

personliga intervjuerna, har sammanställts och analyserats. Analysen har i sin tur lett till en 

slutsats till det uppsatta syftet.  
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2.1.2 Forskningsmetod 

Det finns olika typer av datainsamling. Två vanliga former av datainsamlingar är kvantitativ 

och kvalitativ metod. Forskning som är kvantitativt inriktad syftar till forskning som innebär 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & 

Davidsson, 2003:14). Enkätundersökningar är ett vanligt exempel på hur datainsamling kan 

ske i den kvalitativa metoden, eftersom resultaten i dessa undersökningar kan sammanställas 

statistiskt. Denna typ av metod lämpar sig väl när stora populationer ska studeras. Vanligt 

förekommande är postenkäter som skickas ut till en stor population (Nationalencyklopedin, 

2006). 

Kvalitativt inriktad forskning syftar på forskning där datainsamlingen är fokuserad på mer 

mjuka data, vilket kan vara i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & 

Davidsson, 2003:14). Den kvalitativa metoden syftar på en växelverkan mellan forskare och 

respondent. Med detta menas att forskaren försöka fånga såväl människornas handlingar som 

deras handlingars innebörd. I denna metod är ofta populationen mindre, än när kvantitativa 

metoder tillämpas (Nationalencyklopedin, 2006). 

Uppsatsen är inriktad på att utföra kvalitativa intervjuer. Detta för att möjliggöra samtal 

och diskussion inom området. På detta vis hade intervjuarna och respondenterna mer 

öppenhet och möjlighet att fördjupa sig och vid behov förklara sina svar, exempelvis för att 

förtydliga något eller fördjupa sig i något nyupptäckt område. Populationen i 

undersökningarna är fyra respondenter. Datainsamlingen blev bred i och med respondenternas 

spridda yrkesroller, vilka alla är kopplade till förändringsledarskap. Frågorna var öppna, 

vilket betyder att det inte finns några givna svarsalternativ utan respondenterna har själva fått 

komma fram till ett svar. Detta medför även att respondenternas åsikter fick komma fram utan 

att de var tvungna att välja mellan några svarsalternativ.  

2.1.3 Reliabilitet och validitet 

Inför uppsatsen genomfördes en testintervju med en av respondenterna. Syftet med intervjun 

var att bekräfta att huvudfrågorna, vilka samtliga respondenter har fått chansen att svara på, 

har god validitet.  

God validitet syftar på när ett mätinstrument, i detta fall en intervju, mäter det som avses 

mätas. Validitet kan även betecknas som frånvaro av systematiska mätfel (National-

encyklopedin, 2006). 

När materialet från provintervjun analyserats och kontrollerats gjordes små justeringar för 

att ytterligare förbättra frågorna, för att få så god validitet som möjligt.  
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Samtliga respondenter som kontaktades ville vara delaktiga i uppsatsen. De har alla stora 

erfarenheter inom området, projekt- och förändringsledarskap och tycks dessutom trivas med 

deras respektive yrke. Det var därför mycket lättsamma och bra samtal och intervjuer med 

respondenterna, de talade gärna länge och väl om sina erfarenheter. Det finns ingen orsak till 

misstro till deras kunskaper, erfarenheter eller uttalanden.  

Sammanfattningsvis kan sägas att god validitet visar på att det som ska undersökas 

verkligen undersöks. God reliabilitet visar att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt 

sätt (Patel & Davidsson, 2003:98). Frågorna mätte det som var tänkt att mätas på ett bra sätt, 

vilket är beteckningen för reliabilitet (Nationalencyklopedin, 2006). 

2.1.4 Generaliserbarhet 

Allmänna slutsatser som är härledda utifrån enskilda exempel brukar benämnas som 

generalisering (Nationalencyklopedin, 2006). Vid intervjuundersökningar är det vanligt att 

fundera över om resultaten är generaliserbara (Kvale, 1997). Det finns olika synsätt gällande 

generaliserbarhet inom den vetenskapliga kunskapen. Vissa skolor vill kunna skapa lagar för 

exempelvis beteende som sedan skulle kunna generaliseras universellt. Andra skolor anser att 

varje situation och varje fenomen har sin egen inre struktur och logik vilket medför att det inte 

går att generalisera (Kvale, 1997).  

Generaliserbarheten i denna uppsats anser vi vara låg. Detta i och med att i de projekt som 

har undersökts har det funnits ett mjukt behov utöver det tekniska. Med detta menas att det 

sällan räcker med att införa ett nytt affärssystem i en verksamhet för att de ska nå den 

lönsamhet som de önskat. Det krävs ofta någon typ av förändring, i många fall i form av 

någon sorts omstrukturering, för att lösa de eventuella problem som finns inom företaget och 

för att nå önskad lönsamhet. Andra projekt med fokus på teknik behöver nödvändigtvis inte 

behöva någon ytterligare förändring. Därför kan det vara svårt att generalisera slutsatserna i 

uppsatsen. Däremot anser vi att förändringsledare bör bli en mer använd roll inom företag, 

oavsett om det är fokus mot IT och affärssystem eller andra områden. 

De fyra respondenterna till uppsatsen har erfarenheter som påminner om varandras 

gällande projekt- och förändringsarbete samt ledarskap. Dessa respondenter är utvalda utifrån 

personliga kontakter samt kriteriet att de har stor kunskap och erfarenhet inom 

förändringsarbete. Däremot är det svårt att koppla deras personliga erfarenheter till samtliga 

fall av förändringsarbete. Respondenterna ger en antydan om vilken betydelse rollerna har när 

ett affärssystem införs. Vid införandet av ett affärssystem har rollerna projekt och 
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förändringsledare en stor betydelse för resultatet. Detta är en generalisering som vi har kunnat 

göra utefter insamlad information till uppsatsen, såväl empirisk som teoretisk. 

2.1.5 Undersökningsansats 

Vetenskapligt arbete består av att relatera teori och verklighet, empiri, till varandra. Hur 

empiri och teori ska relateras, kan ses som det centrala problemet inom bland annat 

vetenskapligt arbete. Det finns tre alternativ för hur en forskare kan angripa problemet, 

induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidsson, 2003:23).  

Induktion och deduktion skiljer sig tydligt från varandra och kan ses som varandras 

motsatser. Med deduktion menas att ”logiskt härleda satser ur allmänna lagar” 

(Nationalencyklopedin, 2006). Deduktivt arbetssätt kan sägas följa bevisandets väg vilket 

menas att befintliga teorier prövas empiriskt (Patel & Davidsson, 2003:23). Utgångspunkten 

är teori. Till skillnad från deduktion utgår induktion från erfarenheter snarare än från teorier. 

Med induktion menas att ett generellt samband kan dras utifrån ett antal enskilda fall 

(Nationalencyklopedin, 2006). Det induktiva arbetssättet kan sägas följa upptäckandets väg 

och bygger på erfarenheter. Undersökningsobjektet behöver inte vara förankrat i tidigare 

vedertagen teori utan utifrån insamlad information, empiri, formuleras en teori (Patel & 

Davidsson, 2003:24). 

   I denna uppsats har det tredje alternativet, abduktion, använts. Med abduktivt arbete 

menas en kombination av induktion och deduktion. Utifrån ett fall formuleras ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara fallet i form av en teoretisk djupstruktur. Det är en växelverkan 

mellan det induktiva och deduktiva synsättet. En fördel med det abduktiva arbetssättet är 

forskaren inte blir upplåst vilket kan bli fallet om det är ett strikt induktivt eller deduktivt 

arbetssätt som appliceras. En risk kan dock vara att arbetet blir färgat av erfarenheter och 

tidigare forskning (Patel & Davidsson, 2003:24). I en växelverkan mellan empiri och teori har 

en analysmodell tagits fram. Denna har utvecklats allteftersom ny information har samlats in, 

såväl empirisk som teoretisk. Den insamlade informationen har sedan lett till en slutsats. 

2.1.6 Analysmodell 

Det abduktiva arbetssättet har applicerats genom att en analysmodell skapades i början av 

arbetet med uppsatsen. Analysmodellen har utvecklats allt eftersom data har samlats in, 

empirisk som teoretisk.  

Analysmodellen har tre kriterier som vi undersöker problemområdet utifrån. Dessa kriterier, 

omstrukturering, medarbetare och ledarstilar togs fram med hjälp av teori och empiri. Dessa 
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kriterier ansåg vi vara bra utgångspunkter för att finna om projektledare och förändringsledare 

har några betydelser för IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem. Det krävs ofta 

någon form av omstrukturering utöver IT-projekten, där kan en förändringsledare behövas. 

Medarbetarnas välmående och situation i förändringsarbetet är en viktig faktor för att 

undersöka rollernas betydelse för projektet. För att försöka finna skillnader i rollerna, projekt- 

och förändringsledare, var det nödvändigt att undersöka deras respektive ledarstilar. Detta för 

att kunna undersöka och beskriva vilka betydelser rollerna projektledare och 

förändringsledare har i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem. Det finns flera 

kriterier att undersöka, men vi ansåg dessa tre vara av störst vikt för att nå fram till ett resultat. 

Analysmodellen har varit utgångspunkten vid skapandet av en intervjuguide. Denna guide 

användes vid de personliga intervjuerna med respondenterna. Både analysmodellen och 

intervjuguiden har utvecklats allteftersom teori och empiri har samlats in. Intervjuguiden 

gjorde det möjligt att styra intervjuerna mot önskade områden. 

2.1.7 Källkritik 

Huvudlitteraturen i uppsatsen är skriven av svenska författare med bakgrund i 

förändringsarbete. Samtliga författare har lång erfarenhet av förändring, ledarskap och 

förändringsarbete. De har alla olika bakgrund men med en gemensam nämnare, förändrings- 

och utvecklingsarbete. Utöver författarnas gemensamma nämnare har de arbetat inom bland 

annat ekonomi, beteendevetenskap, militär, affärsutveckling, ledarutveckling, sociologi samt 

som utbildare. Deras erfarenhet inom ämnet medför att litteraturen ger en bred kunskap om 

förändringsarbete. Litteraturen ger även information och råd om vilka fallgropar och 

hjälpmedel som finns för att nå till en lyckad förändring. 

För att fördjupa ämnet har vetenskapliga artiklar använts, vilket styrker litteraturen. 

Artiklarna är främst hämtade från tidskriften Harvard Business Review. Tidskriften riktar sig 

till företagsledningar men har även som syfte att försöka nå ut till både akademiker, nätverk 

av ledare och individuella ledare (Harvard Business Online, 2006). Tidskriften analyserar 

nutida managementproblem men har även hjälpfulla reportage med tankar och tips om 

utföranden i alla områden av management och administration.  Dessa artiklar belyser 

svårigheterna med att finna det äkta värdet i förändring och IT-projekt. Fokus är även på hur 

förändringsledarskapet bör utövas (Harvard Business Online, 2006).  

Utöver denna litteratur har andra tidskrifter använts för att visa på ämnets relevans och 

aktualitet. Dessa artiklar är inte av vetenskaplig karaktär utan tidskrifter som tar upp 

problematiken med att finna värde i IT-projekt samt hur dessa projekt kan förbättras. En av 
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dessa tidskrifter är Computer Sweden’s artikelbilaga ”Åtta steg för att införa nya 

affärssystem”. Tidskriften är inte vetenskapligt granskad. Vi anser ändå den som relevant 

eftersom den lyfter fram problemområdet på ett tydligt sätt. Den diskuterar även företagens 

förhållningssätt till affärssystem och dess införande. 

2.1.8 Hermeneutik 

Hermeneutik har flera undernivåer, men dess huvudtema är att meningen hos en del endast 

kan förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994:114ss). Trots 

detta huvudtema finns det en motsägelse i hermeneutikens definition, nämligen att helheten 

består av delar och kan därför endast förstås ur delarna. Denna motsägelse brukar benämnas 

som den hermeneutiska cirkeln, vilken kan definieras som att en del endast kan förstås ur 

helheten och helheten endast ur delarna. Denna, näst intill omöjliga cirkel, har övergått till en 

spiral. Med det menas att forskningen börjar på en viss punkt för att sedan fördjupa sig 

successivt in genom att alternera mellan del och helhet. Utifrån detta blir det en fördjupad 

förståelse för både delen och helheten (Ibid.). 

Det är detta tillvägagångssätt som används i uppsatsen. Utifrån en viss förståelse har ny 

information och ny kunskap hittats. Intervjuguiden har utvecklats efter varje intervju i och 

med ökad kunskap och förståelse. Detta i sin tur var till nytta i nästkommande intervju.  

2.2 Diskussion av metodval 

De metoder som används i uppsatsen har diskuterats och analyserats för att finna en så 

passande metod som möjligt till uppgiften.  

Den empiriska studien ansågs vara lämplig eftersom detta är ett relativt nytt ämne med 

diffusa begrepp. Den litteratur som finns är aktuell men i och med att ämnet har börjat komma 

fram mer och mer de senaste åren (Computer Sweden, 2005) blev valet att bygga uppsatsen 

på en växelverkan mellan erfarenheter och befintliga teorier naturligt.  

De respondenter som valts till uppsatsen valdes utefter deras yrkesroll och erfarenheter. 

Förhoppningen var att deras breda erfarenheter tillsammans skulle visa på en gemensam bild 

som förklarar behovet av projekt- respektive förändringsledare vid införande av affärssystem. 

Respondenterna kan även bidra med att deras svar kan generaliseras till att rollerna projekt- 

och förändringsledare har en betydelse vid införandet av ett affärssystem i ett IT-projekt. Det 

är däremot svårt att generalisera slutsatserna inom andra tekniska projekt. Projektens karaktär 

visar på om det eventuellt finns behov av förändring, finns behovet kan uppsatsen slutsatser 

generaliseras även till det området. 
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För att få så öppna och uttömmande svar som möjligt valdes den kvalitativa metoden. 

Eftersom det är få respondenter ansågs denna metod vara mest lämplig. Som tidigare nämnt 

har respondenterna olika erfarenheter och yrkesroller trots deras gemensamma nämnare i 

förändringsarbete och förändringsledarskap. Detta medför en bredd i den inkommande 

informationen. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det är mycket information att 

behandla, därför gjordes valet att endast använda sig av fyra respondenter. I och med detta 

kunde intervjuerna bli mer djup- och ingående. Samtliga respondenter var även vid behov 

villiga att svara på ytterligare frågor vid ett senare tillfälle.  

Samtliga respondenter tycks brinna för ämnet förändring och förändringsledarskap. De har 

publicerat böcker, föreläser om ämnet samt jobbar aktivt inom det. Därför ansågs de 

personliga intervjuerna ge en god reliabilitet. Trots att det är få respondenter så har de sådan 

bredd att även validiteten blir god. 

För att kunna relatera teori och empiri till varandra har det abduktiva arbetssättet använts. 

Det innebär att växla mellan induktion och deduktion. Vi ansåg att detta vara en bra 

utgångsvinkel eftersom det var en växelverkan mellan empiri och teori. En analysmodell har 

utformats under arbetet med uppsatsen. Analysmodellen har utvecklats och förändrats allt 

eftersom nya data i form av empiri och teori har samlats in.  

Utöver litteraturen har även vetenskapliga artiklar och tidskrifter använts. Litteraturen ger 

en bredd och ökad förståelse medan artiklarna bidrar med ett djup och forskningsresultat.  

Arbetet med uppsatsen sker enligt den hermeneutiska spiralen. Med detta menas att utefter 

att information samlas in, desto mer kunskap kommer författarna till uppsatsen besitta. Denna 

kunskap har sedan användas vidare vid exempelvis nästkommande intervjutillfälle.  
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3 Teori 

Det finns många teorier och definitioner inom området projektledning. För att introducera 

och förklara några av uppsatsens centrala begrepp, inleds teorikapitlet med definitioner. I 

detta kapitel finns även förtydligande av begreppen i form av en begreppsgraf, vilken visar 

ordens inbördes inverkan på varandra.  

Uppsatsen är uppbyggd utifrån en analysmodell. Analysmodellen har som uppgift att 

visualisera och förtydliga uppsatsens fokus. För att nå fram till ett resultat, utifrån uppsatt 

syfte, kommer några teorier att presenteras i kapitlet. Förändringsteorier, olika typer av 

ledarskap, medarbetarnas inverkan på förändring och vad det finns för problematik med att 

införa ett affärssystem kommer även att tas upp i kapitlet.  

3.1 Centrala begrepp 

I litteraturen som studerats inför uppsatsen har flera fall upptäckts där begrepp och termer 

används med varierande betydelse och sammanhang. Detta kan bidra till förvirring 

beträffande vad som egentligen menas. Det förekommer även att olika personer har olika 

tolkningar av de termer och begrepp som förekommer inom problemområdet. För att 

underlätta för läsaren definieras i detta underkapitel de viktiga begrepp som förekommer i 

uppsatsen.  

3.1.1 Roll 

Det förekommer många olika roller och befattningar i ett projekt- eller förändringsarbete. Det 

är viktigt att belysa att en roll innebär ett personligt ansvar för någon specifik fråga eller 

uppgift. En person kan ha flera roller, men endast en tjänst (Lindell, 2005:29). 

3.1.2 Projektledare 

Rollen projektledare innebär ett huvudansvar att leda projekt mot uppsatta mål (Jansson & 

Ljung, 2004). Projektledaren blir den tillfälliga chefen för projektmedlemmarna under den 

utsatta tidsperioden. Vanligt är att projektledaren ansvarar för att hålla projektet inom utsatt 

budget och tid samt att nå utsatt resultat (Ibid.). 

Projektledarrollen kan vara en fast tjänst inom en verksamhet likaväl som den kan vara en 

tillfällig roll. Företag som ofta arbetar i projekt har vanligtvis specifika tjänster inom företaget 
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med fasta projektledare. Företag som däremot inte regelbundet arbetar i projekt kan antingen 

ge någon i företaget uppgiften att axla ansvaret som projektledare eller hyra in en extern 

projektledare (Jansson & Ljung, 2004:68). 

3.1.3 Projekt 

Det finns många olika typer av projekt, Det finns en mängd definitioner av vad ett projekt 

egentligen är. Denna uppsats använder ordet med följande innebörd: Ett projekt är när en 

person får i uppgift att planera och leda genomförandet av en avgränsad uppgift som är av 

engångskaraktär och har ett specificerat slutresultat och med uppsatta tids- och kostnadsramar 

(Jansson & Ljung, 2004). Med detta menas att en grupp av medarbetare genomför en tillfällig 

uppgift. Denna grupp blir som en tillfällig organisation med roller och ansvarsfördelningar 

vilka inte behöver sammanfalla med deras ordinarie arbetsuppgifter eller ansvar (Ibid.). 

Ett projekt innebär en uppgift av temporär karaktär utöver den ordinarie verksamheten. 

Detta är dock inte hela sanningen eftersom vissa företag endast arbetar i projektarbetsform. 

Ett företag som exempelvis ger service via en reception är ett tydligt exempel på kontinuerligt 

arbete som inte är något projekt. Om däremot en ny specifik service eller produkt ska 

utvecklas, kan det vara lämpligt att arbeta fram den i projektarbetsform (Ibid.). 

3.1.4 IT-projekt 

En avgränsning i uppsatsen är att endast undersöka IT-projekt vars syfte är att införa ett 

affärssystem. IT är ett stort och ibland missbrukat ord med många olika definitioner. 

Förkortningen står för informationsteknologi vilket enligt Nationalencyklopedin (2006) ofta 

används som ett gemensamt begrepp för samverkan mellan datateknik och tele-

kommunikation.  

IT-projekt kan innebära olika typer av projekt med relation till IT. Löfberg (2006) anser att 

det går att urskilja två typer av IT-projekt i ett företag. Ett exempel är att uppdatera en 

serverpark. Detta kan vara ett stort och omfattande projekt, men som inte påverkar den 

ordinarie verksamheten nämnvärt. Den andra vanliga typen av IT-projekt är när ett nytt affärs-

system (se avsnitt 3.1.5, Affärssystem) ska införas. Syftet med dessa projekt är ofta att 

förbättra arbetssättet och effektivera arbetet (Löfberg, 2006). 

I uppsatsen kommer begreppet IT-projekt att syfta till arbetsformen projekt, där målet är att 

införa ett affärssystem.  
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3.1.5 Affärssystem 

Administrativ databehandling är en central del i många företag (Davenport, 1998). Ett 

samlingsbegrepp för ett företags samlade IT-stöd är affärssystem. Affärssystem har som syfte 

att hantera och integrera data som flödar genom företaget. Det finns olika karaktärer och 

egenskaper hos affärssystemen. De kan bland annat tänkas hantera finansiell-, personal- och 

kunddata (Ibid.). 

När ett företag beställer ett affärssystem brukar valet stå mellan ett standardsystem och ett 

specialanpassat system. Antingen blir valet ett system som medför att företaget får anpassa sig 

till systemet och eventuellt ändra sitt arbetssätt för att utnyttja systemet mest effektivt. Om 

företaget inte vill ändra på några rutiner eller liknande utan istället vill anpassa affärssystemet 

till sin verksamhet, finns det företag som specialanpassar system till olika företag (Computer 

Sweden, 2005). Införandet av ett affärssystem ingår i en av flera benämningar av ett IT-

projekt (Löfberg, 2006). 

3.1.6 Personalresurser 

Resurs är ett ord med flera betydelser. Ordet kan i vid bemärkelse benämnas som ett medel 

för att underlätta att nå önskat mål för en viss agent. Exempel på resurser kan vara arbetskraft, 

kunskap och kapital. Dessa kan vara resurser hos en stat, ett företag eller en individ (National-

encyklopedin, 2006). I och med att det finns många betydelser av ordet resurs. I denna 

uppsats syftar vi till personalresurs. 

Personalresurser kan vara av intern och extern karaktär. Med intern personalresurs menas 

att personalresursen finns inom företaget. En extern personalresurs är ofta synonymt med en 

inhyrd konsult, det vill säga någon som inte är anställd i företaget (Sandström, 2002).  

En projektledare som hyrs in i företaget för att genomföra och leda ett projekt är ett 

exempel på en extern personalresurs. När däremot en anställd inom företaget tar rollen som 

projektledare är det en intern personalresurs.  

3.1.7 Förändringsledare 

Förändringsledare är en ledare som ansvarar för att ett förändringsarbete når sitt mål med 

önskat resultat (Lindell, 2005). En förändringsledare kan ses som den person som motiverar 

medarbetare att driva en förändring i ett företag. Förändringsledare är, liksom projektledare, 

en roll. Detta betyder att flera personer kan inneha denna roll samtidigt. Det kan även vara så 

att en person kan ha flera roller (Ibid.). 
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Förändringsledaren bör tillämpa ett ledarskap som stärker medarbetarnas vilja och 

engagemang för förändringen (Lindell, 2005). Förändringsledaren bör även kunna motivera 

de anställda i företaget att acceptera en förändring. Detta kan vara en utmanande uppgift av 

många olika anledningar, bland annat för att ordet förändring kan vara ett laddat ord. Det kan 

finnas ett visst motstånd mot en förändring i ett företaget. Därför bör förändringsledaren ha 

förmågan att kunna motivera de anställda att ta del av förändringen (Ibid.). 

3.1.8 Förändringsprojekt 

Det pågår ständig förändring runt omkring oss. Därför pågår även förändringsprojekt i många 

fall kontinuerligt (Sandström, 2002). Förändringsprojekt är inriktade mot att förändra, 

förbättra och utveckla genomförandet av arbete på företag. Det kan exempelvis vara att införa 

ett nytt affärssystem, införa nya arbetssätt eller göra en omstrukturering av företaget. 

Förändringsprojekt syftar till att utföra denna förändring i projektform. I viss litteratur 

benämns denna typ av projekt som ”internt förändringsprojekt” eller ”verksamhetsprocess” 

(Jansson & Ljung, 2004:48). 

Det finns andra typer av arbetssätt vid förändring av företag. Exempelvis kan ett 

förändringsarbete i ett företag ständigt pågå för att verksamheten ska vara med i utvecklingen 

(Sandström, 2002:121).  

3.1.9 Begreppsgraf 

Syftet med begreppsgrafen nedan (se Figur 1) är att utöver de centrala begreppen förklara 

relationen mellan de projekt- och ledarskapsrelaterade begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Definitionerna förklarar varje begrepp och dess betydelse var för sig. Begreppsgrafen 

förklarar sambanden mellan begreppen, vilket skapar ytterligare förståelse för hur begreppen 

används i uppsatsen. Det är endast begrepp som har betydelse för uppsatsen som behandlas. 

Det finns begränsningar i begreppsgrafen så som att rollen ledare delas upp i projekt- och 

förändringsledare. Det finns flera typer av ledare, men dessa två är de som har relevans för 

uppsatsen. Denna begränsning förekommer på flera ställen i begreppsgrafen. 

För att tydliggöra huvudaktörerna, projekt- och förändringsledare, har dessa cirklar fått en 

tydligare markering. Grafen utgår från den gråmarkerade cirkeln med begreppet ledare, som 

delas upp i två områden: projektledare och förändringsledare. Projekt- och förändringsledare 

är en personalresurs som kan delas upp i intern och extern personalresurs, alltså en 

medarbetare i företaget eller en inhyrd konsult. 
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Projektledaren leder ett projekt, vilket kan delas upp i bland annat IT-projekt. Den typ av 

IT-projekt som tas upp i uppsatsen är utvecklandet av ett nytt affärssystem. 

Förändringsledaren leder ett förändringsprojekt, vilket exempelvis kan vara en 

omstrukturering. 

Kan varaFörändrings-
ledare

Projekt-
ledare

Personal-
resursLedare Är en

Intern & 
externLedarskap

Kan vara

Projekt

Leder

Utövar

Förändrings-
projekt

Leder

IT-projekt

Kan vara

Affärs-
system

Kan ha som mål att 
utveckla ett

Omstrukturering

Kan vara

Kan varaFörändrings-
ledare

Projekt-
ledare

Personal-
resursLedare Är en

Intern & 
externLedarskap

Kan vara

Projekt

Leder

Utövar

Förändrings-
projekt

Leder

IT-projekt

Kan vara

Affärs-
system

Kan ha som mål att 
utveckla ett

Omstrukturering

Kan vara

Figur 1: Begreppsgraf för att förtydliga sambanden mellan vanligt förekommande begrepp i uppsatsen. 

Källa: Författarna. 
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3.2 Analysmodell 

Analysmodellen nedan visar uppsatsens fokus. Med analysmodell menas en modell som visar 

författarnas valda centrala faktorer för att besvara uppsatsens syfte. En mer utförlig förklaring 

av modellen och dess symboler presenteras i detta underkapitel. Se metodkapitel 2.1.6, 

Analysmodell för information om hur modellen togs fram. 

FörändringsledareProjektledare

IT-projekt
där affärssystem införs

Betydelse för
Förändring

Omstrukturering Ledarstilar

Rollernas betydelse för Olika typer av

Medarbetare

Rollernas betydelse för

FörändringsledareProjektledare

IT-projekt
där affärssystem införs

Betydelse för
Förändring

FörändringsledareProjektledare

IT-projekt
där affärssystem införs

FörändringsledareProjektledare

IT-projekt
där affärssystem införs

Betydelse för
Förändring

Omstrukturering Ledarstilar

Rollernas betydelse för Olika typer av

Medarbetare

Rollernas betydelse för

Figur 2: Analysmodell för att belysa vilken betydelse projekt- och förändringsledare 
har i IT-projekt. 

Källa: Författarna. 

3.2.1 Fokus 

Uppsatsen har som syfte att undersöka och beskriva vilka betydelser rollerna projektledare 

och förändringsledare har i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem. Uppsatsen har 

begränsats till att endast undersöka IT-projekt med avseende på införande av ett affärssystem. 

Modellen bör läsas uppifrån och ned med start i den streckade cirkeln. Förändring är en av 

grundstenarna i uppsatsen. Fokus är däremot på de två rollerna, projekt- och förändringsledare 

och deras betydelse för att ett IT-projekt där affärssystem införs når önskat resultat. För att 

kunna undersöka rollernas betydelse har tre kriterier tagits fram som vi fokuserar på. Dessa är 

omstrukturering, medarbetare och ledarstilar. Kriteriet omstrukturering valdes utifrån att ofta 
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när ett affärssystem införs behövs någon form av ytterligare förändring inom företaget, så som 

en omstrukturering, för att bli lyckade. Medarbetarna är de som i slutändan kommer att arbeta 

med affärssystemet och är därför en viktig nyckelspelare i projektet. De påverkas av vilken 

typ av projekt och ledarskap som utövas. 

Uppsatsen är begränsad till att endast undersöka IT-projekt där ett nytt affärssystem införs 

i företaget. Detta anses ofta vara ett tekniskt projekt. Därför är det intressant att undersöka 

vilken betydelse rollerna har i dessa fall. 

Det finns mängder av olika ledarstilar. I denna uppsats har ledarstilar som berör projekt- 

och förändringsledarskap diskuterats och analyserats. 

3.2.2 Förändring 

Uppsatsens grundsten är förändring eftersom alla typer av projekt innebär någon sorts 

förändring (Lindell, 2005:11). Förändring har lagts som en grå cirkel i bakgrunden i och med 

att det är en faktor som de övriga delarna influeras av. Trots att fokus inte är på förändring är 

det ändå en så viktig del att den tas upp i uppsatsen i separata underkapitel. Om det aldrig 

hade genomförts en förändring hade inte projekt- och förändringsledare behövts. 

3.2.3 IT-projekt där affärssystem införs 

Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka IT-projekt vars syfte är att införa ett nytt 

affärssystem. Enligt Löfberg (2006) kan IT-projekt kategoriseras till två huvudområden. Det 

första är att införa ett IT-system eller affärssystem. Det andra är att uppgradera ett tekniskt 

system, exempelvis en serverpark. Det sistnämnda är den typ av IT-projekt där det snarare är 

hårdvara eller bakomliggande programvaror som byts ut och som inte påverkar den ordinarie 

verksamheten nämnvärt. I denna uppsats är fokus endast på IT-projekt med avseende på att 

införa ett nytt affärssystem, vilket kan påverka verksamheten. 

Det finns indikationer som visar på att vid IT-projekt där det införs ett nytt affärssystem, 

behövs det ofta större förändring utöver det tekniska. Studier visar att många IT-projekt sällan 

når det uppsatta resultatet. Det är vanligt att IT-projekt där ett affärssystem införs får stort 

fokus på tekniken. Fokus bör flyttas från det tekniska till slutanvändarna i och med att de ska 

använda det nya affärssystemet anser Löfberg (2006). 

Ett exempel på ett affärssystem är ett system som effektiviserar specifika arbetsmoment, så 

som ett schemaläggningssystem som både sköter lokalbokning och schemaläggning. För en 

mer utförlig förklaring se definitionsavsnittet 3.1.5, Affärssystem.  
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3.2.4 Projektledare och förändringsledare 

Uppsatsens fokus är på rollerna projekt- och förändringsledare. Rollernas betydelse ska 

undersökas med avseende på IT-projekt där affärssystem införs, vilket illustreras i 

analysmodellen. Både projekt- och förändringsledare är separata roller. Med roll menas att en 

person kan ta flera roller, det vill säga olika typer av ledarskap och ansvar. Det är oklart 

huruvida det ska vara en person som tar båda dessa roller eller om de bör delas upp på flera 

personer, vilket vi ansåg vara viktigt att undersöka för att kunna nå fram till en slutsats. 

Rollerna är separerade i analysmodellen för att belysa att de är separata roller. Det har 

framkommit att det finns ett behov av dessa två roller vid införandet av affärssystem. Det är 

därför intressant att undersöka vilka betydelser rollerna projektledare och förändringsledare 

har i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem. Det kan tänkas att rollerna överlappar 

varandra. 

3.2.5 Omstrukturering 

Omstrukturering är ett exempel på en förändring inom ett företag. Omstrukturering inom en 

verksamhet kan innebära flera typer av förändring så som omflyttning av personal, tjänster, 

att fastställa och försöka nå en ny vision (Duck, 1993), eller geografiska omflyttningar. En 

annan typ av omstrukturering kan vara att ändra arbetsrutinerna genom att exempelvis övergå 

till att arbeta i processer. Vid dessa typer av förändringar är det viktigt att det finns 

karismatiska ledare som kan kommunicera och nå ut till personalen så att det inte skapas en 

negativ oro för omstruktureringen.  

3.2.6 Medarbetare 

Vid förändringsarbete inom verksamheter kan personalens inställning och engagemang vara 

avgörande för huruvida förändringen blir lyckad eller inte (Granér, 1994). Med det menas att 

förändringen bör förankras hos samtliga medarbetare för att de, tillsammans med ledningen, 

sedan ska kunna föra förändringen mot önskat mål. Vid dessa typer av förändringsarbete är 

det fördelaktigt att det finns en eller flera ledare som brinner för förändringen och kan 

förmedla budskapet till medarbetarna. Det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och 

engagerade i förändringen för att resultatet ska nås.  

3.2.7 Ledarstilar 

Det finns många typer av ledarstilar. I denna uppsats kommer ledarstilar som kan hänvisas till 

projektledarskap och förändringsledarskap att tas upp. Förändrings- och ledarskapsteorier har 
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granskats med avseende på ledarstilar. Även litteratur har analyserats gällande vilka 

egenskaper som kan vara fördelaktiga för projekt- och förändringsledarskap. 

Det är svårt att säga vilken ledarstil som ska appliceras. Ledarskap är ett dynamiskt område 

där många faktorer spelar in. Det är mycket beroende på personen i sig, social kompetens, 

situation och medarbetarnas mognad. Därför kan det vara svårt att avgöra vilken ledarstil som 

ska användas. Däremot finns det vissa drag och egenskaper som kan vara fördelaktiga att 

applicera i projekt- och förändringsledarskap. 

3.2.8 Analysmodellen som helhet 

Analysmodellen visar uppsatsens fokusområde. Modellen läses uppifrån och ned. Den utgår 

från syftet i uppsatsen, att undersöka och beskriva vilka betydelser rollerna projektledare och 

förändringsledare har i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem.  

Inriktning i uppsatsen är IT-projekt med fokus på affärssystem. Indikatorer visar att det 

finns ett behov av rollerna vid införandet av ett affärssystem. Det räcker sällan med att endast 

införa en teknisk lösning. Det bör även implementeras hos personalen att deras arbetssätt och 

rutiner kommer att förändras. Medarbetarna bör känna sig delaktiga i beslutet om vilket 

affärssystem som ska användas och vilka funktioner som behövs. Detta hjälper ofta till att 

motivera och engagera medarbetarna i projektet. Tre kriterier har valts för att undersöka 

rollernas betydelse: omstrukturering, medarbetare och ledarstilar. 

Vid omstrukturering, det första kriteriet, kan det finnas ett behov av både projekt- och 

förändringsledare. Detta ger en hänvisning till rollernas betydelse i IT-projekt som även 

kräver förändringsarbete. Detta är en av pusselbitarna för att nå till resultatet. 

Medarbetarnas inverkan i förändringsprojekt kan vara avgörande för om projektet lyckas 

eller inte. Det är viktigt att medarbetarna har en vilja och engagemang till förändringen. Det 

krävs därför ett ledarskap där personalen ska känna sig delaktiga och motiverade. De två 

rollerna, projekt- och förändringsledare, kan uppfylla olika behov för medarbetarna.  

Det sista kriteriet är ledarstilar. Projektledare ses ofta som en teknisk roll med kortsiktiga 

mål (Löfberg, 2006) vilket kan ses som ett hårt ledarskap. Förändringsledare anses däremot 

applicera mjukt ledarskap vilket syftar till långsiktighet och mänskliga faktorer. Det finns 

olika typer av ledarstilar som förklarar och visar på skillnaderna mellan hårt och mjukt 

ledarskap. Instinktivt anser många att ett mjukt ledarskap är det bästa, men det stämmer inte i 

alla lägen, enligt teorierna. Utifrån dessa kriterier ska uppsatsens syfte besvaras. 
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3.3 Förändringsteorier 

Magnus Eklund (Computer Sweden, 2005), ekonom som arbetat med flera stora 

internationella förändringsprojekt, menar att det är företagsledningen som bär det yttersta 

ansvaret för att en förändring blir genomförd. När ett nytt affärssystem ska införas i en 

verksamhet är det vanligt att IT-avdelningen får ansvaret för detta projekt. Ett affärssystem 

berör ofta stora delar av verksamheten och bidrar även till förändringsarbete genom hela 

bolaget. IT-avdelningen har sällan den kompetensen till att driva ett förändringsarbete, som 

exempelvis en omstrukutering. Det är därför viktigt, anser Eklund (Computer Sweden, 2005), 

att ledningen delegerar de praktiska frågorna till rätt personer inom företaget vid införande av 

ett affärssystem. Det kan vara avgörande för projektets framgång huruvida företaget lyckas få 

med verksamhetens bäst lämpade personer till projektet eller inte. Företagen har inte råd att 

inte ha de bästa medarbetarna med i projektet, anser Eklund (Computer Sweden, 2005). 

För att få en tidig acceptans för det affärssystem som ska införas, fortsätter Eklund 

(Computer Sweden, 2005), bör det finnas en kärngrupp som formulerar en vision för 

förändringsarbetet. Sedan bör fler och fler medarbetare bli delaktiga i förändringsarbetet. 

Genom att tidigt bli delaktiga skapas större engagemang, förståelse och acceptans för det nya 

affärssystemet (Computer Sweden, 2005). 

Det är lätt att säga att en förändring ska genomföras men det är svårare att visa hur den ska 

genomföras. Det finns mängder med teorier och tankar om ämnet förändringsarbete. Ett antal 

olika modeller och teorier kommer att presenteras, vilka ger en hänvisning om hur 

förändringsarbete bör genomföras rent praktiskt.  

3.3.1 DICE-faktorerna 

I oktober 2005 publicerade Harvard Business Review en artikel som behandlar den svåra 

sidan av förändringsprojekt och förändringsledarskap, skriven av Harold L. Sirkin, Perry 

Keenan samt Alan Jackson.  

Sirkin et al. (2005) menar att det är stort fokus på mjuka sidor av ledarskapet och i 

förändringsprojekt, men att detta inte räcker för att nå ett lyckat resultat. Författarna till 

artikeln har genomfört en stor studie om vilka faktorer som påverkar för att ett 

förändringsprojekt lyckas eller inte, samt om det går att förutspå det redan innan projektet 

startar (Sirkin et al., 2005). 

När deras forskning startade 1992 var hypotesen att företag genomförde förändringar på 

likartade vis. Information från 225 företag världen över samlades in.  De fann att följande fyra 
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hårda faktorer var viktiga för att i förväg kunna bedöma ett projekts framgångspotential 

(Sirkin et al., 2005:109-118): 

• Duration (varaktighet) – Det är viktigt att hela tiden ha kontroll över projektet. Är 

det ett långt projekt är det extra viktigt att ha många och täta projektmöten så att 

projektet inte dör ut och att det verkliga målet verkligen nås.  

• Integrity (integritet) – Det är viktigt att projektdeltagarna har rätt kompetens samt 

möjligheter att genomföra uppgifter för att nå projektets mål inom utsatt tid. 

• Commitment (engagemang) – Det är en fördel om det finns engagemang genom 

hela företaget inför en förändring. Sirkin et al. (2005) tar upp två grupper som bör 

vara engagerade för att projektet ska slå rot. Den första gruppen är inflytelserika 

ledare, vilka inte behöver ha topptitlar men det är stärkande. Den andra gruppen är 

medarbetarna som kommer att arbeta med det nya systemet eller processerna. Den 

första gruppen, inflytelserika ledare, har som uppgift att ansvara för att 

engagemang finns och sprids vidare.  

• Effort (ansträngning/satsning) – Detta syftar på den ansträngning som bör göras 

inom företaget och dess medarbetare. Det är viktigt att tidigt sätta upp hur mycket 

medarbetarna ska anstränga sig, i frågan om främst tid, utöver det vardagliga 

arbetet för att nå till den önskade förändringen. 

Dessa fyra faktorer sammanfogas av en gemensam benämning, DICE. De utgör grunden i en 

metod där det är möjligt för företag att klassificera och betygsätta de fyra faktorerna utefter en 

utsatt formel. Resultatet visar sedan om projektet befinner sig i en vinnar-, osäker- eller 

bekymmerzon (Sirkin et al., 2005). 

Författarna till artikeln anser att det har talats mycket om mjuka faktorer i projekt och 

ledarskap (Sirkin et al., 2005). De hävdar att dessa mjuka faktorer är mycket viktiga, men inte 

avgörande. De mjuka faktorer de syftar på är bland annat kultur, ledarskap och motivation. De 

är viktiga och behövs i förändringsprojekt men enbart de faktorerna leder inte till framgång. 

Efterforskningar visar att förändringsprojekt inte får en bra grogrund om de försummar de 

hårda faktorerna, de som är mätbara. Det går inte att ignorera de mjuka faktorerna, det vore ett 

grovt misstag, däremot om företag inte fokuserar på de hårda faktorerna först så kommer 

projektet misslyckas innan de mjuka elementen kommer med i projektet (Ibid.). 

3.3.2 E-teorin & O-teorin 

Beer och Nohria (2000) föreslår en teori för hur förändringsarbete bör genomföras där två 

viktiga aspekter spelar in: E-teorin och O-teorin. 
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Beer och Nohria (2000) anser att förändringsarbetet har blivit mer uppmärksammat nu. 

Företag inser att de bör genomföra och klara av förändringar för att behålla kvar sin position 

på marknaden. Nästan 70% av alla förändringsinitiativ misslyckas (Ibid.). 

Utifrån deras erfarenhet har de uppmärksammat att företagsledningen ofta rusar in i 

förändringsprojekt utan någon tydlig struktur eller metod för att nå till önskat mål. Det måste 

bli en större kunskap inom företagen om vad som krävs för att lyckas med förändringsarbete 

(Ibid.). 

I över 40 år har företagsförändringarnas natur studerats. Varje förändring är unik, men 

Beer och Nohria (2000) har funnit att det finns två tydliga urtyper som skiljer förändringar åt, 

de hårda sidorna i E-teorin och de mjuka sidorna som återfinns i O-teorin. 

3.3.2.1 E-teorin 

Denna teori bygger på ekonomiska värden (Beer & Nohria, 2000). Teorin syns ofta och är det 

hårda synsättet till förändring. Förändringen innebär ofta att försöka nå vissa ekonomiska mål, 

drastiska personalnedskärningar, minska företagets omfattning och omorganisering. Denna 

typ av strategi vid förändring är vanligast bland företag i Amerika (Ibid.). 

Typiskt för E-teorins ledarskap är ett traditionellt ledarskap, uppifrån och ned (Ibid.). Det 

är ledningen som bestämmer och beslutar om företagets förändring. Fokus i denna teori är 

”hårdvaran”, det vill säga strukturen och systemen i företaget. Dessa delar är typiska vid 

förändring med ett ledarskap av denna typ, uppifrån och ned. Ledarstil och fokus kan 

jämföras med den traditionella militära stilen. Det finns ingen strid som inte går att vinna. 

Vinsten och belöningen är av främst finansiellkaraktär (Ibid.). 

Förändringsarbeten enligt denna teori blir ofta lyckade utifrån det faktum att nyttan och 

vinsten för företaget ökar drastiskt (Ibid.). Däremot blir det sällan långvarigt. Det krävs även 

en vilja och engagemang från medarbetarna för att företaget ska må bra vilket denna teori inte 

har som huvudsyfte (Ibid.). 

3.3.2.2 O-teorin  

Företagets kapacitet är grundstenen i O-teorin (Beer & Nohria, 2000). Detta synsätt fokuserar 

på de mjukare delarna av förändring. Målet med detta förhållningssätt till förändring syftar på 

att utveckla företagskulturen och den mänskliga faktorn genom att både individen och 

företaget lär sig om förändringsprocessen, feedback samt kunna reflektera över situationen 

och vara öppen för förändringen.  Asiatiska och europeiska länder har lättare att anta detta 

förhållningssätt inför en förändring (Ibid.). 
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O-teorins ledarskap karaktäriseras av att det sker nedifrån och upp genom företaget (Ibid.). 

Det är korta beslutsvägar och alla får vara med och bestämma och göra sin röst hörd i 

företaget. Ett av koncepten av O-teorin är att få medarbetarna så emotionellt engagerade att de 

vill hjälpa företaget framåt i förändringsarbetet. På detta vis kommer förslag nedifrån i 

företaget upp till ledningen (Ibid.). 

O-teorin har som fokus att bygga upp företagets ”mjukvara”, vilket kan betecknas med 

kultur, beteende och attityder hos de anställda. Eftersom denna teori syftar på de mjuka 

delarna av en förändring är det svårt att i förväg sätta upp exakt vad som kommer att hända 

under förändringsarbetet. Ett exempel som Beer och Nohria (2000) tar upp är ett företag där 

de enbart genomförde en förändring enligt O-teorin. Det fanns ingen direkt utsedd ledare för 

förändringsarbetet utan det var många inofficiella förändringsledare genom hela företaget 

istället (Ibid.). 

Nackdelen med att enbart använda O-teorin är att det sällan ger den lönsamhet som önskas 

(Ibid.). Det blir en bättre företagskultur och företagsanda, men det krävs mer för både nå hög 

lönsamhet och en god företagskultur (Ibid.). 

3.3.2.3 Sammanställning av E-teorin och O-teorin  

Många företag har en kombination av dessa två teorier, vilket är det ultimata (Beer & Nohria, 

2000). Det är dock mycket svårt i och med att de två teorierna är varandras motsatser. Det är 

därför viktigt att ha tålamod och genomföra förändringen på korrekt sätt med de två teorierna 

sekventiellt för att kunna nå ett lyckat förändringsarbete. Företag som aktivt kombinerar de 

mjuka och de hårda tillvägagångssätten vid förändring kommer få god nytta och produktivitet. 

Det finns exempel på företag som kan överleva genom att endast föra företaget framåt med en 

teori, men större framgång kan nås om det bästa av de två teorierna används. Det krävs dock 

mycket vilja, kunskap och vishet att lyckas med detta. Beer och Nohria (2000) anser att det är 

viktigt att sätta direktioner från toppen av företaget samtidigt som medarbetarna engageras 

längre ned. Det kan ibland krävas olika ledare för de två olika tillvägagångssätten, som kan 

leda till att företaget vinner genom ett lyckat förändringsarbete. Ledarna har därmed knäckt 

förändringsarbetets kod. Beer och Nohria (2000) avslutar med att säga att det är viktigt att E-

teorin och O-teorin hela tiden dansar tillsammans i samma takt för att företaget ska må bra. 

Det blir trevligare affärskultur samtidigt som lönsamheten är god (Ibid.). 
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3.3.3 Åttastegsprocessen 

Harvard Business Review publicerade 1995 en artikel av John P. Kotter. Artikeln behandlar 

åtta olika steg som Kotter (1995) menar att varje förändring bör gå igenom, han tar även upp 

vilka vanliga fel som ofta begås i dessa steg. 

Kotter (1995) förklarar att en gemensam faktor som kan ses hos de företag som genomfört 

lyckade förändringar är att de har delat upp sin förändring i olika faser, samt att de ger 

förändringen tillräckligt lång tid för att hinna genomföras. Han menar att vissa steg i 

förändringsprocessen kan hoppas över, men att det enbart ger illusionen av att förändringen 

går fortare och att det i slutändan endast försämrar resultatet (Kotter, 1995). 

De åtta olika stegen en förändring bör gå igenom, och som samtidigt kan gå fel, enligt 

Kotter, är följande, fritt översatt (Kotter, 1995:60-67): 

 

1. Etablera ett stort sinne för angelägenhet 

De flesta lyckade förändringar inleds med att någon eller några i företaget noga undersöker 

konkurrenssituationen, marknadsplaceringen, teknologiska trender eller den finansiella 

förmågan (Kotter, 1995). De fokuserar på exempelvis inkomstförlust vid utgång av patent, 

trender i minskade marginaler eller en uppgående marknad som andra företag verkar ignorera. 

De försöker hitta sätt att kommunicera detta på, snabbt och dramatiskt (Ibid.). 

Detta är ett viktigt steg eftersom att enbart starta ett förändringsprogram kräver stort 

samarbete av många personer. Kotter (1995) menar att:  

”Without motivation, people won’t help and the effort goes nowhere" (Kotter, 

1995:60) 

2. Utforma en kraftfull guidande koalition 

Stora förändringsprojekt startar ofta med en liten mängd personer och växer över tiden  

(Kotter, 1995). Om den lilla mängden personer som ska inleda förändringen inte hittas tidigt, 

kommer inte mycket att hända i det fortsatta arbetet (Ibid.). 

För att förändringen ska lyckas behöver inte bara ledaren över företaget stödja den, utan 

även ett antal underliggande chefer och styrelsemedlemmar (Ibid.). Utöver chefer och 

styrelsemedlemmar behövs ytterligare medarbetare, för att skapa en bra insats för 

förändringen (Ibid.). 

Företag som misslyckas i denna fas underskattar svårigheterna att genomföra en förändring 

utan en stark grupp som arbetar för att genomföra den aktuella förändringen, kommer inte att 

komma fram till målet (Ibid.). 
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3. Skapa en vision 

I varje framgångsrik förändring har det arbetats fram en vision (Kotter, 1995). Detta är en bild 

av framtiden som är relativt enkel att kommunicera. Den ska även vara attraktiv för kunder, 

aktieägare och anställda. En vision ska sikta längre än de typiska planerna som finns för en 

bestämt tid. Till en början kan visionen vara mycket vag, men när den har arbetats på i ett 

antal månader borde den vara klarare och även en strategi för hur företaget ska uppnå visionen 

bör finnas (Ibid.). 

 

4. Kommunicera visionen 

Kotter (1995) beskriver tre olika strategier för kommunikation där företaget inte lyckats 

förmedla visionen. Första fallet innebär att gruppen som arbetat fram visionen håller ett möte 

för en begränsad mängd anställda där visionen förklaras. I det andra fallet är det ledaren för 

företaget som lägger ner viss tid på att hålla föredrag för att förmedla visionen, dock utan att 

folk förstår visionen. Det tredje fallet är att företaget lägger ner mycket mer tid på att 

förmedla visionen, detta genom nyhetsbrev och föredrag. Vissa chefer och företagsledare 

agerar i motsatt riktning mot visionen skapar därför ändå tvivel på visionen hos medarbetarna 

(Ibid.). 

I de fall där en lyckad förändring genomförts har cheferna och företagsledarna lagt ner 

mycket mer tid på att kommunicera visionen (Ibid.). Dom förändrar tråkiga nyhetsbrev till 

livliga artiklar samt håller intressanta diskussioner om den nya visionen. Även utbildningar 

kan hjälpa till för att få acceptans för den nya visionen (Ibid.). 

 

5. Göra det möjligt för andra att agera utefter visionen 

Kotter (1995) menar att det ofta inträffar när visionen är klar och inarbetat i företaget att de 

anställda inte uppmuntras att, eller i vissa fall även hindras att arbeta efter den. Hindret kan 

vara en chef som inte agerar efter den nya visionen, men även gamla rutiner som lever kvar 

hos den anställda. 

 

6. Planera för samt skapa kortsiktig lönsamhet 

Riktiga förändringar tar tid (Kotter, 1995). Risken finns att förändringen tappar effekt om det 

inte finns ett kortsiktigt mål att uppnå och fira. De flesta människor vill se ett resultat efter ett 

eller två år, annars finns risken att de anställda ställer sig emot förändringen (Ibid.). 

När det står klart för de anställda att en förändring tar lång tid kan det dock bli mer 

acceptabelt med resultat efter lång tid och behovet av snabba resultat kan sjunka (Ibid.). 
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7. Förstärka förbättringarna och producera ännu mer förändring 

I detta steg finns risken att för tidigt förklara förändringsarbetet som lyckat samt avslutat.  

”While celebrating a win is fine, declaring the war won can be catastrophic.” 

(Kotter, 1995:66)  

Det kan ta 5-10 år för nya processer att sjunka in i företagets kultur, innan det kan nya synsätt 

vara sköra och framkalla tillbakagång (Kotter, 1995). 

 

8. Institutionalisera nya synsätt 

Nya arbetssätt kan riskera att avsättas när pressen för förändring försvunnit (Kotter, 1995). 

Det är viktigt att de är rotade i verksamhetens sociala normer och delade värderingar (Ibid.). 

 

Det finns mycket fler misstag som kan göras under ett förändringsarbete (Ibid.). Dessa åtta 

punkter är de som förekommer oftast. Lyckade förändringsarbeten innehåller även de fel och 

brister, men ju fler fel som kan undvikas, ju större är chansen att lyckas med 

förändringsarbetet (Ibid.). 

3.3.4 Förändringsarbete 

Duck (1993) menar i sin rapport att förändring är personligt. För att förändring ska kunna 

genomföras i en verksamhet krävs det att varje individ bör tänka, känna eller göra något 

annorlunda. Detta är av betydelse för små som stora företag och organisationer. Stora 

organisationer som har flera tusen medarbetare bör arbeta för att organisationens strategier är 

så tydliga och uttalade i hur de ska utföras samt att de når ut till varje enskild medarbetare. 

Ledningen bör vinna varje medarbetares vilja till att bli en anhängare till förändringen, en och 

en. Det är ett stort arbete som tar tid. Duck (1993) anser att det är ett komplicerat och 

frustrerande arbete men som ändå står på många företags agenda. 

3.3.4.1 Kommunikation och information 

Den typ av ledarskap som utförs vid förändring skiljer sig markant från det ordinarie 

vardagliga ledarskapet  (Duck, 1993). Det finns inga tydliga vägar av hur ledaren ska gå till 

väga. Att leda förändring innebär att få kommunikation mellan personerna som leder 

förändringen, de som förväntas implementera de nya strategierna, leda de organisatoriska 

områdena i vilka förändringar kan förekomma samt leda de emotionella förbindelserna som är 

väsentliga för förvandlingen (Ibid.). 
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Det är viktigt att på ett tidigt stadium informera alla i verksamheten om att en förändring är 

i antågande (Ibid.). Om det inte finns tillräckligt med information, eller om informationen 

meddelas på fel sätt, kommer det troligtvis bli mycket rykten och oro i företaget, helt i 

onödan. Ryktena är ofta värre än vad som egentligen ska genomföras. Om en grupp har satts 

samman och beslutat vad som ska göras samt hur det ska göras, går resten av medarbetarna 

miste om den kunskap som den gruppen fått. Gruppen har lärt sig av sina misstag och har 

noga analyserat olika lösningar, medarbetarna däremot får enbart en fast produkt vilket inte är 

att föredra. Det är bättre att medarbetarna på ett tidigt stadium får medverka i 

förändringsprocessen (Duck, 1993). 

3.3.4.2 Förändringsledarskap 

Duck (1993) poängterar att en viktig tumregel att tänka på, framförallt i förändringsarbete, 

men även i den ordinarie vardagen, är att ledarskapet är budskapet. Med detta menar hon att 

allt som en ledare säger, eller inte säger, levererar ett budskap. Kommunikation måste finnas 

och det ligger på allas ansvar att det fungerar. Det är vanligt att ledningen anser att det är 

personalavdelningens skyldighet, men alla har lika ansvar i att det verkligen är en tydlig och 

bra kommunikation inom verksamheten. Det är extra viktigt vid förändring eftersom rykten 

lätt florerar inom verksamheten. Det är viktigt att meddelandet som förs ut är konsekvent, 

klart och med ändlös repetition. En enkel regel gällande kommunikation för ledare är, enligt 

Duck (1993):  

”When you are so sick of talking about something that you can hardly stand it, your 

message is finally starting to get through” (Duck, 1993:111) 

Det tar tid för folk att ta åt sig och förstå och tro på det de hör (Duck, 1993). Det är därför 

viktigt att repetera och förklara budskapet noggrant. Om ledningen och cheferna får 

medarbetarna att köpa förändringarna i form av företagets nya vision och därmed även vara 

villiga till att ändra deras egna attityder kommer förändringen bli bättre och fortlöpa 

smidigare. Om medarbetarna känner sig delaktiga och villiga till förändringen kommer deras 

beteende ändras naturligt vilket kommer att resultera i förbättrade företagsprestationer. När 

medarbetarna upplever de förbättringar som sker får de en bekräftelse på deras engagemang 

till verksamhetens förändringsprogram, på detta sätt kommer sedan succéspiralen fortsätta att 

spinna (Ibid.). 

Intern marknadsföring anser Lindell (2005) vara en viktig faktor för att motivera och få 

medarbetare villiga till förändring, Han ger som exempel att många företag satsar på stor 
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marknadsföring ut mot marknaden, men sällan inåt företaget. Det är minst lika viktigt att 

motivera och marknadsföra företaget inåt. Genom detta får personalen mer engagemang och 

vilja och förståelse för förändringen. Det är av avgörande vikt att personalen är motiverad för 

förändringen. Det är de som i slutändan kommer att leva och arbeta med det ”nya” företaget 

(Lindell, 2005:21ss). 

Företagsledningen borde börja med att kräva en beteendeförändring, när den avkastningen 

av förbättrad prestation syns kommer det leda till en naturlig vilja och övertygelse till 

förändringen (Duck, 1993). 

3.3.4.3 Känslor 

De första som bör ta till sig och följa förändringen är företagsledningen. De är förebilderna 

för resten av verksamheten. Om medarbetarnas arbete dessutom uppmärksammas och positiva 

resultat presenteras, medför det ett bättre resultat för alla inom verksamheten. Ett företag kan 

inte tvinga på eller bestämma över en anställds känslor men företagen hyr deras beteenden.  

Att ha en vinnarattityd kan göra stor skillnad för ett företag. Det är dessutom viktigt att 

marknadsföra nya idéer och förhållningssätt inom en verksamhet mycket noga. De senaste 

årtiondena har medarbetare och företagsledningen fått lämna sina känslor utanför när de 

kommer till arbetet. Det är ett stort misstag. Vissa anser till och med att det är negativt att ta 

med sina känslor till jobbet. Duck (1993) anser att känslor är en fundamental ingrediens till 

förändring. Företag som vill att deras medarbetare ska bidra med både hjärna och hjärta måste 

acceptera att känslor är grundläggande i den nya ledningsstilen. Ett nytt management 

paradigm enligt Duck (1993) är:  

”Managing people is managing feelings.” (Duck, 1993:113) 

 De mest lyckade förändringsarbeten som genomförts i stora organisationer avslöjar att 

organisationerna har lyckats förena människor via deras värderingar, vilka har handlat om 

övertygelse och känslor (Duck, 1993). 

När ett företag väljer att antingen förneka behovet av känslor på en arbetsplats eller endast 

tillåter en specifik typ av känslor är det lätt hänt att chefen klipper av sina egna känslor 

(Ibid.). Detta medför även att chefen tappar av sina idéer, lösningar och är inte mottaglig för 

nya perspektiv som andra människor kan bidra med (Ibid.). 

Osäkerhet och misstro är vanliga känslor som kommer fram vid förändring (Granér, 1994). 

Tar dessa känslor över för mycket i förändringsprojektet kan det till slut leda till att 

förändringen misslyckas. Blir det dessutom sämre resultat än innan förändringen, är risken 
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stor att motsättningarna ökar och det kan resultera i att personal väljer att säga upp sig. 

Orsaken till att projektet får dessa efterföljer kan vara antingen att projektet inte var 

tillräckligt förankrat eller så är de inblandade inte beredda eller villiga till att fortsätta 

förändringen. Detta kan vara en tillfällig svacka i projektet, extrema motgångar, eller så 

kommer inte projektet fungera. Det måste göras ett val om hur projektet ska fortskrida. Om 

läget bedöms felaktigt kan det leda till drastiska konsekvenser. Förändringsarbeten som visar 

sig vara omöjligt att genomföra, bör absolut avbrytas. Viktigt att tänka på i den situationen är 

att då startar en ny förändringsprocess mitt i företagets eller gruppens mest kritiska fas. Det 

finns även en risk att luften har gått ur alla medarbetare samt att orken och kraften inte finns 

kvar för att göra ett effektivt och bra förändringsarbete. En felaktighet är att naturligt utgå från 

att motstånd enbart beror på allmän motvilja mot att ändra de invanda rutinerna och 

arbetssätten. Det finns en generell motvilja mot just förändring i och med att det ofta är 

osäkert vad som ska ske. Det leder till otrygghet, osäkerhet och oro som inte behöver ha sin 

grund i förändringens idén utan snarare beror på gruppens inbördes klimat. A och O för ett 

framgångsrikt förändringsprojekt är medverkan. Det är viktigt att alla inblandade i ett tidigt 

stadium blir involverade och insatta i problematiken (Granér, 1994). 

En motsägelse med förändring är att tilliten är svårast att bygga upp när den behövs som 

mest (Duck, 1993). Om ett företag är i svåra tider eller mitt i ett förändringsarbete så 

framträder en automatisk barriär i form av avsaknaden av tillit. I förändringstider är tillit 

baserat på förutsägbarhet och kapacitet. Människor, oavsett vilken verksamhet de arbetar i, 

vill veta vad de har att förvänta sig, de söker en förutsägbarhet. Det är därför tilliten lätt 

eroderar vid förändringar, i och med att den stabila grunden förändras. Detta kan förhindras 

om fler chefer tydligare förklarade företagets syften och motiv för medarbetarna. Ju fler 

personer som kan förstå, tyda och ha influens i vad som kommer att hända även när de är mitt 

uppe i en svängande förändring, desto bättre. Det leder till mindre oro (Ibid.). 

3.3.4.4 Förändringsmobilen 

Duck (1993) menar att problemet med förändring är enkelt, det används en mekanisk modell 

där förändringsarbetet delas upp i små bitar och sedan löses varje bit för sig själv. Vid 

förändring är det viktigt att hantera och leda dynamiken mellan delarna, inte delarna i sig. 

Målet är att få tusentals personer att tänka strategiskt, känna igen mönster och angripa 

problem innan de uppträder. Duck (1993) använder sig av en mobil (rörlig hängprydnad) som 

metafor för att visa hur ett förändringsarbete bör genomföras. Som nämnt tidigare så är det 

viktigt att alla små projekt och delar av förändringen är balanserade mot varandra. Varje bit är 
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en viktig del av helheten, om en del försvinner från en mobil kommer den inte att vara 

balanserad längre. Den kritiska uppgiften, menar Duck (1993), är att förstå hur alla bitar är 

balanserade till varandra och hur förändringen av ett element förändrar balansen i mobilen 

samt hur sekvensen och frammarschen av förändringsarbetet påverkar helhetsstrukturen 

(Ibid.). 

Duck (1993) tar upp ett exempel för att belysa svårigheterna med förändring, ofta har 

förändringen från början fel fokus, företag försöker lösa alla små delar utan en tanke på 

helheten. 

“It’s like the company is undergoing five medical procedures at the same time. One 

person’s in charge of the root-canal job, someone else is setting the broken foot, 

another person is working on the displaced shoulder, and still another is getting rid 

of the gallstone. Each operation is a success, but the patient dies of shock” (Duck, 

1993:109) 

Förändringsarbete

Kultur

Utbildning

Teknologi

Strategi

Informations-

system

Förändringsarbete

Kultur

Utbildning

Teknologi

Strategi

Informations-

system

Figur 3: Förändringsmobil som illustrerar vikten av att 
alla delar i ett förändringsarbete är balanserade 
till varandra.  

Källa: Modifiering av Duck (1993:109-118). 
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Duck (1993) menar att förändringsmobilen har många olika dimensioner som hänger samman 

så som: kultur, strategi, utbildning, informationssystem och teknologi. Att hantera 

förändringar betyder att kunna balansera alla delarna i mobilen (Duck, 1993). 

”The real contribution of leadership in a time of change lies in managing the 

dynamics, not the pieces. Fundamental job of leadership is to deal with the dynamics 

of change, the confluence and congruence of the forces that change unleashes, so 

that the company is better prepared to compete.” (Duck, 1993:118) 

3.4 Ledarskap 

Nilsson (1993) anser att ledare har många varierande funktioner i sitt vardagliga arbete, detta 

innefattar att ha en överblick över bland annat arbetsprocesser, de enskilda individerna, alla 

grupper, krav från verksamheten och även vara ledare i förändring. Det kan röra sig om olika 

typer av förändring, de som är en del av vardagen samt större förändringsinsatser (Nilsson, 

1993). 

I nästkommande avsnitt kommer olika typer av ledarskapsteorier att presenteras samt även 

vilka egenskaper som en ledare bör besitta för att fungera som en bra ledare för en 

arbetsgrupp, oavsett om det är en projektgrupp eller en ordinarie arbetsgrupp i företaget. 

3.4.1 X- och Y-teorin 

Douglas McGregor publicerade 1960 i sin bok ”The human side of Enterprise”, en teori om 

individers beteende på arbetsplatsen (Accel team, 2006). Med X- och Y-teorin menar 

McGregor att varje individs handlande styrs av dess människosyn (Hessner, 1999). 

X-teorin bygger på en negativ människosyn, vilket innebär att alla individer har en naturlig 

motvilja mot arbete (Hessner, 1999). Detta medför att individen behöver lockas med 

belöningar för att utföra sin arbetsuppgift. Även hot om straff kan, enligt X-teorin, behövas 

för att en person ska utföra sitt arbete. Att ta egna beslut eller initiativ ligger inte i människans 

natur, en person behöver ledas och undviker ansvar, enligt X-teorin (Ibid.). 

Y-teorin bygger på en positiv människosyn (Ibid.). Den menar att det är naturligt för 

människan att anstränga sig och vilja arbeta. Individen vill leda sitt eget arbete och även ha 

kontroll över detta. I Y-teorin är straff och belöningar inget som motiverar arbetaren 

märkvärt, istället söker individen ansvar och tar gärna på sig det. Fantasi och uppfinnings-

rikedom hör även till människans naturliga egenskaper, enligt denna teori (Ibid.). 
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Som ledare, enligt X- och Y-teorin, är det viktigt att matcha sin ledarstil för att framkalla 

det beteende som önskas hos medarbetarna (Ibid.). Antar ledaren en auktoritär ledarstil 

kommer medarbetarna snabbt att vänja sig av med att ta ansvar och egna initiativ. Om 

däremot ledaren antar en ledarstil enligt Y-teorin kommer arbetarna att anpassa sig till denna 

och få en positiv syn på arbetet. De kommer att börja ta egna beslut och eget ansvar (Ibid.). 

Enligt McGregor kommer ett ledarskap baserat på Y-teorin att resultera i bättre resultat och 

högre lönsamhet. Medarbetarna kommer att visa upp större kreativitet och färre problem 

kommer att uppstå. Y-teorin kan därför tyckas vara den bättre att använda, men även många 

ledare som utgår ifrån X-teorin lyckas ändå uppnå bra resultat (Credit Management, 2003). 

Generellt anses det dock vara bäst att tillämpa ett bra samarbete i gruppen för att få ut det 

mesta av medarbetarna. Detta innebär att enligt Y-teorin använda ett ledarskap som är både 

flexibelt och passande för situationen (Credit Management, 2003). 

3.4.2 Situationsanpassat ledarskap 

Det krävs olika typer av ledarskap, beroende på situation (Nilsson, 1993). Ledarskapet är mer 

situationsanpassat än beroende av ledarens personlighet. Det är stor skillnad på att vara 

exempelvis en fotbollsledare och en diskussionsledare, det är två helt skilda situationer som 

kräver olika typer av ledarskap. Det är viktigt att kunna motivera en grupp som ledare samt 

även skapa ett ömsesidigt förhållande mellan ledaren och övriga medarbetare. Ledarens roll 

kan förändras beroende på gruppens sammansättning och mognad. Ibland ska inte ledarskapet 

synas medan det ibland behöver styra strikt för att lösa vissa problem. Det är därför viktigt att 

en ledare kan hantera både distans och närhet, sätta gränser men även ge tillåtelse, ge struktur 

men även utrymme för nytänkande och dessutom finna balansen mellan uppgifts- och 

samspelsfunktionerna (Ibid.). 

En bra ledare bör kunna tyda och tolka vad som händer i den omliggande miljön (Hersey & 

Blanchard, 1993). Det spelar ingen roll hur duktig ledaren är på teorier och diagnostik, en 

ledare bör kunna anpassa sin ledarstil för att möta omgivningens krav. Det har varit svårt att 

nå ut med forskning gällande ledarskap i olika situationer till aktiva ledare. Forskningen är 

ofta komplicerad och vänder sig ofta till en akademisk målgrupp. I slutet av 1960-talet 

skapade Paul Hersey och Keneth H. Blanchard (1993), vilka jobbade på Center of leadership 

studies, en modell som alla typer av ledare skulle kunna ta till sig, oavsett om det var chefer, 

lärare eller föräldrar. Hersey och Blanchard skapade modellen situationsanpassat ledarskap 

(Situational Leadership). Situationsanpassat ledarskap är en modell, med det menas att den 

bygger på erfarenheter och mönster som sammanställts, för att hjälpa andra (Ibid.). 
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Modellen har delat upp ledarskapet i fyra olika ledarstilar. Dessa bör användas vid olika 

situationer, utifrån gruppens mognad och stadium de befinner sig i. De fyra ledarstilarna är 

(Hersey och Blanchard, 1993 och Hessner, 1999): 

• Instruerande (S1) – Denna stil är mycket strikt eftersom ledaren är instruerande 

och mindre stöttande (Hessner, 1999). Det ges tydliga instruktioner om vad som 

ska göras och ledaren följer noggrant medarbetarnas utförande av uppgiften (Ibid.). 

• Kontrollerande/övertygande/coachande (S2) – I denna stil krävs mycket kraft 

och energi av ledaren eftersom han både ska vara instruerande och stöttande 

(Hessner, 1999). Medarbetarna har möjlighet att påverka ledarens beslut genom en 

konsultation mellan medarbetarna och chefen. Detta görs efter att ledaren har 

delgett medarbetarna all bakgrundsinformation och förklarat beslutet (Ibid.).  

Det är viktigt att ledaren fungerar som en coach som hjälper medarbetarna att 

bygga upp sina självförtroenden samt höja deras motivation (Chef, 2000). Trots 

detta behåller ändå ledaren ansvaret och kontrollerar att uppgiften blir utförd 

(Ibid.). 

• Stödjande/Stöttande (S3) – Denna stil är, vilket namnet antyder, mer stöttande 

och mindre instruerande (Hessner, 1999). Det är medarbetaren som självständigt 

arbetar fram en lösning som sedan tillsammans med ledaren når fram till en 

genomförbar lösning av uppgiften (Ibid.). 

• Delegerande (S4) – Medarbetarna arbetar mer självständigt i denna stil, ledaren har 

mindre inslag av både instruktioner och stöd (Hessner, 1999). Befogenheter, så som 

beslut och genomförande, har delegerats ut till medarbetarna av ledaren. Däremot 

får inte ledaren tappa allt ansvar, ledaren har fått ett visst uppdrag från företaget 

som ska efterföljas. Därför bör ledaren, trots att han har delegerat befogenheter till 

medarbetarna, fortsätta följa hur arbetet fortskrider men på större distans än tidigare 

(Ibid.). 

Dessa fyra ledarstilar ska sedan i sin tur tillämpas utifrån medarbetarnas utvecklingsnivåer. 

Medarbetarnas mognad och utvecklingsnivåer är även de uppdelade i fyra områden, som kan 

kopplas till de fyra ovanstående ledarstilarna. De fyra medarbetarnivåerna är följande (Hersey 

& Blanchard, 1993):  

• ”Rediness Level 1” (R1) – I denna nivå har medarbetarna låg nivå av kompetens 

till uppgiften (Hersey & Blanchard, 1993). De saknar även villighet, detta innebär 

även engagemang och motivation. Medarbetarna saknar ofta självförtroende 
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eftersom de är osäkra på uppgiften och saknar engagemang och motivation. Det 

betyder att de behöver mycket instruktioner för att få kunskap för att klara 

uppgifterna (Ibid.). 

• ”Rediness Level 2” (R2) – Medarbetarna är motiverade och villiga till uppgiften 

men saknar den rätta kunskapen (Hersey & Blanchard, 1993). De försöker, men 

behöver hjälp med att lösa uppgifterna. De är självsäkra men behöver ändå 

guidning av ledaren för att nå resultat. Ledaren fungerar som en coach i denna nivå, 

stöttar medarbetarna och ger samtidigt instruktioner så de sedan kan nå nästa nivå 

(Ibid.). 

• ”Rediness Level 3” (R3) – I denna nivå har medarbetarna kunskapen men saknar 

viljan att använda den (Hersey & Blanchard, 1993). Kunskapen finns men med-

arbetarna har ofta dåligt självförtroende för att vilja genomföra uppgiften. Det kan 

även vara så att de är osäkra på att utföra uppgiften utan ledarens hjälp, osäkra på 

att klara det själva. Det krävs att ledaren stöttar mycket, men låter medarbetarna 

försöka själv, utan instruktioner (Ibid.). 

• ”Rediness Level 4” (R4) – Medarbetarna känner sig säkra och är både motiverade 

och kunniga till uppgiften (Hersey & Blanchard, 1993). De tar ansvar och känner 

att de klarar av uppgiften. Ledaren bör finnas med i bakgrunden, men inte ha en 

betydande roll för att uppgiften ska bli genomförd (Ibid.). 

Dessa punkter, både ledarstilarna och även medarbetarnas beredskap kan sammanfattas i 

Figur 4. Medarbetarnas nivå går att utläsa i den nedre fyrkanten (Medarbetarnas beredskap). 

Om en grupp befinner sig i R1 går det att koppla vilken typ av ledarskap som ska användas 

genom att se på kurvan i den övre kvadraten (Ledarstilar).  

Det är viktigt att tänka på att bara för att en grupp har nått S4 betyder det inte att den för 

alltid kommer att vara där (Chef, 2000). Ett exempel kan vara en medarbetare som utvecklats 

och befinner sig i S4, kanske får befordran och därmed andra uppgifter, då börjar denna 

process ofta om från början igen. Situationsanpassat ledarskap är en dynamisk modell där 

gruppen och individerna kan komma att flytta sig mellan de olika nivåerna. Det är därför 

viktigt att som ledare kunna läsa av individerna och gruppens nuvarande situation och försöka 

anpassa ledarskapet till situationen. Med rätt ledarskap vid rätt situation nås det bättre resultat 

och ofta mer nöjda medarbetare, eftersom de får den typ av ledarskap som de behöver (Ibid.). 
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Figur 4: Situationsanpassat ledarskap. 

Källa: Modifiering av Hersey & Blanchard (1993:197) och 

Chef (2000:48-49). 



 

 

3.4.3 Emotionellt ledarskap 

Daniel Goleman (1998), filosofie doktor och författare till flertalet böcker med inriktning mot 

emotionell intelligens, förklarar grunden bakom emotionellt ledarskap med ett exempel från 

1978: En pilot upptäckte ett problem med landningsstället inför landning. Piloten cirkulerade 

kring flygplatsen samtidigt som han letade efter felet. Medan hans ihärdiga arbete med 

landningsstället närmade sig bränslemätarna noll, till slut störtade planet och 10 personer dog. 

Andrepiloten hade varit så rädd för pilotens ilska att han under detta drama i luften inte vågat 

säga ett enda ord, trots den kommande katastrofen (Goleman, 1998). 

Även om inte flygkarbinen är någon vanlig arbetsplats, kan paralleller lätt dras till andra 

miljöer och arbetsplatser (Ibid.). Konsekvenserna av en hetsig ledarstil blir troligtvis inte lika 

stora i ett IT-projekt, men missnöjda medarbetare och dålig arbetsmoral uppkommer var detta 

ledarskap än tillämpas. Följderna blir minskad produktivitet, förseningar, misstag och 

missöden. Till slut riskerar företaget även att tappa de anställda till andra arbetsplatser med 

bättre arbetsmoral (Ibid.). 

Att leda med emotionell intelligens, menar Goleman (1998), handlar i grund och botten 

om att kunna ge och ta emot feedback. Detta är en otroligt viktig egenskap som ledare, men 

trots det även den egenskap som de flesta har svårast för. Allt för många chefer och ledare tar 

till direkta klagomål och påhopp istället för att konstruktivt förklara var problemet ligger, 

enbart för att det ses som den enklare vägen att gå. Goleman (1998) menar att den vanligaste 

typen av destruktiv kritik är påståenden som exempelvis ”Nu har du gjort bort dig.” 

Effektivitet och produktivitet på en arbetsplats har ett starkt beroende till hur väl problem och 

tvister ventileras. En person som har problem med att ge konstruktiv kritik slutar ofta med att 

uttrycka rena personangrepp. Resultatet hos den tilltalade blir då en försvarsställning, ursäkter 

eller undvikande av ansvar istället för att ta till sig åsikterna och förbättra saken i fråga (Ibid.). 

Kritik som ges på rätt sätt kan dock vara ett av de bästa och mest konstruktiva budskap en 

ledare eller chef kan ge (Ibid.). Konstruktiv kritik riktar sig till vad en person har gjort och 

kan göra, istället för att ge uttryck för en dåligt utförd arbetsuppgift som ett karaktärsfel. Det 

handlar om att vara specifik, föreslå en lösning, ta personlig kontakt samt att vara lyhörd 

(Ibid.). 

Goleman (1999) illustrerar genom ytterligare ett exempel på hur viktigt det kan vara att 

dela med sig av sitt emotionella tillstånd på arbetsplatsen: På en arbetsplats inom olja- och 

gasindustrin fanns en så kallad machokultur. Ingen pratade om sina känslor och ingen 
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frågade, även om en medarbetare verkade nere av någon anledning. Detta resulterade i att 

arbetarna blev ouppmärksamma och oförsiktiga, vilket drev upp olycksstatistiken i den 

riskfyllda arbetsmiljön (Goleman, 1999). 

Med detta exempel menar Goleman (1999) att det är viktigt att ha möjligheten att dela 

med sig av sitt sinnestillstånd på arbetsplatsen för att vinna förståelse de dagar som yttre 

omständigheter förhindrar en hundraprocentig arbetsinsats. Detta ska naturligtvis ske inom 

vissa gränser, känslor ska bara delas med av i de fall de antingen hjälper eller stör det 

gemensamma målet (Ibid.). 

Alla företag kan lära sig emotionell intelligens, menar Goleman (1999). Varje individ kan 

värva dessa egenskaper för att överleva i ett företag där förutsättningarna känns allt annat än 

bra. På samma sätt kan även företag skaffa sig kompetens inom detta område för att öka 

konkurrenskraften (Ibid.). 

Individen kan identifiera, bedöma och uppgradera sina beståndsdelar och kunskaper i den 

emotionella intelligensen (Ibid.). I en grupp innebär det att dynamiken förändras och på så sätt 

gör gruppen smartare. I företaget betyder det att den emotionella intelligensen bör prioriteras 

och den sedan tidigare existerande värderingshierarkin bör ses över. I klartext kan detta 

innebära bland annat rekrytering, utbildning och prestationsbedömning (Ibid.). 

Goleman (1999) menar att den emotionella intelligensen hos företag kommer spela en allt 

större roll i framtiden, eftersom detta ger ett bättre samarbete och därmed en 

konkurrensfördel. 

3.4.4 Ledaregenskaper 

Det finns tre viktiga egenskaper för att nå ett bra ledarskap, anser Nilsson (1993), vilka är 

mognad, erfarenhet och kunskap. I kunskapsfaktorn lägger Nilsson (1993) insikter om de 

ledarskapsfunktioner som behövs samt kunskaper om grupprocesser. Livserfarenhet ingår i 

mognad, detta är något som växer fram med året och är svår att nå via lästa teorier, istället 

kommer detta via egna erfarenheter. Det är viktigt att reflektera över erfarenheterna så dessa 

verkligen kommer till användning och leder till kunskap. Utöver dessa egenskaper är det en 

fördel om en ledare även har en stor beteenderepertoar, det ökar chanserna för att bli en bra 

ledare (Nilsson, 1993). 

Det är viktigt att poängtera att ledarskap inte innebär att utöva makt över andra människor. 

Det finns ledare som har ett fungerande ledarskap som bygger på hot och tvång, vilket tyder 

på autoritär styrning. Detta är dock mer en maktfråga än just ledarskapsfråga, anser Nilsson 
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(1993). Ett mer korrekt ledarskap är när ledaren utövar inflytande med gruppen, det vill säga 

med medarbetarnas samtycke.  

”En ledare är en person vars uppfattningar och instruktioner åtföljs – dvs en person 

som kan utöva inflytande på andra människor utifrån deras vilja snarare än utifrån 

tvång.” (Nilsson, 1993:101) 

En ledare bör besitta både en social- samt en uppgiftskompetens (Nilsson, 1993). Med 

socialkompetens menas att ledaren bör ha en samspelsfunktion. Kunskap om grupprocesser 

och det som gruppens medlemmar arbetar med är det som benämns uppgiftskompetens. 

Utöver dessa två kompetenser bör ledaren även i viss mån vara utåtriktad, för att nå ett bra 

ledarskap. En känsla och ett intresse för andra människor, vad de sysslar med och en ambition 

att driva och utveckla en verksamhet är ytterligare egenskaper som är bra att besitta som 

ledare (Ibid.). 

3.4.5 Extern och intern personalresurs 

Vid projektarbete bör det diskuteras om kompetensen och kunskapen finns inom företaget 

eller om det är en personalresurs som ska hyras in för projektet. Diskussionen togs upp i en 

artikelserie, publicerad av Computer Sweden 2005, där för- och nackdelar med intern 

respektive extern resurs diskuterades med fokus på affärssystem. 

En extern part kan sätta stort fokus på själva förändringen medan en intern part kan ha den 

förankring som krävs. Det är viktigt, oavsett intern eller extern part, att om en förändring ska 

nå någonstans bör det vara någon som trycker på åt rätt håll. Nyström (Computer Sweden, 

2005) på Systeam, arbetar med affärsstrategier kopplat till olika systeminföranden, 

rekommenderar företag att använda sig av en extern part för att driva förändringen. Han 

hävdar att om en extern part, som varken tillhör IT-avdelningen eller verksamhets-

avdelningarna, kan få mandat av företagsledningen så har den externa parten stor möjlighet att 

driva arbetet med alla inom företaget. Detta medför att sannolikheten ökar för att nå målen. 

En annan viktig uppgift som den externa parten har är att ansvara för att förändringsarbetet 

lever kvar efter projektet har avslutats. Detta är extra viktigt då en inhyrd personalresurs ofta 

försvinner efter projektets avslut. Även efter att ett affärssystem har införs bör företaget 

fortsätta att försöka nå de uppsatta målen av deras förändringsarbete, detta är en relativt lång 

process som tar tid och kräver att någon verkligen driver förändringsarbetet, menar Nyström 

(Computer Sweden, 2005). 

 39 



 

Eklund (Computer Sweden, 2005), arbetar för Respensive med förändringsarbete hos 

många olika kunder, säger att som extern konsult finns inga lojalitetsband men å andra sidan 

bör konsulten ha en partner på företagets sida som har djup operativ kunskap om 

verksamheten Det är trots allt de som arbetar på insidan av företaget, anser Eklund (Computer 

Sweden, 2005), som senare kommer att arbeta i företaget. 

3.5 Medarbetare 

För att en förändring ska gå att genomföra i någon verksamhet krävs det engagemang och 

vilja från alla inom verksamheten, både från ledarnas sida men minst lika viktigt är att 

medarbetarna är engagerade.  

Markus och Tanis (2000) gör en liknelse till att företag är som människor. Företag med 

höga och ambitiösa mål kommer att uppnå mer än de företag som har lägre mål. Det kan vara 

svårt för företag med höga mål att inse deras fulla förväntningar och de stöter ofta på många 

svårigheter under projektet Det är därför viktigt att i ett tidigt stadium ta med i beräkningarna 

att motivationen kan variera inför införandet av ett affärssystem, menar Markus och Tanis 

(2000). Det är därför viktigt att både se till företaget samt medarbetarnas motivation och vilja 

till förändring.  

3.5.1 Gruppens dynamik 

I stora förändringsarbeten, som inte är del av vardagen, är det främst tre nivåer som är 

inblandade, individ, grupp och organisation (Nilsson, 1993). 

Behovet av trygghet, egenkontroll, meningsfullhet och ett fungerande samspel mellan 

kollegorna, är en del av individnivån. Detta behov har blivit större de senaste decennierna, 

menar Nilsson (1993). Kontaktytorna mellan grupper har ökat i arbetslivet. Det krävs mycket 

samarbete mellan grupperna och de blir därmed även mer beroende av varandras insatser. 

Detta hör till gruppnivån. Dessa två delar tycks ha utvecklats på senare tid, däremot på 

organisationsnivån, anser Nilsson (1993), finns det fortfarande en tendens att hålla kvar vid 

gamla hierarkiska mönster. Det är inte ovanligt att oklara besluts- och informationsvägar, 

otydliga former för inflytande samt användning av makt förekommer som kontrollinstrument 

i dessa organisationer. Detta brukar medföra att individerna får det svårare att få sina behov 

tillfredsställda. Effektivt samarbete mellan grupperna i organisationen utvecklas sällan, vilket 

behövs (Ibid.). 

Vid förändring är det därför viktigt att det finns en överensstämmelse beträffande 

målsättning och motivation mellan de tre ovan nämnda nivåerna. Saknas det kan det lätt bli 
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svårigheter att genomföra en förändring eller lösa konflikter i en organisation (Nilsson, 

1993.). 

3.5.2 Medarbetarnas syn på förändring 

De informella sidorna hos både gruppen och företaget bör tas hänsyn till när planeringen av 

förändringar är i ropet (Granér, 1994:138ss). För att en förändring ska kunna gå att genomföra 

krävs medarbetarnas stöd. Utan detta stöd, oavsett hur logiskt riktig förändringen kan tyckas 

vara, kommer inte förändringen bli lyckad. Det är därför viktigt att personalens ”mjukdelar” 

uppfylls, så som trivsel och engagemang. Ett förändringsarbete syftar ofta till 

effektivitetsvinster inom företaget. Om inte personalen är involverad eller följer ledningens 

resonemang brukar det ofta leda till förluster bland annat i form av minskat engagemang i 

arbetet, ökad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskat förtroende för ledningen. 

Dessa kostnader kan i många fall bli större än vinsten vid ett förändringsarbete. En 

invändning mot detta kan vara att personalen är på arbetet för att arbeta, det är det dom får lön 

för. Men även i privat- som i arbetslivet vill människor få sina sociala behov tillgodosedda. 

Förutom lön, vilket ofta är ett medel för att nå en godtycklig tillvaro, finns det ett behov av 

tillhörighet, kontroll och gemenskap för att personal ska trivas på sitt arbete (Ibid.). 

Det finns många verksamheter som har misslyckats med förändringsarbeten (Duck, 1993). 

Det är därför många medarbetare som har överlevt många misslyckade förändringar och som 

kan ha tappat visst intresse för att engagera sig ännu en gång. Det finns många modeller för 

förändring, men få modeller som är direkt kopplade till verkligheten hos många företag 

(Ibid.). 

Det är viktigt att poängtera att det finns två aspekter av arbete, en från arbetsgivaren och en 

från medarbetarnas sida (Granér, 1994). Ett exempel kan vara arbetsgivaren har ett behov av 

effektiv verksamhet samtidigt som medarbetaren har ett behov av meningsfullt arbete (Ibid.). 

Förändring kan komma uppifrån, från regeringen, riksdagen, företagsledningen eller 

chefen (Olsson, 1988 se Granér, 1994). Denna typ av förändring kan medföra mycket 

konflikter och rädslor. Medarbetarna har inte fått vara med och framföra sina åsikter och 

synpunkter. Det leder ofta till missnöje och motstånd bland medarbetarna. Denna typ av 

förändring upplevs ofta som påtvingad (Ibid.). 

Om förändringen kommer från exempelvis arbetsgrupper eller enheter långt ner i företaget 

som sedan når upp till toppen, brukar det ha en bättre grogrund och större chans för snabb 

genomslagskraft (Granér, 1994). Däremot händer det att denna typ av förändring stoppas på 

andra nivåer i företaget (Ibid.). 
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För att medarbetarna ska uppleva en positiv känsla inför förändringen krävs att 

förändringen svarar för medarbetarnas behov (Granér, 1994). Vid vissa förändringar kan det 

vara uppenbart att förändringen är efterlängtad i verksamheten. För att nå en lyckad 

förändring krävs det ett positivt förändringsklimat, detta nås via en öppen dialog mellan 

ledningen och samtliga berörda. I denna dialog bör det diskuteras vad som bör göras samtidigt 

som alla får göra sig hörda (Ibid.). 

Granér (1994) menar i sin bok att förändring och konflikt hör ihop. När det finns någon typ 

av konflikt krävs ofta någon typ av förändring. Denna konflikt kan vara att omvärldens krav 

inte kan motsvaras av verksamhetens uppläggning. Även förändringen i sig leder till 

ytterligare konflikter, makt och rollfördelningen förändras, nya intressenter gör anspråk på 

gamla revir och medarbetarna kan få sina sociala tillhörigheter hotade (Ibid.). 

Medarbetarna och organisationen går igenom olika stadier under förändringsarbetet, menar 

Granér (1994), vilka kan variera i tid och även överlappa varandra. Dessa stadier visar på att 

medarbetarna och organisationen i sig går igenom olika känslostadier så som tvivel, 

entusiasm, tilltro och motstånd. När medarbetarna har kommit förbi tvivel och motstånds-

faserna så kan det istället leda till att det har blivit starkare band och kommunikationskanaler 

(Ibid.). 

3.5.3 Utbildning 

Vid införandet att ett nytt affärssystem är utbildning en viktig del. Det är dock vanligt att 

utbildningen prioriteras lågt eftersom företaget vill att införandet av affärssystemet ska gå 

fort. Brandt et al. (1998) menar att det borde vara det motsatta i och med att systemets 

funktioner är kända redan från början. Detta medför att utbildning om affärssystemet skulle 

vara möjligt att genomföra tidigt i projektet (Brandt et al., 1998). Införandet av ett 

affärssystem innebär ofta även en förändring på organisationsnivå, denna förändring kan 

kräva att medarbetarna bör få en viss utbildning i vad som ska genomföras (Computer 

Sweden, 2005). 

Höij (Computer Sweden, 2005), redaktör på Computer Sweden, anser att utbildning är en 

självklarhet i alla IT-projekt med syfte att införa ett affärssystem och även i många fall 

nyckeln till framgång för hela genomförandet. Det finns två aspekter inom utbildning att 

tänka på, den första är att det är fördelaktigt om användarna tidigt får lära sig att använda det 

nya systemet. Den andra aspekten är att i samband med införandet av ett affärssystem vill ofta 

företaget även ändra på sitt beteende. Denna förändring bör det kommuniceras och utbildas i. 

Trots denna självklarhet säger samstämmiga röster att utbildningen ofta prioriteras ned 
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(Computer Sweden, 2005). Det är inte tillräckligt utsatt budget eller tid för utbildningen, anser 

Jonsson (Ibid.), försäljningsansvarig för SAPs utbildningar. Trots detta menar hon att det har 

blivit en viss förändring åt rätt håll på senare år. Insikten att det är nödvändigt med utbildning 

för att lyckas med ett projekt börjar komma ikapp. Brännström (Ibid.), projektledare på 

Resco, anser att många företag ser en möjlighet att pruta på utbildningen, något som kan 

straffa sig i längden. 

Brandt et al. (1998) anser att det är viktigt med skräddarsydda utbildningar. Detta innebär 

bland annat att kartlägga när i tiden utbildningen är lämplig att genomföras. Även Davenport 

(2000) menar att det är viktigt för projektet att utbildningen kommer vid rätt tidpunkt. 

Systemet bör vara installerat för att medarbetarna ska kunna använda sina kunskaper, men 

inleds utbildningen för tidigt kommer det inte ihåg vad de lärt sig när systemet är klart för 

användning (Davenport, 2000). 

När det talas om utbildning är det viktigt för ledningen att tydlig kommunicera varför det 

nya affärssystemet införs (Computer Sweden, 2005). Den interna kommunikationen är 

mycket viktig för att motivera de anställda (Ibid.). 

Vid införandet av ett nytt affärssystem är det sällan det nya snygga gränssnittet som 

eftersträvas utan snarare nyare och effektivare sätt att arbeta. Brännström (Computer Sweden, 

2005), projektledare på Resco som både arbetat med införande av affärssystem och som 

management konsult, menar att förändringsarbete och utbildning är starkt sammankopplade. 

Affärssystem är ofta hårt kopplade till ett nytt beteende från företaget, menar han. I och med 

detta blir varje utbildningsprojekt även ett tillfälle att försöka ändra beteendet hos 

medarbetarna. Viljan och strävan till förändring bör komma inifrån företaget, från ledningen 

och medarbetarna för att bli bra, anser Brännström (Computer Sweden, 2005). 

3.6 Affärssystem och IT-projekt 

Det har skett en förändring gällande affärssystem på senare år. Höij (Computer Sweden, 

2005), redaktör på Computer Sweden, menar att dagens köpare av affärssystem är mer 

kunniga idag än vad de var förr. Höij (Computer Sweden, 2005:2) säger: 

”Dagens stora utmaning är att föra en diskussion om hur man ska få ut maximal 

nytta av sitt affärssystem.” 

Kunskapen om vad ett affärssystem egentligen är och kan göra, har ökat drastiskt de senaste 

åren (Computer Sweden, 2005). 2002 publicerade Computer Sweden en artikelbilaga, vilken 
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har reviderad till bilagan ”Åtta steg för att införa nya affärssystem” som publicerades 2005. I 

den tidigare upplagan var det stort fokus på tekniken med vilka moduler och funktioner som 

fanns i affärssystemen. Idag är fokus lagd mer åt hur den maximala nyttan ska komma fram ur 

affärssystemet. Höij (Computer Sweden, 2005) nämner att nyttan med affärssystem borde ha 

varit fokus redan 2002, men området var inte lika uppmärksammat då. Området har utvecklats 

och lärdomar har tagits, vilket är ett tecken på att diskussionen nu har vuxit och mognat 

(Computer Sweden, 2005). 

3.6.1 Förstudie 

Innan beslut kan tas om att ett projekt ska starta eller inte, är det viktigt att genomföra en 

förstudie. Syftet med förstudien är att identifiera tre huvudaktiviteter, utvärdering av 

projektidén, analys av alternativa sätt att genomföra projektet och sammanställning av 

beslutsunderlag. Förstudien är sällan en del av själva projektet utan snarare en möjlighet till 

att planera samt se kritiskt på det kommande projektet. De mest elementära frågorna bör bli 

besvarade under förstudien (Jansson & Ljung, 2004). Exempel på frågor som bör bli 

besvarade är: Hur kommer detta att beröra företaget? Vilken blir affärsnyttan (Computer 

Sweden, 2005)? 

”Att inte planera är att planera för ett misslyckande” (Magnusson & Olsson, 2005). 

Magnusson och Olsson (2005) menar att det under slutet på 1990-talet och i början av 2000-

talet var vanligt att de affärssystemslösningar som applicerats i företag inte motsvarade 

förändringsbehovet. De anser att det viktigaste i planeringsfasen är att hålla ögonen öppna för 

vad verksamheten behöver. Att för tidigt leta lösningar kommer att skapa problem längre fram 

i projektet, fokus bör vara på att i första hand identifiera vilka behov företaget har. Även 

Computer Sweden (2005) belyser vikten av att genomföra en ordentlig och noggrann 

förstudie. De menar att det på senare tid har uppmärksammats att ett ordentligt förarbete ger 

bättre förutsättningar för projektet. Förstudien har förstärkts och företagsledningen bör vara 

med på satsningen på affärssystemen. Det har blivit en större insikt om att affärssystemens 

koppling till verksamhetsmålen har ökat och detta har i sin tur medfört att det har blivit mer 

heltäckande beslutsunderlag kring affärssystemen (Computer Sweden, 2005). 

KPMG är ett ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information (KPMG, 2006) som 

har gjort en undersökning bland cirka 250 beslutsfattare som bekräftar en osäkerhet om IT-

investeringarnas nytta (Computer Sweden, 2005). Många har gjort dåliga beslut tidigare som 

resulterat i misslyckade projekt. Nu har däremot förstudien blivit förskjuten till 
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ledningsgruppen och blivit en affärsfråga av strategisk betydelse. Om det saknas kompetens 

eller om det är splittringar gällande förstudien, kan det med fördel vara bra att använda en 

extern konsult för att få en utomståendes syn på situationen och på så sätt nå större klarhet 

(Ibid.). 

 Förstudien ses numera som en möjlighet att effektivisera och öka intäkterna (Ibid.). Fokus 

har även förflyttat sig från att från början köpa ett bassystem och sedan arbeta upp till rätt 

processer, så utgår företagen i större skala idag från att först se på behoven och sedan köpa ett 

system som uppfyller dem. Det är dessutom viktigt att få personalen motiverad till det nya 

affärssystemet. Utan personalens stöd och engagemang spelar det ingen roll om affärs-

systemet är ledande på marknaden, projektet kommer ändå få ett mindre lyckat resultat. Det är 

i slutändan personalens arbetsrutiner och arbetsprocesser som kommer förändras, så deras 

acceptans mot affärssystemet är av otrolig vikt (Ibid.). 

Förstudien är även en hjälp för leverantörerna av affärssystemet. Förstudien ger en snabb 

överblick över kundens behov (Computer Sweden, 2005). Magnusson och Olsson (2005) 

menar att många fall när företag funderat över att investera i ett nytt affärssystem, har de 

upplevt ett behov av förändring. Är det verkligen ett teknikprojekt, exempelvis ett IT-system 

som är i behov av förnyelse, eller är det ett nytt system som är en del av en affärsmässig 

förändring som behövs (Computer Sweden, 2005)? 

En viktig aspekt att betänka vid införandet av ett affärssystem är hur underhållet kommer 

att vara på systemet. Alla affärssystem uppdateras ständigt och det är därför viktigt att tänka 

på hur detta kommer att påverka verksamheten i framtiden. En uppdatering av ett befintligt 

affärssystem kan uppgå till en femtedel av vad ett nytt system kostar. Det är därför viktigt att 

försöka dra nytta av uppgraderingen. Många företag upplever uppgraderingar som ett onödigt 

ont, men det kan vändas till motsatsen och bli ett tillfälle för att fräscha upp både IT-systemet 

och företaget. Collin (Computer Sweden, 2005), konsult på Cepro som arbetat med 

rådgivning med avseende på affärssystem, anser att ett problem är att företag ofta missar de 

verksamhetsmässiga aspekterna av en uppgradering. Han anser även att en uppgradering 

kräver samma sort förberedelser som vid införandet av ett nytt affärssystem. Melin (Computer 

Sweden, 2005), forskare vid Linköpings universitet, håller med om detta uttalande, han menar 

att en uppdatering kan vara drivkraft för att skapa ett förändringsarbete i företaget. 

3.6.2 Affärssystemstyper och implementeringar 

Det är viktigt vid upphandlingen att bestämma vilken typ av affärssystem som ska införas och 

användas. Det finns två tydliga grupperingar, antingen standardsystem eller ett special-
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anpassat system. För att kunna avgöra vilket som passar bäst för en verksamhet är det viktigt 

att försöka planera för hur ofta uppdateringar kommer att göras. Det är enklare att uppdatera 

ett standardiserat affärssystem än något som är specialanpassat. Om medarbetarna får vara 

med i ett tidigt stadium och få fram önskemål och beskrivningar av arbetsmiljön är 

möjligheten större till att hitta ett affärssystem som passar verksamheten. Medarbetarna är de 

som bäst vet hur verksamheten fungerar. Detta medför även att det kan bli ett positivt 

systemmottagande bland personalen, om de fått vara delaktiga redan i förstudien och 

upphandlingen (Computer Sweden, 2005). Det förkommer även att företag köper ett standard-

system, men använder endast vissa utvalda moduler som passar deras verksamhet (Markus & 

Tanis, 2000).  

Tiden för implementering av ett affärssystem kan bli mycket kostsam för ett företag 

(Computer Sweden, 2005). Det kan vara tidsödande att införa ett komplext och 

specialanpassat affärssystem medan det kan ta betydligt kortare tid att införa förkonfigurerade 

affärssystem, vilket ofta är en paketlösning. SAP, en stor leverantör av affärssystem, säger att 

allt fler av deras kunder använder numera förkonfigurerade lösningar (Ibid.). 

3.6.3 Affärssystemens ändrade syfte 

För ett tiotal år sedan hade leverantörerna av affärssystemen ansvaret för implementeringen, 

idag är det däremot annorlunda, idag har det förskjutits till kunden (Computer Sweden, 2005). 

Detta beror mycket på att kundföretagens förändringsfaktorer har blivit allt högre, vilket 

leverantörerna sällan är insatta i. Det är svårt för leverantörerna att förutse de förändringar 

som kan komma att äga rum under införandefasen. Detta brukar framgå i avtalen, men kunden 

är sällan medveten om vilket stort ansvar de egentligen har när projektet går in i skarpt läge. 

Jangeby (Computer Sweden, 2005), VD på konsultföretaget Affärssystemspecialisterna, 

menar att uppemot 85% av alla affärssystemsinstallationer misslyckas, vanligaste orsakerna är 

tid- och budgetöverträdelser. Han menar även att var tredje projekt läggs ner och kunderna är 

ibland tvungna att lösa sig från avtalet. Affärssystemspecialisterna har inriktat sig till att driva 

projekten som organisationsprojekt och inte enbart som rena IT-projekt, vilket ofta kunderna 

gör. En pågående trend just nu är att företag väljer enklare och mer standardiserade 

affärssystem för att korta ned ledtiderna under implementationsfasen. En orsak till detta kan 

vara att allt fler företag har fått snabbare förändringsfaktorer så i stället för att satsa på ett 

omfattande affärssystem satsas det istället på enklare system som kan byggas på med 

ytterligare moduler i ett senare skede vid behov (Ibid.). 
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Det är viktigt att analysera vilka faktorer som kan leda fram till ett lönsamt affärssystem. 

Det är genom förstudien mål och resultat sätts upp (Computer Sweden, 2005). När sedan 

systemet sedan väl är på plats vill ledningen se resultat, även kallat värdehemtagning, ROI 

(Return On Investment). I förstudien ska dessa resultat beskrivas, så när projektet är avslutat 

kan resultaten jämföras, om projektet levde upp till det eller inte. Nyström (Computer 

Sweden, 2005) på Systeam, arbetar med affärsstrategier kopplat till olika systeminföranden, 

menar att många företag inför ett nytt affärssystem för att de vill ändra på sin verksamhet på 

något sätt. Målet är ofta att kunna leverera mer i den nya organisationen. Men det är viktigt att 

tänka på, anser Nyström (Computer Sweden, 2005), att det krävs betydligt mycket mer än att 

bara installera ett nytt program. Han betona att det krävs både tid och kraft för att nå det 

uttänkta målet och det kan därför behövas förändringsledarskap.  

Magnusson och Olsson (2005) anser att det största misstag ett företag kan göra är att tänka 

på införandet av ett nytt affärssystem som enbart en upphandling av IT. Det är viktigt att 

försöka finna värdet av en IT-investering. Enligt The Standish Groups världsomfattande 

studiers är det endast mellan 50-60% av alla IT-investeringar som når önskad 

värdehemtagning (Lindell, 2005). Lindell (2005) gör en jämförelse till svenska organisationer 

och antar att organisationerna har ungefär samma prestanda med avseende på värde-

hemtagningen som övriga marknaden. Bara inom Sveriges största tjänsteföretag, banker och 

försäkringsbolag, uppgår det årliga slöseriet, enligt detta antagande, till 100-tals miljoner 

kronor per större tjänsteföretag. Denna uppskattning är gjord utifrån att den årliga budgeten, 

enbart på IT-sidan, är mellan 1000 och 4000 MSEK för de största försäkringsbolagen och 

bankerna i Sverige. Trots att dessa resonemang är grova och osäkra så visar de ändå på att det 

finns en tveklös förbättringspotential. Det är betydande ekonomiska värden som kan 

förbättras (Lindell, 2005). 

IT-projekt anses ha en teknisk karaktär (Markus & Tanis, 2000). När ett affärssystem ska 

införas behöver det konfigureras, integreras med övriga system och även testas i sin rätta 

miljö. Problem och fel kan framkomma som sedan måste åtgärdas (Ibid.). Dessa delar medför 

att projekten kan anses ha stort fokus på teknik. 

Nyström (Computer Sweden, 2005) har erfarenheten av att det är vanligt att projekt snabbt 

blir teknikprojekt. Om förstudien börjar för sent och tekniken kommer in för tidigt i projektet 

kan det resultera i en kedja av faktorer som tillsammans motverkar de långsiktiga målen, 

anser Nyström. Detta håller även Eklund (Computer Sweden, 2005), ekonom som arbetat med 

flera stora internationella förändringsprojekt, med om. Han säger ytterligare att det är många 

företag som har för bråttom och ”är lite för skjutglada” . 
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Nyström (Computer Sweden, 2005), arbetar med affärsstrategier och förändringsarbete på 

Systeam, ger företagare ett råd i form av att försöka utforma förstudien med hänsyn till både 

affärs- och teknikmål. Han säger ytterligare:  

”Att införa ett nytt affärssystem är inte i första hand ett IT-projekt utan ett 

förändringsprojekt.” (Computer Sweden, 2005:23)  

Både IT-avdelningen och leverantören bör vara med i diskussionen om hur målen, som blivit 

uppsatta av verksamheten, ska kunna uppnås. Företagsledningen måste veta vad de köper för 

affärssystem och förstå hur det fungerar och bör användas (Computer Sweden, 2005). 

Davenport (2000) belyser också detta. Han menar att införandet av ett affärssystem inte enbart 

är ett tekniskt projekt, därför bör inte endast tekniker vara inblandade. En grupp chefer, dels 

från företagsledningen men även tekniker, bör finnas med i beslutsprocessen för att leda en 

utredning om vad företaget egentligen behöver. De slutgiltiga beslutet att starta eller inte 

starta ett projekt bör dock tas av de ledande inom företaget, så som ledningen och styrelsen. 

Detta på grund av den stora kostnad projektet medför (Davenport, 2000). 

För att sammanfatta detta säger Eklund (Computer Sweden, 2005), som arbetat mycket 

med förändringsarbete: 

”Det är upp till linjecheferna att veta vad de köper. Systemen i sig är det sällan något 

fel på, det är hur man använder dem som är den stora utmaningen. Det är 

linjeverksamheten som har för dålig insikt i funktionaliteten i sina egna system. 

Beslutsfattare kan inte förvänta sig att ett nytt it-system i sig ska lösa deras 

problem.” (Computer Sweden, 2005:23) 
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4 Empiri 

Personliga intervjuer har genomförts för att kunna styrka den teori som används i uppsatsen. 

För att ge en kort bakgrundsbeskrivning följer i detta kapitel en presentation av samtliga 

respondenter. Respondenternas tankar inom området kommer att presenteras i efterföljande 

underkapitel.  

4.1 Urvalskriterier för val av respondenter 

Den respondent som först kontaktades, som gav uppslag till ämnet, arbetar som projektledare 

och har kommit i nära kontakt med förändringsledarskap. Han gav ytterligare några namn 

som ledde vidare till flera respondenter. De fyra respondenter som intervjuats har skilda 

yrkestitlar, men har en gemensam nämnare i förändring och förändringsledarskap. Det är en 

projektledare, en förändringsledare, en författare inom förändringsledarskap samt en person 

som håller föredrag om förändring. Med denna bredd av respondenter finns det stora 

möjligheter att få en tydlig bild av projekt- och förändringsledarskapet.  

Eftersom respondenterna besitter bred erfarenhet inom området ansåg författarna till 

uppsatsen att det räcker med dessa fyra för att försöka nå en slutsats. Denna uppfattning 

förstärktes ytterligare i och med att de har likvärdiga erfarenheter inom projekt- och 

förändringsledarskap, trots att de i dagsläget har skilda yrkesroller. 

4.2 Presentation av respondenter 

Eftersom respondenterna har varierande yrkestitlar gjordes valet att presentera dem. 

Respondenterna presenteras med deras fulla namn och titel för att belysa deras roll för 

uppsatsen. Vid referat av respondenterna används deras efternamn som referens.  

4.2.1 Henry Bronett, föreläsare om förändring 

Henry är uppvuxen i cirkusmiljö i och med att hans far var den välkända François Bronett 

som ledde familjeföretaget Cirkus Scott. Henry har varit verksam inom film, cirkus och teater, 

han har även arbetat som manusförfattare och producerat program för bland annat Sveriges 

Television (Henry Bronett Blog, 2006). 

Efter faderns bortgång i mitten av 1990-talet arbetade han under tio år med sin bror i 

familjeföretaget Cirkus Scott. Henry startade sin egen cirkus, Cirkus Bronett, år 2004. Han 
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utvecklar där familjens 300-åriga traditioner i modern tid. Som ledare för den mångkulturella 

arbetsplatsen, som en cirkus är, har Henry samlat på sig stor erfarenhet och kunskap om 

ledarskap. Han har en fyraårig utbildning i konflikthantering och emotionellt ledarskap. 

Denna kunskap och erfarenhet delar Henry med sig av när han är ute och föreläser och arbetar 

med förändringshantering, ledarskap och konflikthantering i företag, vilket är mycket 

uppskattat (Henry Bronett Blog, 2006) 

Författarna till uppsatsen har valt att intervjua Henry Bronett på grund av hans erfarenheter 

inom förändring. Eftersom han arbetar med att föreläsa om samt motivera till förändring tror 

författarna till uppsatsen att han kan tillföra viktig information i ämnet trots att han inte 

arbetat som projekt- eller förändringsledare. 

4.2.2 Jan Erik Larsson, metodledare  

Jan Erik har arbetat både som projektledare, förändringsledare samt med att kartlägga 

processer. Han blir inhyrd på olika företag för att hjälpa dem med att analysera deras arbete i 

dagsläget och hur de kan förbättra det. För att få en bild av hur verksamheten ser ut idag 

försöker han få fram alla processer och genom detta föreslå var förbättringar kan göras. Till 

sin hjälp har han en programvara, Business Viewer, som gör det möjligt att beskriva 

verksamheten ur olika synvinklar med hjälp av överskådliga bilder och modeller. Programmet 

modulerar fram tydliga och entydiga beskrivningar av verksamheten. Programmet är 

framtaget av XDIN AB, firman som han arbetar för (XDIN AB, 2006). 

4.2.3 Nils Lindell, författare och utbildare 

Nils har sin bakgrund inom beteendevetenskap samt ekonomi. Han har över 10 års erfarenhet 

av att utbilda och hjälpa små och stora verksamheter att bli bra på förändringsarbete. Han 

håller i många kurser om förändringsledarskap på Dataföreningen Kompetens. Nils är 

dessutom examinator i Dataföreningens projektskola (Lindell, 2005). 

”Förändringsledare – med ansvar för värdehemtagning” är en bok skriven av Nils där han 

delar med sig av sina erfarenheter om förändringsarbete. Han betonar vikten av att motivera 

medarbetarna så att ett engagemang byggs upp och för förändringsarbetet framåt. Boken har 

fokus på främst IT-projekt och det faktum att IT-projekt sällan blir som det är tänkt (Ibid.). 

4.2.4 Boo Löfberg, extern projektledare 

Boo arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling med hjälp av IT (Metronom Projekt 

AB, 2006). Han startade sitt enmansföretag, Metronom Projekt AB, år 1997 och har sedan 

dess varit verksam som inhyrd projektledare inom olika verksamheter med fokus på IT och 
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dess nytta. Företaget har Karlstad som utgångspunkt men uppdragen kommer från olika delar 

av Sverige. Innan Boo startade sitt företag arbetade han som intern projektledare inom olika 

företag med fokus på IT. Han har sammanlagt cirka 20 års erfarenhet av projektledning med 

fokus mot IT. I sitt projektledarskap får han ofta en utökad roll som förändringsledare.  

4.3 Genomförande 

Vid ett första samtal med Boo Löfberg framkom idén till uppsatsens ämne. Detta samtal 

genomfördes i januari 2006 och blev starten för uppsatsen. Utifrån detta samtal planerades 

sedan vilken typ av respondenter som vore önskvärda för uppsatsen. Boo Löfberg har ett stort 

nätverk av både projekt- och förändringsledare som gav bra kontakter till lämpliga 

respondenter. Respondenterna kontaktades först via telefon för att boka in ett kommande 

intervjutillfälle. För att få tillfälle att genomföra en provintervju, bokades ett tidigt möte med 

Boo Löfberg. Denna intervju gav mycket information och feedback till nästkommande 

intervjuer. Detta material togs till vara och har sedan använts i uppsatsen. Personliga intervjun 

genomfördes i Karlstad.  

Nils Lindell och Henry Bronett har sina respektive kontor i Stockholm. En dag i mitten av 

februari 2006 planerades in när båda respondenterna hade möjlighet att genomföra sina 

respektive intervjuer.  

Sista personliga intervjun gjordes med Jan Erik Larsson i Karlstad, mars 2006. Denna 

intervju genomfördes några veckor efter de övriga intervjuerna, en av orsakerna till detta var 

för att hinna sammanställa och processa de tidigare intervjuerna. Detta medförde möjligheten 

att kontrollera om ytterligare information hade tillkommit. Det vill säga att det uppkom 

information på de tidigare intervjuerna som gav lärdom som kunde användas i den sista 

intervjun, i och med att kunskapen ska inhämtas enligt den hermeneutiska spiralen.  

Intervjuerna var alla informativa och respondenterna var positiva till att tala om sina 

erfarenheter gällande förändrings- och projektarbete. Intervjuerna övergick snabbt till samtal 

om ämnet, men med en viss struktur från intervjuguiden (se bilaga 0, Intervjuguide). 

Respondenternas åsikter är inte exakt dikterade utan är i uppsatsen fritt sammanfattade 

utifrån de anteckningar som togs vid intervjutillfällena. Det kan förekomma att alla 

respondenter har samma åsikter i någon fråga, där enbart en respondents åsikter finns 

redovisade. Är det däremot skilda åsikter, presenteras det specifikt i det sammanställda 

intervjumaterialet nedan. 
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4.4 Förändring 

Bronett (2006) upplever en trend i att företag undersöker och planerar mer inför projekt. 

Framgången med projekten vill kunna ”garanteras” och säkerställas. Förr var det inte lika 

vanligt att företaget gjorde så grundliga planeringar inför projekten. Det är numera stor fokus 

på ”vad får vi för pengarna?”, anser Bronett (2006).  

Företag måste vara beredda på förändring, anser Lindell (2006). Många företag bör ställa 

sig den viktiga frågan ”Varför kör vi projekt om vi inte vill ha förändring?”. Avsikten med 

projekt är i grunden att nå en förändring (Lindell, 2006). Tar däremot förändringen en oväntad 

och felaktig riktning, kan förändringen snabbt accelerera åt fel håll. Det är lätt hänt, menar 

Bronett (2006), att om förändringen väl börjar gå baklänges är det mycket svårt att vända helt 

om och gå framåt igen. Förändring sker ofta först vid kriser, anser Lindell (2006). Ett sätt att 

förhindra att kriser uppstår är att ständigt ha en successiv förändring inom företaget. Vid 

förändringen är det mycket viktigt att det finns en stark och tydlig ledning som visar på mål, 

visioner och hur en uppsatt strategi ska följas. Det är viktigt att denna typ av ledning finns 

eftersom förändring ofta har en negativ klang som bidrar till oro bland personalen. Mångas 

tankar handlar ofta om att det kommer bli uppsägningar och omflyttningar. Oron kan lugnas 

om ledningen kan visa på att förändringen är viktig samt även motivera och göra personalen 

delaktig i ett så tidigt stadium som möjligt. Viktigt att poängtera är att vare sig företag eller 

medarbetare klarar hur mycket förändring om helst. Om förändringen inte blev som planerad, 

och projektet anses som misslyckat kan det bero på att det har genomförts för många och stora 

förändringar på en gång (Lindell, 2006). 

Larsson (2006) anser att det är viktigt, som extern förändringsledare, att inte försöka 

genomföra alla förändringar som behövs. Det klarar inte företaget av. Det är att föredra att 

endast genomföra en lagom mängd förändringar på en gång. Under förändringsarbetet är det 

viktigt att visa på riskerna som finns om vissa huvuddelar av förändringen undviks. För att en 

förändring ska vara genomförbar i ett företag, är det fördelaktigt om företaget är moget och 

öppet för förändringen (Larsson, 2006). 

En hjälp vid ett förändringsarbete är att sätta upp en plan över vad företaget vill göra men 

även vad som ska göras. Larsson (2006) anser dock att förändringsarbete är dynamiskt i den 

bemärkelsen att kunden lär sig mer och mer allteftersom projektet genomförs, så planen kan 

ändras under projektets genomförande. Den verkliga nyttan med ett förändringsprojekt är 

själva resan fram till förändringen. Det är under denna resa som företagets verksamhet och 

mål ifrågasätts. Företaget får en chans att se kritiskt på sin egen verksamhet (Larsson, 2006). 
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Samtliga respondenter är överens om att det är en fördel om förändringen kommer från 

medarbetarna ute i företaget, på detta sätt finns det redan en önskan, strävan och motivation 

till en förändring. När planeringen av projektet sedan görs är det önskvärt att förändrings-

aspekten tas upp och behandlas utöver ett affärssystems tekniska karaktär. Tyvärr kommer 

sällan denna aspekt upp. Det kan bli fel fokus, istället för att fokusera på hur affärssystemet 

kommer att påverka verksamheten i stort så är det lätt att fastna på hur det ska se ut och 

fungera rent tekniskt (Löfberg, 2006).  

Förändringsbenägenheten har blivit större nu på senare år, anser Larsson (2006). Det har 

skett en tydlig förändring eftersom fokus är mer på mjuka sidor nu. Inom produktion har det 

alltid skett en viss förändring, så där är läget oförändrat. Förr syftades det på ytterligare 

funktionalitet i systemen, idag är fokusen lagd åt användbarhetens sida. Individnivån har fått 

större fokus vid förändring. Företagen har lärt sig att satsa mer på de mjuka sidorna och 

förändringsarbete. De, så kallade, hårda förändringarna ger inte tillräckliga nyttomål (Larsson, 

2006). 

4.5 IT-projekt där affärssystem införs 

Det finns två olika typer av IT-projekt (Löfberg, 2006). Antingen införs eller uppgraderas 

enbart ett tekniskt system, så som en serverpark. Det påverkar inte personalen direkt, eller 

inverkar på den ordinarie verksamheten. Den andra typen är införandet av ett IT-system eller 

affärssystem. Affärssystem har som syfte att förnya och effektivisera företaget. Det senare 

projektet har därför stor inverkan på verksamheten. I många fall krävs större och mer 

omfattande förändringar än införandet av ett affärssystem (Löfberg, 2006). 

Löfberg (2006) menar att det har blivit vanligare att prata om förändringsbehovet vid 

tekniska projekt på senare tid. Han poängterar att förändringar alltid behövts i företag, men att 

det finns en större medvetenhet idag.  

Det är viktigt att vinna medarbetarnas acceptans för ett system som ska införas. Ett projekt 

där en stor mängd pengar läggs ner i ett affärssystem som medarbetarna inte vill använda blir 

inte lyckat (Löfberg, 2006). 
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”Systemets förmåga x Användarnas acceptans = Produkten av hur bra resultatet blir” 

(Löfberg, 2006) 

Enligt ovanstående formel gäller även det motsatta scenariot: Enbart användarnas goda 

inställning till affärssystemet räcker inte för ett lyckat projekt, själva produkten bör också 

fungera (Löfberg, 2006). 

Det har blivit allt mer viktigt att lyssna på användarna och att hitta affärssystem som 

verkligen fungerar som en tillgång i verksamheten. Löfberg (2006) berättar UsersAward som 

är en certifiering för just detta. UsersAward är ett verktyg för att öka inflytandet över IT i 

arbetslivet. Certifieringen gäller IT-system med god användbarhet och hjälper företag att hitta 

rätt IT-system för deras behov. Att ha rätt IT-system bidrar till större möjlighet att utvecklas i 

arbetet, kommunicera med omgivningen samt lära och växa på arbetsplatsen (UsersAward, 

2006). 

4.5.1 Förstudie 

När Löfberg (2006) får uppgiften att införa ett affärssystem brukar han ställa frågan 

”Varför?” sju gånger. Först då kommer den verkliga orsaken till behovet av förändring fram. 

I många fall kan det vara så att företaget har ett gammalt affärssystem, vilket lätt blir 

syndabocken när något går fel eller lönsamheten sjunker. Det kan även inträffa att VD säger 

att ett nytt affärssystem ska införas, utan att direkt ha undersökt vad som framkallat behovet 

av ett nytt. I dessa fall gäller det att ta reda på den verkligen orsaken till varför denna 

förändring efterfrågas (Löfberg, 2006). 

Det borde vara projektledaren som inser att det verkliga behovet kanske inte är ett IT-

system, men det kan även vara framsynta fackföreningar. Det kan även finnas många fall där 

ingen tänker efter, menar Löfberg (2006). Referensgruppen går på möten utan att vara 

ordentligt insatta, därför ställs irrelevanta frågor och krav. Det kan ställas frågor om fel saker 

och den stora poängen med projektet förbises. Resultatet med detta blir att projektet körs 

igång, folk blir stressade och är inte insatta i vad de ska göra (Löfberg, 2006).  

Behovet av en mer omfattande förändring än införandet av affärssystemet kan upptäckas 

vid olika tillfällen beroende på projekt. Det är fördelaktigt om projektledaren tidigt, innan 

projektets start, ställer rätt frågor och på så sätt tar reda på var det verkliga problemet är 

(Löfberg, 2006). 
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4.5.2 Teknikfokus 

Projekten blir ofta stora och mer omfattande eftersom ett IT-projekt med syftet att införa ett 

affärssystem övergår till ett större förändringsprojekt, i och med att företaget kan behöva 

förändras. Fokus på projektet kan ändras allt eftersom. VD och styrelse kan bestämma att 

kulturen i företaget bör ändras, exempelvis börja tänka i processer. Det är inget som är enkelt 

att beställa utan det bör förankras i hela verksamheten först. Även ledningen bör ständigt leva 

upp till och förespråka förändringen. När förändringen är beslutad bör varje fikapaus och 

varje veckobrev användas för att förtydliga och förankra förändringen. Det kan även vara till 

fördel att skapa små projekt som tillsammans leder fram till den önskade förändringen. Ett av 

dessa små projekt kan vara IT-projektet. Detta scenario ger oftast bättre resultat än att ge ett 

stort IT-projekt uppgiften att ”fixa det här” (Löfberg, 2006). 

Det kan till och med finnas fall där IT-systemet inte behövts över huvud taget, menar både 

Löfberg (2006) och Larsson (2006). I de fallen hade enbart en förändring i företaget gjort att 

önskade mål på förändringsprojektet hade uppnåtts. Det är lätt att för snabbt koppla ihop ett 

förändringsprojekt med ett IT-projekt, ibland kan det vara en fördel att se projekten som två 

skilda projekt (Larsson, 2006). 

Orsaken till att det i många fall underskattas vilken förändring som behövs, tror Löfberg 

(2006) beror på att IT ses som enbart teknik. Han tar ett exempel att ett företag ska byta från 

tjänstecyklar till tjänstebilar: Diskussionerna som skulle uppkomma skulle med stor 

sannolikhet handla om varför bilar skulle behövas. Vilka nyttor tillkommer, vilka kostnader, 

vilka risker och hur de påverkar arbetssättet skulle vara de diskussionsämnen som dyker upp. 

I ett IT-projekt diskuteras snarare de tekniska specifikationerna. Det kan vara en nyttig 

diskussion, men inte den viktigaste i sammanhanget menar Löfberg (2006). 

4.5.3 Olika varianter av affärssystem 

När ett affärssystem ska införas finns två olika vägar att gå. Antingen implementeras ett 

standard- eller ett specialsystem. Lindell (2006) anser att det är onödigt dyrt och kostsamt att 

införa ett specialanpassat system. Det bör alltid göras anpassningar i systemet för att 

underlätta för medarbetarna, oavsett om det är ett standard- eller specialsystem. När ett 

specialsystem valts måste det i nästan alla fall anpassas för att passa mot företaget och 

medarbetarna, vilket är en mycket kostsam process. Även medarbetarna kommer att behöva 

anpassa sig till det nya systemet. Det innebär färre moment att införa ett standardsystem. Det 

blir därför en enklare och bättre lösning att införa ett standardsystem, utefter detta utformas 

sedan arbetet i företaget. Lindell (2006) menar att det gäller att fråga sig hur mycket som 
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egentligen ska anpassas. Att införa ett specialsystem blir en mer omständlig process (Lindell, 

2006). 

4.5.4 Användande 

Larsson (2006) tror att orsaken till att storleken på den förändring som behövs underskattas. 

Detta kan bero på att det finns för stora förväntningar på affärssystemen. Systemet kan lösa 

vissa problem, men först när det är infört uppstår insikten om att det fanns större, outtalade, 

förväntningar på förändringen som inte åtgärdats. Det kan även vara så att det tidigare 

affärssystemet inte används fullt ut, eller inte används på rätt sätt. I de fallen kommer inte ett 

nytt system hjälpa, problemet är användandet och att förstå hur ett affärssystem ska utnyttjas 

(Larsson, 2006). 

Det finns dock de fall när företaget vill arbeta i processer, etablera en processyn eller 

certifiera sig enligt någon standard. I de fallen kanske inte det gamla affärssystemet stödjer 

det nya arbetssättet. I dessa fall var det en organisationsförändring som utlöste behovet av ett 

nytt affärssystem. Den rätta vägen att gå, menar Löfberg (2006), är i dessa fall att införa ett 

nytt affärssystem som följer företagets nya arbetsrutiner. 

Larsson (2006) förklarade under vår intervju att han upplever en trend inom området. De 

senaste 15 åren har uppmärksamheten börjat vändas åt att det inte är IT som ska styra 

verksamheten. Kundnyttan börjar spela en större roll än den egna portföljen. Detta medför att 

de som säljer affärssystem försöker uppfylla kundens behov snarare än att försöka sälja in 

sina system i företagen (Larsson, 2006). 

4.5.5 Förväntningar på affärssystemet 

Ett vanligt problem vid införandet av ett affärssystem är, enligt Löfberg (2006), att 

förväntningarna kan vara för stora. Användarna är inte förberedda på vad det nya systemet 

innebär. Förväntningarna är att allt ska bli mycket enklare, det ska bara vara att trycka på en 

knapp så löser sig allting. När dessa förväntningar inte uppfylls blir användarna besvikna och 

ett motstånd mot det nya systemet uppstår. Ett annat exempel är att en person i ett företag får 

enklare arbetsuppgifter efter införandet av det nya affärssystemet, medan för en annan person 

blir det mer komplicerat. De har inte fått överblicken, att det sammantaget i företaget blev 

bättre, utan användarna blir arga för att det fick mer att göra. Det är lätt att de får fel 

perspektiv på affärssystemet och räknar hur många knapptryckningar eller moment som krävs 

för att utföra en uppgift, istället för att ha en helhetssyn (Löfberg, 2006). 
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4.6 Projektledare 

Rollen projektledare har en ganska känd och tydlig definition, anser Löfberg (2006): 

”Uppnå någonting inom en tids- och kostnadsram.” (Löfberg, 2006) 

Projektledare är den person som leder en tillfälligt sammansatt grupp. Denna grupp blir en 

tillfällig organisation under en begränsad tid, vilket kan medföra att projektledaren inte alltid 

har möjlighet att bli vän med alla. Trots detta kan ändå jobbet bli väl utfört. Lindell (2006) 

anser att projektledarskapet har blivit mer inriktat på de sociala aspekterna av ledarskapet. Det 

är inte längre enbart den rena kunskapen som bedöms utan projektledarskapet har blivit mer 

människoorienterat. En egenskap som projektledare ofta besitter är att de har god kontakt med 

medarbetarna, de har en social kompetens. Däremot är det vanligt att projektledare talar för 

tekniskt språk, vilket kan vara en nackdel som leder till missförstånd (Lindell, 2006). 

Projekt syftar till att genomföra någon sorts förändring. Det är därför viktigt att 

projektledare har så pass mycket kunskap om förändring och även själv tåla det för att nå 

önskat resultat. Om projektet vänder mot en oväntad riktning, bör det finnas rutiner och 

förståelse till hur detta ska hanteras. Det kan krävas en förändring av projektet eller ett beslut 

om avslut i förtid (Löfberg, 2006). 

4.6.1 Förstudie 

Vid IT-projekt är det projektledaren som bär ansvaret för att det även genomförs en 

förändring, anser Lindell (2006). Det är därför viktigt att genomföra en förstudie inför 

projektet för att på ett tidigt stadium upptäcka vilka förändringar som behövs och bör 

genomföras. En plan över åtgärder vid ett eventuellt tidigare projektavslut bör finnas med och 

tas fram vid förstudien. I förstudien bör även värdehemtagning planeras, en plan bör utformas 

som visar på hur värdehemtagningen ska ske samt hur planen bör följas (Lindell, 2006). 

Utöver förstudien bör projektledaren visa på behovet av kompetens inom förändrings-

ledarskap, vid införandet av ett affärssystem. Projektledare har ofta erfarenheter från tidigare 

projekt och bör därför lyfta fram behovet av att det finns en förändringsledare med i projektet 

för att det ska bli lyckat. När ett affärssystem ska införas bör projektledaren upptäcka 

förändringsperspektivet i projektet, samt säkerställa att ansvaret är fördelat. Detta är dock lätt 

att säga i teorin, menar Lindell (2006), men det är även en kommersiell fråga. Om ett företag 

ska hyra in en projektledare för att genomföra ett IT-projekt, finns risken att den 

projektledaren tappar affären om offerten visar på att det krävs en förändringsledare. Denna 

offert blir ofta dyrare och mer omfattande. Detta bidrar till att förändringsledarskap inte är en 
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naturlig del vid införande av affärssystem ännu, trots att det finns ett outtalat behov av det. I 

dagsläget är det inte allmänt vedertaget att det behövs förändringsledare, eller ytterligare 

organisatoriska förändringar. Däremot, belyser Lindell (2006), att det har blivit vanligare på 

senare tid att även tillsätta en förändringsledare.  

4.6.2 Uppdelning av projekt 

Om projektledaren i ett tidigt stadium inser att ett projekt blir större än planerat, hur hanterar 

de den situationen? Löfberg (2006) menar att det då krävs mycket av projektledaren, de tar 

ofta i så de spricker, för att försöka att ro projektet i mål. Detta händer ofta när det är för stora 

projekt, det är i dessa fall svårt att få grepp om dem. Det är därför viktigt att projekt inte blir 

för stora och omfattande. Det är bättre, menar Löfberg (2006), att dela upp det i mindre 

delprojekt så att varje projekt får en dedikerad projektledare. Utöver det kan det behövas en så 

kallad programledare som ansvarar över att projektet strävar åt samma mål och inte krockar 

med varandra (Löfberg, 2006). 

4.6.3 Extern och intern projektledare 

Det finns intern projektledare och extern projektledare vilka båda har för- och nackdelar. 

Löfberg (2006), som själv har arbetat både som intern och extern projektledare, menar att det 

kan vara svårt som intern projektledare att forma sitt projekt. Interna projektledare som han 

har träffat tar sällan chansen eller möjligheten till att påverka projektet innan det startar. Det 

är viktigt att som intern projektledare försöka få klarhet och förtydligande av projektet så att 

det blir genomförbart. Ofta blir dock interna projektledare smickrade över att de får ett projekt 

och accepterar projektet direkt. Detta anser Löfberg (2006) är ett vanligt men felaktigt 

beteende. Det kan vara avgörande för projektet om det har en bra specifikation från början. 

Det är en av skillnaderna mot den externa projektledaren som har större möjligheter till att 

säga vad som krävs. En extern projektledare har lättare att försvara det som är inom 

projektspecifikationen. Får den externa projektledare utökade uppgifter som ska genomföras 

är det lättare att påvisa att det blir ytterligare kostnader eftersom tjänsten är en direkt kostnad 

för företaget. Det kan därför vara lättare som extern projektledare säkerställa att projektet 

håller sig inom specifikationen (Löfberg, 2006). 

Larsson (2006) anser att projektledaren absolut bör vara delaktig i förändringsarbetet. Om 

projektledaren inte lever sig in i förändringsarbetet så kommer inte projektet bli lyckat. Fokus 

bör däremot inte vara på om projektledaren även får ta förändringsledarrollen anser han, utan 

fokus bör istället vara på om det finns tillräckligt många som fyller upp rollerna och som 
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brinner för uppgiften. Det är viktigt att projektledaren har engagemang för projektet och 

därmed är ambassadör för det, då kan projektet bli lyckat. Projektledare uppfattas ofta ha 

hårda sidor medan förändringsledaren ofta har ett större ansvar, utanför projektet. Det medför 

att det finns en förväntan av att projektledaren även ska ta förändringsledarrollen eftersom de 

mer mjuka sidorna har fått en avgörande roll (Larsson, 2006). 

4.6.4 Projektledarens ansvar och egenskaper 

Projektledarna själva har ofta en klar syn på sin roll medan kunderna inte alltid har samma 

definition av rollen. Löfberg (2006) nämner att i många av hans projekt blir han inhyrd som 

en fyrkantig projektledare. Med fyrkantig projektledare menar han en person med teknisk 

kompetens som enbart ska utföra det som är skrivet i specifikationen för projektet. Men 

utöver denna fyrkantiga roll vill ofta kunderna, outtalat och implicit, även att det ska finnas en 

mjuk roll som ansvarar för att allt runt omkring projektet också blir utfört. Det vill säga en 

förändringsledare. Denna roll är, enligt Löfberg (2006), än så länge diffus och oklar för en 

industriman. Därför utgår de än så länge från att den finns indirekt i projektledarens uppgift, 

trots att det inte är specificerat eller uttalat (Löfberg, 2006). Detta medför ofta, menar Larsson 

(2006), till att projektledare ofta får ett för stort ansvar och krav på sig och uppgiften. 

Samtidigt har projektledaren ett visst ego i sin roll där levereras av projektet måste ske inom 

utsatt tid och kostnad (Larsson, 2006). 

En egenskap som hör till projektledaren är att deras roll siktar mot att få ett tydligt slut och 

har sällan möjlighet att se till effektmålet. Som nämnt tidigare är projektledarens uppgift att 

nå fram till ett specifikt och uppsatt mål. Lindell (2006) menar att om en projektledare 

avslutar och stänger projektet direkt efter att det är klart, kommer det bli ett misslyckat 

projekt. Han anser att detta är ett stort problemområde och att det behövs mer mjukt tänk när 

det talas om projekt. För att förtydliga detta ger Lindell (2006) ett exempel om hur 

bonussystem ofta fungerat på företag. Bonussystemen var ofta konstruerade för säljare och 

var anpassade till när en affär hade avslutats. Detta medförde att säljare försökte stänga 

affärerna så fort som möjligt för att nå sin bonus. Det finns en viktig nackdel i detta 

förfaringssätt, menar Lindell (2006), det bidrog inte till någon uppföljning. En säljare sålde ett 

system till en kund och sedan vara affären avslutad. Det har numera blivit vanligare, menar 

Lindell (2006), att kundnyttan styr bonussystemen. Med detta menas att affären inte är 

avslutad förrän systemet har blivit implementerat och, i stort sett, tills kunden är nöjd. Det har 

blivit viktigare för säljarna, i och med detta, att kunden verkligen får rätt system och att det 
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fungerar i deras miljö. Detta medför att det är större fokus på framtiden, vilket Lindell (2006) 

anser vara en positiv utveckling. 

4.7 Förändringsledare 

En förändringsledare leder ett bestämt förändringsarbete i en verksamhet. Förändringsledare 

kan inte ses som en yrkesroll på det sätt som ofta projektledare ses som. Förändringsledare är 

snarare ett beteende och en roll som olika människor kan spela (Löfberg, 2006). Det är viktigt 

att kommentera att förändringsledare är en speciell roll men den behöver inte vara en specifik 

tjänst (Lindell, 2006). 

Det är viktigt att företagsledningen finner vem eller vilka som kan stå på barrikaderna för 

att nå fram till medarbetarna samt finna de personer som medarbetarna i företaget verkligen 

vill lyssna till. Det är viktigt att finna dessa personer som det kan skapas en sådan karisma och 

pondus kring så att de blir det naturliga valet till förändringsledare (Löfberg, 2006).  

När det står klart att ett förändringsarbete ska genomföras är det viktigt att det är individer 

med status inom företaget som leder förändringen. Larsson (2006) menar att det kan vara en 

fördel om personerna har hög position i företaget men är inget krav. Informella ledare har ofta 

stor makt vid förändring. Han belyser även fördelen med en extern förändringsledare för att få 

igenom förändringen, men det krävs dessutom krigare inom företaget som kan hjälpa till att 

driva förändringen. Det kan vara svårt att i förhand bestämma vem eller vilka som ska vara 

förändringsledare, det brukar te sig naturlig när projektet startar. Det är därför viktigt att tidigt 

hitta dessa krigare menar Larsson (2006). 

4.7.1 Hårt och mjukt fokus 

Det förekommer ofta krockar i teknikprojekt. Tekniker vill ofta bygga snygga tekniska 

lösningar som tyvärr inte alltid är anpassade till slutanvändarnas behov. Det finns ofta ett stort 

gap mellan teknikerna och slutanvändarna. Lindell (2006) anser att det finns framförallt två 

orsaker som bidrar till att det blir krockar: 

• Mottagarna måste veta vad de vill och behöver. 

• Det är en dålig koppling mellan IT och nytta. 

Om dessa två punkter skulle analyseras mer och förtydligas skulle krockarna bli mindre och 

färre. Det är viktigt att vidga bilden. Det är i detta stadium, anser Lindell (2006), som 

förändringsledaren introduceras. Det finns två viktiga områden inom förändringsledarskap 

som kan bidra till färre krockar (Lindell, 2006): 
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• Verksamhetsnivå. Är det rätt system som byggs? Har vi rätt tänk? Försöker även 

säkerställa att vi är på rätt väg i sammanhanget. 

• Arbete med människor. Människorna är de som bör motiveras och få förståelse till 

förändringen.  

Om dessa två ovanstående punkter inte är rätt synkroniserade till varandra kan projektet bli 

dyrt, menar Lindell (2006). Ett exempel som belyser detta är ett stort företag i Sverige som 

satsade stora summor pengar på att införa ett betydande affärssystem. Alla pengar gick åt till 

att utveckla affärssystemet, när personalen skulle få utbildning i systemet fanns inga pengar 

kvar. Ingen kunde använda det påkostade affärssystemet, projektet blev både kostsamt och 

misslyckat. Det är därför viktigt att tidigt låta personalen bli delaktig i införandet samt 

budgetera för utbildningen (Lindell, 2006) 

4.7.2 Separerade roller 

Rollen förändringsledare kan ingå i projektledarens uppgifter, men även andra personer kan ta 

rollen. Vid förändring är det viktigt att det finns flexibilitet. Förändring har blivit vanligare för 

att nå önskad framgång. Det är däremot svårt att göra förändringen generell så som när 

förändringen ska genomföras, vad som krävs och vem som ska ta förändringsledarrollen. Vid 

förändringsarbete är en viktig faktor att förlänga målbilden. Projektledare säger ofta ”det där 

är inte min sak”, eftersom de håller sig strikt till sin specifikation och genomför endast det 

som är definierat, menar Lindell (2006). Han gav ett exempel från byggbranschen för att 

förtydliga behovet av att förlänga målbilden. Det sägs att det är mycket slarv vid byggen och 

att alla är medvetna om slarvet långt innan bygget står klart. En del av orsakerna till detta kan 

exempelvis vara om en elektriker kommer till bygget för att dra elledningar, upptäcker att 

vattenrören inte är korrekt monterade. Sällan rapporteras denna felaktighet eftersom ”det inte 

är hans område”. Om det fanns mer och tydligare kommunikation och vilja att hjälpa till över 

gränserna kunde detta bli bättre (Lindell, 2006). 

Lindell (2006) menar att till skillnad från en projektledare som endast behöver ha fokus på 

sin grupp, behöver förändringsledaren hela tiden ha uppsikt på företaget och dess omvärld. 

Däremot bör det vara projektledaren som lyfter fram frågan om att det finns ett behov av en 

förändringsledare, men projektledaren själv bör inte ta rollen. En motivering till att rollerna 

bör var separerade, menar Lindell (2006), är för att förändringsledaren kan fungera som en 

mellanhand mellan projektledaren och beställargruppen. Om förändringsledaren kommer från 

beställargruppen kan han fungera som ett bollplank för projektledaren som på så sätt kan få 

snabb kontakt med beställargruppen. I detta fall är förändringsledaren dessutom insatt i både 
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verksamheten och projektet. Detta är en stor fördel för projektet men det kräver att rollerna 

delas upp på separata personer. För att nå ett lyckat IT-projekt, anser Lindell (2006), behövs 

det en förändringsledare med i projektet, utöver projektledaren (Lindell, 2006).  

4.7.3 Extern och intern förändringsledare 

Det finns för- och nackdelar med att den som tar rollen förändringsledare är en extern resurs. 

En stor nackdel med en extern förändringsledare är att resursen ofta försvinner efter projektets 

slut, i och med det kan även tankarna om förändring försvinna. Det är därför viktigt att det 

även finns en intern ambassadör som driver förändringsarbetet vidare trots att 

förändringsledaren har slutat. Larsson (2006) menar att cheferna har förhoppningen om att 

förändringsledaren ska lösa allt, men cheferna själva satsar sällan helhjärtat på förändringen. 

Detta blir därmed ett mycket kortsiktigt förändringsarbete. En extern förändringsledare kan 

däremot ställa frågor om verksamheten, dess behov och önskemål. Genom dessa frågor och 

samtal kan ett intresse och kunskap väckas hos kunden vilket gör att kunden lättare tar en 

ambassadörsroll för förändringen. En extern förändringsledare har dessutom fördelen av att 

snabbare och enklare kunna upptäcka problemen eftersom han kommer utifrån med nytt 

synsätt. En extern förändringsledare behöver inte tänka på de arv, relationer och vad som har 

hänt tidigare i företaget utan kan fokusera helt och hållet på nuläget och framtiden. Det är 

viktigt som extern förändringsledare att snabbt få kontakt med mycket människor inom 

företaget för att få en så korrekt bild som möjligt. En extern förändringsledare anses ofta ha 

stor kompetens i och med att den personen kan arbeta med endast denna uppgift. Det medför 

ofta, tillsammans med att det är en utgift att hyra in personal, att den externa förändrings-

ledaren får respekt vilken kan medföra att personalen exempelvis kommer på de möten som 

utlysts (Larsson, 2006). 

Lindell (2006) menar att företag generellt inte anser att de behöver någon förändring. Det 

kan därför krävas en utomstående person som analyserar företaget med färska ögon. Denna 

person kan ofta lättare finna var problemen egentligen är inom företaget och var förändringen 

bör genomföras. Detta är, anser Lindell (2006), en av orsakerna till att det behövs 

förändringsledare. Det är dock inte ett krav att förändringsledaren ska vara en extern resurs, 

anser både Löfberg (2006) och Lindell (2006). Det finns exempelvis stora distanser, 

kommunikationsmässigt, inom IT. Det är därför viktigt att försöka finna ett gemensamt språk 

inom verksamheten så alla kan känna sig delaktiga i projektet och förändringsarbetet. Om 

linjecheferna involveras tidigt i projektet kan de även få ta rollen som förändringsledare och 
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därmed även fungera som översättare så att alla når ett gemensamt språk för att minska 

distanserna (Lindell, 2006).  

4.7.4 Förändringsledares ansvar och egenskaper 

Förändringsledare har en viktig uppgift gällande kommunikation. Det är vanligt att det blir 

informationsförsprång inom projektgruppen, vilket betyder att de är insatta i det tekniska och 

har ett gemensamt språk. Förändringsledaren kan försöka att sätta sig in i språket och sedan 

översätta det till resten av verksamheten till ett språk som alla förstår. En bra egenskap är 

därför att vara en bra talare som når ut med information till berörd personal Det är även en 

fördel om förändringsledaren har egenskapen att kunna motivera personalen så att alla kan 

känna att de har fått ta del av informationen och att det berör just dem (Lindell, 2006). 

Förändringsledare kan ha liknande funktioner som ett projektkontor har. En funktion som 

ett projektkontor har är att försökta ta lärdom och finna motivation av vad som har varit. Det 

kan vara en del av förändringsledarens funktion vid förändringsarbete, att försöka ta lärdom 

av tidigare förändringsarbeten och föra denna kunskap vidare. Det är även viktigt att det finns 

en god framförhållning och övertygelse för förändring hos förändringsledaren och i företaget 

(Lindell, 2006). 

Vid förändringsarbete bör förändringsledaren vara den som har omvärldsbevakningen och 

som även försöker se till hela verksamheten och inte enbart till specifika projekt. Verklighets-

kopplingen bör därmed vara större än projektet och på så sätt kontrollera om projektet 

fortfarande har relevans, utåt sett. Lindell (2006) anser att det är lätt att fastna i den tillfälliga 

organisationen, vilket ett projekt är, och därmed tappa kopplingen till omvärlden. För att hela 

tiden hålla kontroll på aktuell status för projektet är det viktigt att det genomförs tydliga 

projektmöten (Lindell, 2006). 

4.7.5 Förändringsledarrollens utveckling  

Löfberg (2006) tycker att ordet förändringsledare har blivit ett modeord. Det används mer 

frekvent och syftar till en roll som ansvarar för att förändra och förbättra företaget. Löfberg 

(2006) fortsätter med att säga att alla företag är inne i en ständig förändring men ändå talas det 

mer om förändringsledarskapet nu. Han funderar vidare på om det kan bero på att det nu finns 

ett ord som beskiver denna roll, men den kanske alltid har funnits som del av ett bra ledarskap 

(Löfberg, 2006). 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de alla anser att det är svårare att ta 

förändringsledarrollen än projektledarrollen. De anser även att förändringsledare bör tillämpa 
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ett mjukare och mer emotionellt ledarskap till skillnad från det ofta mer tekniska projekt-

ledarskapet. 

Larsson (2006) anser att både förändringsledare och projektledare kommer vara en naturlig 

del av uppdragen i framtiden. Han menar att det har blivit vanligare att diskussionen om 

förändringsledarens betydelse för IT-projekt, som syftar till införande av affärssystem, 

kommer upp. Larsson (2006) hoppas i alla fall att hans observationer om att det har blivit 

vanligare stämmer och att trenden håller i sig.  

4.8 Omstrukturering 

Det händer att företag litar för mycket på sina IT-system, menar Löfberg (2006). 

Förväntningarna på ett nytt IT-system kan därför vara orimligt höga, vilket leder till att när 

systemet är infört kan det inte leva upp till alla förväntningar som finns. När det gäller 

förändring i ett företag leder denna stora förväntan på IT-systemet lätt till att det enda som 

förändras är just IT-stödet. Det finns ofta ingen vidsynthet som kan upptäcka att en större 

förändring eventuellt kan behövas. Att detta inträffar kan bero på många saker, bland annat 

okunskap om just IT (Löfberg, 2006). 

Löfberg (2006) menar att ju tidigare denna upptäckt görs, desto bättre. Han berättar att när 

han fått uppdraget att införa ett IT-system i ett företag ser han på en gång till att ta reda på 

varför ett nytt system efterfrågas. Ofta behövs förändringar i företaget, omstruktureringar, 

utöver IT-systemet. I vissa fall kanske även ett nytt IT-system inte behövs över huvud taget 

(Löfberg, 2006). Vikten av att ta reda på den verkliga orsaken till förändringsbehovet 

poängterar även Lindell (2006). Hittas inte den verkliga orsaken är det svårt att göra något åt 

den. Han anser dock att det inte är säkert att det ska vara på projektledarens bord att ta reda på 

detta, men det är mycket viktigt att det tas upp. Att en omstrukturering i företaget ofta behövs, 

utöver ett IT-system, menar Lindell (2006) är inte allmänt vedertaget. Han säger dock att det 

är vanligt på senare tid att det krävs ytterligare förändringar för att lyckas med det nya IT-

systemet. Även Larsson (2006) menar att IT-projekt medför ytterligare förändringar. 

Utbildningen underskattas ofta i denna typ av projekt, fokus är på att anpassa arbetet till 

affärssystemet istället för att satsa på utbildning (Larsson, 2006). 

När insikten om att det är en större omstrukturering som behövs växer ofta projektet. När 

denna insikt kommit handlar det inte bara om att införa ett nytt IT-system, projektet kan bli så 

omfattande att det handlar om att ändra hela företagskulturen, som exempelvis att börja tänka 

och arbeta i processer. Ett sådant förändringsarbete är inget som bara beställs och genomförs. 
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Det krävs tid och energi från hela företaget, inte minst från ledningen. Varje möte, nyhetsbrev 

och fikapaus bör användas för att förtydliga, förankra och skapa motivation för förändringen 

(Löfberg, 2006). Denna insats för att motivera samt få med medarbetarna i förändringen anser 

även Lindell (2006) är viktig. Han poängterar även att detta hjälper till att göra medarbetarna 

mer bekväma med förändringen, vilket minskar den oro som annars kan finnas när en 

omstrukturering pågår. 

När ett förändringsprojekt i form av en omstrukturering har inletts, menar Löfberg (2006), 

är det mycket lättare att komma in och leda projektet som extern projektledare. En intern 

projektledare kan ofta vara glad över att ha fått uppdraget och vågar därför inte stå på sig och 

ställa krav. Det är i det fallet inte passande att vara motvals och ifrågasätta. Det är i detta läge 

som projektet är formbart och en specifikation ska skrivas. Det är viktigt att skriva en 

specifikation som säger vad som ska göras och inte göras i projektet. Det händer alldeles för 

ofta att interna projektledare får ett projekt tillkastat till sig, trots att beställaren och 

projektledaren har olika uppfattning om vad som ska göras och i slutändan blir ingen av dom 

nöjd (Löfberg, 2006). 

Det är, menar Löfberg (2006), lättare att som extern projektledare att försvara sitt projekt. 

Det är lättare att säga nej till saker som inte har med projektet att göra, att prata med vem som 

helst i företaget utan att vara påverkad av rang eller position i företaget samt att ställa krav. 

Det underlättar även att ställa de rätta frågorna som behövs för att klargöra det egentliga 

behovet för förändring. Som extern projektledare, menar Löfberg (2006), är det lättare att 

prata med chefer och högre uppsatta personer, samt även att påpeka svagheter i företaget som 

inte tidigare var påtänkta. Lindell (2006) förklarade också att det är lättare som utomstående 

att göra en riktig analys av företagets problem, än vad det är för en person som dagligen vistas 

i samma miljö och med stor sannolikhet blivit hemmablind. 

4.9 Medarbetare 

Larsson (2006) upplever en förändring i företags fokusområden i förändringsprojekt. På 

senare tid är det vanligare att mjuka sidor tas upp. Förr satsades det på funktionalitet i 

systemen medan det idag är vanligare att tänka på användbarhet. Fokus är mer på individnivå 

idag, mot vad det var tidigare. Företagen har lärt sig att satsa på mjuka sidor, vilket leder till 

att förändringsledarskap är mer i fokus. Larsson (2006) tror att företag lärt sig att hårda 

förändringar inte ger tillräckligt nyttomål. 
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4.9.1 Vision och motivation 

Förändringen bör komma nerifrån i ett företag. Kommer behovet av förändring nerifrån finns 

redan förståelsen och motivationen till förändring där. Detta inträffar relativt ofta menar 

Larsson (2006), som har stött på detta ett flertal gånger. 

Att vara tydlig är även det en mycket viktig punkt i ett förändringsarbete. Att skapa 

förståelse och en tydlig bild över hur förändringen ska utföras förhindrar onödiga 

spekulationer och rädslor inför förändringen. Det är även viktigt att betrakta projektet under 

dess gång (Larsson, 2006).  

Människofrågan har blivit allt mer betydelsefull, eller mer uttalad anser Lindell (2006). Det 

är en viktig fråga som lyfter fram att människan sätts i fokus. Det har blivit viktigare att trivas 

på sitt jobb, anser både Lindell (2006) och Larsson (2006). 

Medarbetarna upplever ofta stor oro när de får beskedet om att företaget ska förändras. Det 

är därför viktigt att på ett tidigt stadium låta medarbetarna få information och bli involverade, 

bland annat genom att få delta i diskussioner om projektet. När alla berörda medarbetare har 

blivit delaktiga och fått vara med och bestämma, är det dags att starta projektet i skarpt 

format. När projektet väl är igång, så har alla haft en chans att påverka, men när det rullar 

skarpt ska inga stora förändringar göras (Lindell, 2006). 

4.9.2 Trivsel på arbetsplatsen 

Det är viktigt att trivas på sin arbetsplats anser Larsson (2006). Han menar att det är en bra 

utveckling att detta område hamnat i fokus och tror att kommande generationer kommer kräva 

mer och mer inom detta område. Även Lindell (2006) håller med om att människofrågan har 

blivit viktigare idag. Det är både aktuellt och viktigt att sätta människan i fokus, menar han. 

Att trivas på jobbet är något allt fler företag jobbar med, säger Lindell (2006). 

Det är, enligt Larsson (2006), svårare att mäta, leva upp till samt visa resultat på de mjuka 

delarna av en förändring. Det går att mäta god funktionalitet, men en väl motiverad personal 

är svårare att visa ett konkret resultat på. 

Larsson (2006) förklarade att det ofta inträffar att en mindre grupp personer i företaget 

sitter och tar fram orsaker, syften och beslut om varför de behöver en förändring samt hur 

denna ska genomföras. När dessa beslut sedan förs ut i företaget saknar medarbetarna 

förståelse för varför dessa beslut har tagits. Engagemanget för förändringen hos medarbetarna 

bör etableras tidigare. Motivation för förändringen kommer med en full och korrekt bild av 

verkligheten, menar Larsson (2006).  
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För att medarbetare ska må bra på sin arbetsplats, anser Bronett (2006) att en viktig 

ingrediens till välmående är att ha tillåtelse att få visa sina känslor även på arbetet. Det är 

många som kommer till sin arbetsplats och mår dåligt för de har fått dåliga nyheter eller 

liknande. Bronett (2006) menar att det är nog jobbigt att det är olycka i ens liv, det blir 

dessutom tyngre att försöka dölja det för omvärlden när personen sitter på sitt arbete. Ett 

exempel kan vara någon som går igenom en skilsmässa, istället för att dölja det för sina 

arbetskamrater borde det vara naturligt att kunna berätta för sina medarbetare att det är jobbigt 

i ens liv för tillfället. I och med att medarbetarna och chefen vet om det är det lättare att arbeta 

och det blir mer medkänsla för varandra. Det är nog jobbigt som det är att ens privatliv har 

förändrats kraftigt, anser Bronett (2006). Detta går även att applicera till förändring, det är 

viktigt att alla medarbetare får chans att ventilera och göra sina röster hörda om vad de tycker 

och tänker om förändringen. 

4.10 Ledarstilar 

En ledare bör vara öppen för förändring och även för att förändra sig själv. Ett bra ledarskap, 

anser Bronett (2006), bygger på att ledaren kan vara öppen. Öppenhet bidrar till att folk 

verkligen vill lyssna på vad som sägs. Det är även viktigt att kunna lyssna aktivt (Bronett, 

2006). Med detta menas att lyssna på medarbetarna samt föröka upptäcka meningen bakom 

orden. 

Kommunikation är otroligt viktigt att ledarna kan hantera så att alla känner sig delaktiga, 

engagerade och förstår språket som talas. Blir språket för tekniskt så att många inte förstår är 

det lätt att folk slutar lyssna och tappar viljan (Lindell, 2006). 

En viktig del som ofta glöms bort i ledarskapssammanhang är att det är ledarna och 

ledningen som sätter företagets kultur och normer. Deras handlingar och beteenden speglar av 

sig till resten av personalen. Detta gäller alla typer av ledare (Lindell, 2006). 

Löfberg (2006) och Lindell (2006) anser båda att det är att föredra om projekt- och 

förändringsledare är två separata personer. Det är två skilda ledarstilar samt med olika 

arbetsuppgifter. Däremot finns det undantagsfall, anser Lindell (2006) när det exempelvis är 

ett mindre bolag, då kan det kanske även vara fördelaktigt att det är samma person. Det beror 

på projektets karaktär och bolagets storlek, anser han.  

Ledarskapet som behandlas i denna uppsats är inriktat på projekt- och förändrings-

ledarskapet. Detta underkapitel angränsar mycket till underkapitel 4.6, Projektledare samt 4.7, 

Förändringsledare. I nästkommande avsnitt presenteras respondenternas tankar om ledarskap.  
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4.10.1 Egenskaper 

Det som kännetecknar projekt- och förändringsledarskapet speglar ofta deras respektive 

egenskaper. Larsson (2006) sammanfattar projektledarens ledarstil som kortsiktig och hård. 

En projektledare har ofta stark fokus mot mål och leverans. Han forstsätter med att säga att 

förändringsledare ofta har ett längre synsätt och har fokus mer på omvärlden. Förändrings-

ledaren har ofta ansvaret att ha en helhetssyn över flera pågående projekt samtidigt. En av 

förändringsledarens egenskaper kan sammanfattas enligt följande (Larsson, 2006): 

”Tänker mer på att få folk att tänka annorlunda.” 

Ledarskapet som en projektledare får ta i ett tekniskt projekt har ofta en teknisk prägel. I och 

med att förändringsaspekterna vuxit fram mer på senare år har även de mer mjuka frågorna 

kommit in i projektledarrollen, anser Löfberg (2006). Han berättar att det är många 

projektledare som tycker det är svårt att vara förändringsledare. Projektledarrollen är lättare i 

de tekniska projekten där det finns information att finna och logiska lösningar. Däremot är det 

svårare, som förändringsledare, att styra rationella och ledsna människor. Det krävs ofta mer 

av en förändringsledare i och med detta. Det är vanligt att företag tror att projekt ska vara med 

tekniskt inriktning och missar därmed de mjuka sidorna (Löfberg, 2006). 

Larsson (2006) tycker att det är en bra utveckling, att det har blivit mer fokus på de mjuka 

delarna av ledarskapet. Det har blivit viktigare att satsa på att personalen trivs och har roligt 

på jobbet. Han tror även att det kan komma att krävas mer av detta i kommande generationer. 

Detta speglar även ledarskapet, att säkerställa att alla mår bra och har roligt (Larsson, 2006). 

Det förekommer fall där företag hyr in en ”Rambo” för att sköta akuta projekt. Det kan 

vara projekt som kräver en snabb och effektiv förändring, exempelvis efter att ett visst 

lagförslag har gått igenom. Projektledaren får röra om och försöka nå målet, oavsett om han 

blir ovän med många, så behöver förändringen ändå snabbt bli genomförd. Detta kan ses som 

ett exempel på att teknikprojekt, det är inga problem att få nya apparater att fungera. Om det 

däremot handlar om att få människors synsätt, kultur eller sätt att vara, tar det betydligt längre 

tid och är en långsam process, vilket kan lämpa sig mer till en förändringsledare som har de 

mjuka sidorna som utmärkande ledaregenskap (Löfberg, 2006). 

4.10.2 Ledarskapsteorier 

En förändringsledare bör kunna applicera ett mjukt och mer emotionellt ledarskap än vad 

exempelvis en projektledare behöver (Löfberg, 2006). Emotionellt ledarskap förespråkar även 

Bronett (2006). Han anser att denna typ av ledarskap kan genera en bättre hälsa och 
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engagemang på arbetsplatser. I sin tur kan detta leda till större lönsamhet, om personalen trivs 

gör de ett bättre jobb och sjukfrånvaron minskar. Emotionellt ledarskap är en möjlig teori som 

kan bidra till detta (Bronett, 2006). 

Bronett (2006) ger även ett personligt exempel på hur ledarskapet kan påverka och inverka 

på en verksamhet. Hans far var cirkusdirektör och styrde cirkusen med järnhand. När Bronett 

(2006) i sin tur tog över cirkusen märkte han att ledarskapet inte fungerade så som han ville. 

Han prövade då en annan metod, som var helt ny för cirkusvärlden. Han kallade alla till 

gruppmöten där alla fick chans att framföra sina åsikter och synpunkter. Istället för att 

cirkusdeltagarna kom in en och en och sa saker till cirkusdirektören öppnades dörren upp och 

alla fick höra och alla fick svara. Det var en svår om komplicerad tid, men det ledde till att rätt 

person fick rätt ansvarsområde och växte därmed även med uppgiften. Lönsamheten ökade 

avsevärt för cirkusen. Istället för att den som ropade högst fick högst lön, fick de istället 

tillsammans komma fram till hur lönerna skulle fördelas. Alla vann på denna förändring, 

cirkusdirektören kunde fokusera på sitt arbete, cirkusdeltagarna fick ökat ansvar inom deras 

respektive special område och cirkusen som helhet vann i lönsamhet. Med detta exempel från 

verkligheten menar Bronett (2006) att det är viktigt att som ledare kunna finna ett ledarskap 

som passar personen och verksamheten. En viktig grundsten är att kunna säga vad ”jag 

tycker”, direkt från mig samt kunna lyssna på mina medmänniskor (Bronett, 2006). 
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5 Analys 

I analyskapitlet kommer egen insamlad empiri att ställas mot teori. Strukturen för kommande 

underkapitel följer analysmodellens utformning, som presenterades i underkapitel 3.2, 

Analysmodell. 

5.1 Förändring 

Det framgår av både litteraturen samt respondenterna i denna uppsats att det är nödvändigt 

med förändring inom företag. För att ett företag ska vara en aktiv och konkurrenskraftig 

spelare på marknaden krävs ofta förändringar i verksamheten. Det finns många olika teorier 

och metoder om hur förändring bör genomföras. Det finns riktlinjer som kan appliceras i 

många förändringsarbeten, men det är svårt att göra dem generella eftersom varje förändring 

är unik, anser Beer och Nohria (2000).  

När empiri mot teori har analyserats har vi funnit att båda visar på en uppgång för 

förändring. Larsson (2006) berättade om hur han i sitt arbete märker en skillnad när det gäller 

att företag är mer medvetna och benägna att förändra och därmed även förbättra sin 

verksamhet. Detta intryck förstärks med Beer och Nohrias (2000) artikel där de nämner att det 

inte har varit liknande förändringsbenägenhet sedan den industriella revolutionen. De ser detta 

som en positiv utveckling, positiv i den bemärkelsen att företag är mer medvetna om behovet 

av förändring. Många företag förhastar sig och inleder en förändring utan bra planering och 

misslyckas därmed med sina förändringsarbeten (Beer & Nohria, 2000). Det är viktigt att 

poängtera, precis som Larsson (2006) hävdar, att denna utveckling inte gäller produktion. 

Inom produktionen har det alltid funnits en viss förändringsbenägenhet. 

Respondenterna Larsson (2006) och Lindell (2006) är eniga om att det är negativt att göra 

för stora och omfattande förändringar på en gång, eftersom det krävs mycket av företaget och 

medarbetarna. Detta kan kopplas till Kotters (1995) åttastegsprocess, där han argumenterar för 

att det är viktigt att dela upp förändringsarbetet i mindre och därigenom mer hanterbara 

moment. Dessa moment kan sedan behöva lång tid för att genomföras. Duck (1993) anser att 

dessa moment kan ses som delar i en förändringsmobil (se Figur 3). Alla delar bör förändras 

och utvecklas men det är samtidigt viktigt att de fortfarande hör samman och förändras i 

samma takt och skala. Det blir obalans i förändringsmobilen om någon av delarna tar för stor 

kraft och energi medan en annan del kanske inte förändras alls. Det är därför viktigt att 
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förändringsprojekten inte växer till projekt som är svåra att hantera, på grund av deras storlek 

och omfattning (Duck, 1993).  

Förändringsteorierna och respondenternas åsikter överensstämmer i hög grad med 

varandra. Alla respondenter är eniga om att det är viktigt att information når ut till hela 

verksamheten och att informationen verkligen når fram. Om det finns information på ett 

förståeligt sätt så har alla en möjlighet att påverka och bli delaktiga i förändringen. Därför är 

det viktigt att det är tydliga kommunikationsvägar med ett tydligt språk. Även engagemang är 

en viktig faktor för att en förändring ska vara möjlig att genomföra. Sirkin et al. (2005) tar 

upp engagemang, ”commitment”, som är en av de fyra faktorerna i DICE. Sirkin et al. (2005) 

anser att utan engagemang så är det näst intill omöjligt att genomföra ett förändringsarbete. 

Samtliga respondenter nämnde vikten av att få personalen motiverad till förändringsarbetet 

för att kunna föra det framåt och genomföra förändringen. Utan ledarnas eller medarbetarnas 

engagemang så blir det ingen förändring. Det är viktigt att majoriteten av de anställda vill nå 

förändringens mål. Lindell (2005) poängterar betydelsen av att finna vad som kan motivera 

personalen att genomdriva en förändring, vilket kan göras med marknadsföring inåt i 

företaget. Med tydlig kommunikation och motivation kommer även engagemang.  

Larsson (2006) menar att förändringsarbete idag har stort fokus på individnivå. Det kan 

kopplas mot exempelvis införandet av ett affärssystem vilket innebär att fokus är på använd-

barhet snarare än på de tekniska funktionerna. Duck (1993) förtydligar detta genom att 

poängtera att i en förändring måste individer tänka, känna och göra annorlunda. 

5.2 IT-projekt där affärssystem införs 

Löfberg (2006) menar att affärssystem påverkar verksamheten i ett företag till stor del. 

Införandet av ett IT-system, så som ett omfattande affärssystem, kan medföra större 

förändringar än själva införandet. Det är enligt The Standish Groups endast mellan 50-60% av 

alla IT-investeringar som når önskad värdehemtagning (Lindell, 2005). Det finns en stor 

förbättringspotential i de ekonomiska värdena som kan förbättras vid IT-projekt, anser Lindell 

(2005). Det är därför viktigt att en förstudie genomförs för att finna var värdehemtagningen 

ska göras. 

Det bör vara projektledaren som tidigt inser vilka förändringar som behöver göras vid 

införandet av ett affärssystem, menar Löfberg (2006). När han fått uppdraget att införa ett 

affärssystem brukar han ofta behöva ställa frågan ”Varför?” sju gånger, för att få reda på var 

det egentliga problemet är eller varför förändringen efterfrågas. Även Magnusson och Olsson 
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(2005) belyser problemet med att när en organisation funderar över att investera i ett nytt 

affärssystem beror detta på att det finns ett behov av att förändras. De menar att utvecklingen 

under slutet av 1990-talet samt början på 2000-talet visade på ett scenario där affärssystems-

lösningarna hos stora företag inte matchade behovet av förändring. Det verkliga problemet 

ska identifieras tidigt, gärna i förstudien eftersom den bör ge en bra överblick över kundens 

behov (Computer Sweden, 2005). 

5.2.1 Förstudie 

I förstudien, som genomförs innan projektstart, borde det framkomma om det är ett affärs-

system som behöver förnyas, ett nytt system som ska utvecklas eller ett system som är en del 

av en affärsmässig förändring som ska utvecklas. All väsentlig information som berör 

projektet bör identifieras under förstudien, så som att exempelvis ställa frågorna: ”Hur 

kommer detta att beröra företaget?” samt: ”Vilken blir affärsnyttan?” Förstudien bör ses som 

en möjlighet till att planera för, samt se kritiskt på, projektet (Computer Sweden, 2005). Detta 

stöds av Magnusson och Olsson (2005). De menar att det viktigaste att komma ihåg i 

planeringsfasen är att inte för tidigt peka ut en lösning utan att ha en klar bild över vad det 

egentligen är som behöver förändras. Även Lindell (2006) poängterar vikten av förstudien. 

Han menar att förutom det egentliga behovet av förändring bör även en plan för vad som 

händer om projektet måste avslutas i förtid sättas upp i förstudien.  

Både IT-avdelningen och leverantören av affärssystemet bör vara med i diskussionen om 

målet med projektet (Computer Sweden, 2005). Företagsledningen måste vara medveten om 

vad det är för system de köper. Linjeverksamheten har ofta dålig insikt i funktionaliteten i 

affärssystemen. Detta håller Löfberg (2006) med om. Han menar att det till och med finns 

många fall där ingen tänker efter. Detta kan medföra att syftet med projektet förbises 

(Löfberg, 2006). 

5.2.2 Teknikfokus 

Ett vanligt problem med IT-projekt är att de ofta uppfattas som mycket tekniska (Computer 

Sweden, 2005). Detta beror på att införandet av affärssystemet är av teknisk karaktär (Markus 

& Tanis, 2000). Affärssystemet måste konfigureras, integreras med andra system samt testas. 

Det kan uppkomma många fel och problem vid implementeringen som måste åtgärdas 

(Markus & Tanis, 2000). Magnusson och Olsson (2005) menar att det kan bli kostsamt att 

göra misstaget att se införandet av ett affärssystem som enbart upphandling av ett IT-system. 

Löfberg (2006) har samma uppfattning. När tekniken kommer in för tidigt vid införande av ett 
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affärssystem kan det resultera i att de långsiktiga målen motverkas. Det har dock på senare tid 

kommit en större insikt om affärssystemens koppling till verksamhetsmålen, vilket i sin tur 

har medfört mer heltäckande beslutsunderlag kring affärssystemen (Computer Sweden, 2005).  

Löfberg (2006) menar att det blivit vanligare att fokusera på användaraspekterna på senare 

tid. Köparna av affärssystem är idag mer medvetna om vad ett affärssystem kan göra för 

företaget. Idag är fokus på hur värdehemtagningen ska ske (Lindell, 2005). Detta är ett tydligt 

tecken på att diskussionen om affärssystem mognat, organisationerna har utvecklats och 

många lärdomar har tagits (Computer Sweden, 2005). 

Ett tecken som tyder på att nyttan med affärssystem är i fokus mer idag är att certifieringar, 

så som UsersAward, växer fram. UsersAward certifierar IT-system med god användbarhet 

(UsersAward, 2006). Även Larsson (2006) och Löfberg (2006) har uppmärksammat tendenser 

till en större mognad inom IT-området. Larsson (2006) menar att det inte enbart är IT som bör 

styra verksamheten, kundnyttan har fått ökad betydelse. Detta medför en större medvetenhet 

hos leverantörerna av IT-system. Leverantörerna fokuserar mer på kundens behov (Lindell, 

2006). Rätt IT-system kan bidra till större möjligheter att utvecklas i arbetet, kommunicera 

med omgivningen samt lära och växa på arbetsplatsen (UsersAward, 2006). 

5.2.3 Olika varianter av affärssystem 

När ett nytt affärssystem ska implementeras är det viktigt att tänka över om det är ett 

specialanpassat system eller ett standardsystem som företaget behöver, menar Lindell (2006). 

Han anser att ett företag nästan alltid tjänar på att använda sig av ett standardsystem. Detta 

innebär färre steg i anpassandet mellan företaget och affärssystemet. Implementering av ett 

specialsystem kan bli tidsödande (Computer Sweden, 2005). Att införa ett standardsystem tar 

ofta kortare tid. Även uppdateringar av affärssystemet blir lättare när ett standardsystem har 

valts. Därför är det idag vanligare att företag väljer ett standardsystem för att snabbt kunna 

införa systemet. En anledning till detta är exempelvis att företag idag förändras snabbare och 

oftare, vilket inte ger någon tid till långa och komplicerade implementationsprocesser 

(Computer Sweden, 2006). Det förekommer även att företag inför ett affärssystem men väljer 

att endast använda utvalda moduler som passar verksamheten (Markus & Tanis, 2000). Detta 

visar på att det finns många olika varianter av affärssystem som används i olika utsträckning 

(Markus & Tanis, 2000). 
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5.2.4 Förväntningar på affärssystemet 

Något som är minst lika viktigt som att hitta rätt system, är att vinna användarnas acceptans 

för systemet, anser Löfberg (2006). Han menar att ett projekt som kostar stora summor pengar 

inte kommer att vara värt något om inte användarna är beredda att använda det. Han får 

medhåll av Computer Sweden (2006) som anser att medarbetarna bör involveras i projektet så 

tidigt som möjligt, gärna redan i upphandlingen för att ge dom möjligheten att komma med 

egna önskemål och beskrivningar av arbetsmiljön och för att vinna deras entusiasm för det 

nya systemet.  

Användarnas acceptans för ett nytt affärssystem kan vinnas på fler sätt. En stark 

kärngrupp i företaget som formulerar en vision för projektet är ett kraftfullt verktyg, menar 

Eklund (Computer Sweden, 2005). Detta sätt att motivera medarbetarna stöds även av Kotter 

(1995), som även han talar om att en stark grupp tidigt i förändringsarbetet bör arbeta fram 

och sprida en vision. Han anser att det kan vara en avgörande faktor för att förändringen ska 

nå önskat mål och resultat. Motivation kan variera inför införande av ett affärssystem, anser 

Markus och Tanis (2000). Företagets ambitioner och mål kan vara olika högt satta. Om 

företaget har för höga mål kan det leda till att företaget får många svårigheter under projektet 

(Markus & Tanis, 2000).  

Även medarbetarna kan ha höga förväntningar på det nya affärssystemet (Löfberg, 2006). 

Besvikelse uppstår lätt när dessa förväntningar inte uppfylls. Detta problem kan även 

förhindras med mer insikt i systemet på ett tidigt stadium (Ibid.). 

5.3 Projektledare 

Löfberg (2006) nämner att projektledare utför sina uppgifter inom givna kostnads- och 

tidsramar. Denna definition använder även Jansson och Ljung (2004). De anser att ett projekt 

är av engångskaraktär och en tillfällig uppgift. Projektledarens uppgift är att vara den 

tillfällige ledaren för den sammansatta projektgruppen under projektet (Jansson & Ljung, 

2004). Lindell (2006) anser att projektledaren har ansvaret för att uppgiften blir väl utförd. 

Ibland medför detta att starka relationer och vänskapsband inte hinner byggas upp, men 

projektet når ändå framgång (Lindell, 2006). Det kan ibland vara nödvändigt att ett projekt 

genomförs med en strikt och hård typ av ledarstil. Det kan jämföras med E-teorin som Duck 

(1993) förordar. E-teorin syftar till att enbart fokusera på hårda, rent finansiella, värden. Det 

är inte samma fokus på emotionella värden. Karaktäristiskt för ledarskap enligt E-teorin är ett 

toppstyrt och strikt ledarskap, som ofta når snabb lönsamhet (Duck, 1993). Det är dock svårt 
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att veta vilken typ av ledarskap som är bäst lämpad vid ett projekt. Duck (1993) menar att vid 

förändringsprojekt finns det inga givna riktlinjer för hur en ledare ska vara och bete sig. Det 

som däremot är viktigt vid förändringsarbeten, enligt Duck (1993), är att kunna leda de 

emotionella förbindelserna mellan människor. Att kunna hantera människor och deras 

värderingar anser även Lindell (2006) vara viktigt. Han anser att projektledarrollen har blivit 

mer människoorienterad de senaste åren. Det har blivit mer fokus på att projektledaren 

innehar social kompetens för att kunna få god kontakt med medarbetarna (Lindell, 2006). 

Projektledaren bör även vara delaktig i förändringsarbetet och ha ett engagemang för att föra 

det framåt. Det är även viktigt att projektledaren kan ta en viss del av förändringsledarrollen i 

bemärkelsen att tillämpa ett mjukare ledarskap. Detta är en viktig ingrediens för att nå ett 

lyckat projekt menar Larsson (2006). Han anser även att det är oväsentligt vem som tar vilken 

eller vilka roller. Huvudsaken är att rollerna fylls upp och att de som tar rollen brinner för 

uppgiften.  

5.3.1 Förstudie 

Löfberg (2006) anser att företag har fel fokus vid många projekt. Företagen tror att de kan 

effektivisera sin verksamhet genom att endast införa ett nytt affärssystem. Efter samtal med 

företaget framkommer det ofta att det finns andra aspekter att ta hänsyn till. Det kan 

exempelvis i många fall krävas en viss omstrukturering i företaget utöver införandet av 

affärssystemet. Det förekommer att företag förmodar att förändringsarbetet ingår implicit i 

projektledarens uppgifter, trots att det inte är specificerat eller uttalat (Löfberg, 2006). 

Computer Sweden (2005) tar upp denna problematik och anser att det är viktigt att företag 

satsar på förstudien till projekt. En förstudie har bland annat som syfte, enligt Jansson och 

Ljung (2004), att kritiskt analysera det kommande projektet, både på själva utförandet men 

även utvärdera projektidén. Vid intervjuerna noterade vi en trend att alla var eniga om att vad 

som egentligen bör göras samt projektets syfte bör diskuteras innan projektet startar. Nyström 

(Computer Sweden, 2005), som arbetar med affärsstrategier och förändringsarbete på 

Systeam, talar om att införandet av ett affärssystem snarare innebär ett förändringsarbete än 

ett IT-projekt. Vikten av förstudiearbetet har blivit omtalat eftersom insikten till att 

affärssystemen kopplar mot verksamhetsmålen har ökat. I förstudien kan frågorna gällande 

huruvida ett affärssystem kommer att lösa problemen eller om det är ett mer omfattande 

förändringsarbete som krävs (Computer Sweden, 2005). 

Lindell (2006) tar upp ett exempel om försäljares bonussystem. Förr fick försäljarna, enligt 

detta exempel, sin bonus utefter antal sålda system. Numera baseras bonussystemet på 
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kundnyttan. Det är viktigt att kunden får rätt system och är nöjd med det, snarare än att 

försäljaren lyckas sälja många system. Vi uppfattar en tendens till att det är viktigt att kunden 

blir nöjd med sin produkt. Ett samband kan dras till förstudien, som enligt vår empiri och teori 

ha stor betydelse om projektet kommer att bli lyckat eller inte. I förstudien bör projektets syfte 

och mål diskuteras för att undersöka om det är ett projekt med fokus på teknik eller förändring 

som egentligen behövs (Computer Sweden, 2005). Behovet av ytterligare förändring anser 

även Lindell (2006) vara viktigt. Han menar att det är projektledaren som bör lyfta fram 

behovet av att det behövs förändring och förändringsledare i IT-projekt. Detta bör göras i ett 

tidigt stadium, det vill säga i förstudien.  

5.3.2 Uppdelning av projekt  

Löfberg (2006) menar att det förkommer att projekt blir för stora och omfattande. Detta 

medför att det blir mycket jobb och det kan vara svårt för projektdeltagarna att få en tydlig 

överblick på projektet. Han anser att det är bättre att i sådana fall dela upp det i mindre projekt 

med respektive projektledare dedikerade till varje delprojekt. Det krävs ofta en ansvarig 

person som kan se till helheten av alla små projekt, Löfberg (2006) benämner denna roll som 

programledare. Duck (1993) talar om vikten av att få en balans mellan olika delprojekt i 

förändringsarbetet. Hon menar att det är viktigt med en jämn fördelning mellan de olika 

projekten så att all energi inte läggs på ett projekt. Hon anser att det är vanligt att 

förändringsprojekt har fel fokus och arbetet kan bli utspritt utan någon inbördes kontakt. Detta 

kan skapa obalans mellan projekten. 

5.3.3 Extern eller intern projektledare 

Projektledare kan antingen vara extern eller intern personalresurs. Löfberg (2006) menar att 

som intern personalresurs kan det vara svårt att definiera bra riktlinjer och krav på projektet. 

Det har däremot en extern projektledare lättare att göra. Den externa projektledaren kan ställa 

krav och även se på projektet från en utomståendes perspektiv. Det är lätt att bli hemmablind. 

Det är därför en fördel med en extern projektledare som kan ifrågasätta och sätta upp krav för 

projektet. Även i Computer Sweden (2005) tas denna diskussion upp och menar att det kan 

vara en fördel att vara en extern resurs för att verkligen driva projektet framåt. Den externa 

projektledaren tillhör varken IT-avdelningen eller någon av verksamhetsavdelningarna. Det 

finns inga direkta lojalitetsband att ta hänsyn till, vilket kan vara en fördel när stora 

förändringar som ska genomföras i ett företag. Däremot är det att föredra att den externa 

projektledaren har en partner som arbetar inom företaget. Detta medför en bättre inblick i vad 
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medarbetarna anser, det är i slutändan de som ska arbeta i företaget, när förändringar och 

affärssystem är införda (Computer Sweden, 2005). 

5.4 Förändringsledare 

Vid den personliga intervjun med Boo Löfberg (2006) poängterade han vikten av att det finns 

förändringsledare som medarbetarna lyssnar till. Det är fördelaktigt om det finns en eller flera 

personer som kan stå på barrikaderna och få människor att lyssna till budskapet med 

förändringen. Det är viktigt att förändringsledarna är entusiastiska och engagerar sig för 

förändringen, anser Löfberg (2006). Han menar även att det ofta faller sig naturligt vilka som 

passar för rollen. En parallell kan dras till de tankar som Duck (1993) förklarar i sin artikel 

gällande ledarskap. Hon anser att mycket av budskapet kommer via ledarskapet, även via 

indirekt kommunikation. En ledares handlingar kan ibland säga mer än själva orden. Detta 

anser även Löfberg (2006). Det är viktigt att den som är entusiastisk och leder förändringen 

även agerar enligt förändringens budskap (Löfberg, 2006). 

5.4.1 Hårt och mjukt fokus 

Det är vanligt att IT-projekt som inför ett nytt affärssystem, har för stor teknikfokus. Detta i 

och med att införandet har teknisk karaktär (Markus & Tanis, 2000). Om teknikerna kommer 

in för tidigt i projektet kan fokus lätt bli på tekniken och det långsiktiga målet med att nå 

effektivitet i arbetet tappas lätt (Computer Sweden, 2005). Målet med införandet av ett nytt 

affärssystem är oftast att nå effektivitet och nya sätt att arbeta, snarare än ett snyggt gränssnitt. 

Affärssystem är hårt kopplade till nya beteenden hos medarbetarna i företaget (Computer 

Sweden, 2005). Detta anser även Lindell (2006). Han anser att det är viktigt att fokus hamnar 

på användbarheten snarare än tekniken. Det är vanligt, menar han, att det blir krockar. 

Teknikerna vill göra snygga avancerade system, men det är kanske inte det som är bäst för 

användarna. Gapet mellan teknikerna och slutanvändarna är ofta stort, anser Lindell (2006). 

Behovet av förändringsledare blir tydligt i dessa situationer. Respondenterna är överens om 

att förändringsledaren bör ha den övergripande kontrollen för att projektet ska arbeta mot 

företagets uppsatta mål och att det även har rätt fokus, dels mot företaget som helhet samt i 

förhållande till omvärlden.  

Lindell (2006) belyste vikten av att en förändringsledarens områden är väl synkroniserade. 

Med det syftade han på två huvudområden inom förändringsledarskap: verksamhetsnivå och 

arbete med människor. Med verksamhetsnivå menar Lindell (2006) att det är viktigt att vidga 

perspektivet, vilket innebär att företaget ser kritisk på om det är rätt satsning som görs. Det är 
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även viktigt att företaget har en tydlig riktning som kan efterföljas för att nå önskat resultat. 

Det krävs att medarbetarna accepterar arbetet och blir motiverade till att vilja genomföra 

förändringen. Ett nytt managementparadigm som Duck (1993) nämner är: Att hantera 

människor är att hantera känslor. Hon säger ytterligare att känslor och övertygelse är två delar 

som ofta förenar människors värderingar vid lyckade förändringsarbeten. Det är viktigt att det 

finns ledare som kan hantera dessa mjuka delar (Duck, 1993). Lindell (2006) gav ett exempel 

på ett företag som införde ett omfattande affärssystem men pengarna tog slut innan 

personalen hann få utbildning. Detta anser Lindell (2006) vara ett tydligt exempel på när 

förändringsledarskapets två viktiga områden, verksamhetsnivå och arbete med människor, 

inte är synkroniserade. Enligt Lindell (2006) var det i detta fall stort fokus på verksamheten 

men inte på personalen, vilket medförde att det blev ett dyrt och misslyckat projekt. 

De flesta genomförda förändringar har inletts med att någon eller några inom företaget har 

undersökt förändringens betydelse inom och utanför företaget (Kotter, 1995). De försöker 

även finna bra sätt att kommunicera på. Ett förändringsprogram kräver stort samarbete mellan 

många personer och det krävs framförallt motivation hos personalen för att förändringen ska 

drivas framåt (Kotter, 1995). Löfberg (2006) samt Lindell (2006) anser båda att det är viktigt 

att det finns en förändringsledare som fokuserar på pågående projekt men även på företaget 

som helhet.  

5.4.2 Separerade roller 

Ett argument för att förändringsledaren ska vara en skild roll från projektledaren, anser 

Lindell (2006) är att förändringsledaren kan fungera som ett bollplank för projektledaren. 

Förändringsledaren bör vara en del av företaget och har därmed insikt i företaget och kan även 

kunna fungera som en mellanhand mellan projektledaren och ledningen. Förändringsledaren 

har, till skillnad från projektledaren, stort fokus på omvärlden och företaget. Det är en tydlig 

skillnad i uppdraget mellan projekt- och förändringsledarna (Lindell, 2006). Det är ytterligare 

ett argument för att rollerna bör vara separerade. Nilsson (1993) argumenterar för att det krävs 

olika typer av ledarskap beroende på situation. Han ger exemplet att det är skillnad på att vara 

fotbollsledare och diskussionsledare (Nilsson, 1993). Det är viktigt som ledare att kunna 

anpassa sitt ledarskap till situationen och även till gruppens mognad och sammansättning. En 

mogen grupp behöver inte lika mycket strikt ledarskap som en grupp som är osäker (Hersey 

& Blanchard, 1993).  
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5.4.3 Extern eller intern förändringsledare 

Larsson (2006) berättar vad han anser vara för- och nackdelar med interna respektive externa 

förändringsledare. Han menar att den stora nackdelen är att när förändringsledaren försvinner 

efter projektavslutet kan det inträffa att förändringen avstannar. Det är därför viktigt, 

poängterar han, att det även finns personer internt inom företaget som kan fortsätta driva 

förändringen. En extern förändringsledare kan ifrågasätta företaget samt målet med 

förändringen lättare än vad interna förändringsledare kan göra (Larsson, 2006). En fördel med 

en extern part är att fokus hamnar på förändringen. Däremot har en intern part de förankringar 

som kan krävas. En extern part, som inte tillhör någon specifik avdelning men som ändå får 

mandat av företagsledningen, har stora möjligheter att driva arbetet mot uppsatt mål. Det är 

viktigt att det finns någon uppföljning efter projektavslutet, så att förändringen fortsätter trots 

att den externa personalresursen inte är kvar. Det är en fördel om den externa parten i sin tur 

har en partner på företagets insida för att få insikt i hur medarbetarna upplever förändringen. 

Det är de som kommer att arbeta i företaget (Computer Sweden, 2005). 

5.4.4 Förändringsledares ansvar och egenskaper 

Att förändringsledarskap är svårt är alla respondenterna överens om. Det krävs mer av ledaren 

eftersom fokus är på människors beteende och hur de ska motiveras och även engageras. 

Emotionellt ledarskap har blivit mer aktuellt och omtalat på senare tid, anser respondenterna. 

Detta anser även Duck (1993). Hon nämner att detta är ett svårt ledarskap som skiljer sig 

mycket från det i övrigt vardagliga ledarskapet. Det saknas tydliga ramar för hur ledaren ska 

gå tillväga (Duck, 1993). Hon fortsätter med att tala om vikten av kommunikation vid 

förändring. Det innebär kommunikation mellan alla berörda personer inom företaget, så att 

aktuell och tydlig information når ut till personalen (Duck, 1993). Lindell (2006) gav ett 

exempel på hur områdesspecialister i byggbranschen enbart höll sig inom sitt område. Såg de 

fel på andra områden åtgärdades det inte eftersom det inte var deras ansvar. Detta exempel 

kan användas för att belysa bristen på kommunikation. Om byggarbetarna hade kommunicerat 

så hade de tillsammans gjort ett bättre resultat. Kotter (1995) talar om företag som har haft 

lyckade förändringar och utifrån dem ger han tips för att få bättre kommunikation. Han menar 

att det finns enkla medel så som att förnya nyhetsbreven med intressanta artiklar och 

diskussioner om den nya visionen. Utbildning är också en del som kan hjälpa för att få 

medarbetarna att acceptera den nya visionen (Kotter, 1995). 

Sirkin et al. (2005) betonar vikten av att hela tiden försöka hålla projektet och alla 

uppdaterade om statusen på projektet. De talar om att projektmöten bör hållas ofta och 
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kontinuerligt så att projektet är på väg mot målet och för att säkerställa det aktuella läget. 

Detta anser även Lindell (2006) vara en viktig faktor vid förändringsprojekt. Det är även ett 

sätt att stanna upp projektet för att undersöka om det fortfarande är aktuellt och hur det 

fortskrider (Lindell, 2006). 

Larsson (2006) talade om den makt som informella ledare har vid förändringsarbeten. Det 

är viktigt att de som leder förändringen har status inom företaget. De behöver inte ha 

toppositioner, även om det kan underlätta. Detta håller även Sirkin et al. (2005) med om. De 

talar också om att det är bra om det finns en grupp med inflytelserika ledare som leder 

förändringen. Det är dessa personer som i sin tur ansvarar för att engagemang finns och sprids 

vidare genom organisationen (Sirkin et al., 2005). 

5.4.5 Förändringsledarrollens utveckling  

Gällande framtiden för förändringsledare, anser Larsson (2006) att förändringsledare kommer 

bli en naturlig del av uppdragen. Han upplever att det har blivit vanligare och diskussionerna 

kring behovet av förändringsledare i IT-projekt har ökat. Computer Sweden (2005) tar upp 

problematiken med att många företag har misslyckade affärssystemsinstallationer och IT-

projekt i sin historia. Företagen vill finna nyttan och med det kommer även förändringsfaktorn 

in. Frågan som många företag bör ställa sig är om det är ett affärssystem som behövs för att 

förbättra verksamheten eller om det även krävs en affärsmässig förändring (Computer 

Sweden, 2005). 

5.5 Omstrukturering 

Det förekommer att företag upptäcker ett problem, eller vill öka sin omsättning och tror att det 

hjälper att införa ett nytt IT-system. Verkligheten är, menar Löfberg (2006), att det ofta krävs 

större förändringar än så för att uppnå önskat resultat, exempelvis en omstrukturering. Han 

betonar vikten med att tidigt i projektet få fram de verkliga behoven, orsakerna till förändring 

samt vad som förväntas av företaget. Först när detta är känt går det att säga vilken typ av 

förändring som behövs i företaget (Löfberg, 2006). Det är viktigt att i förstudien se kritiskt på 

det kommande projektet. Frågor bör ställas och besvaras i förstudien för att på ett tidigt 

stadium klargöra projektets syfte (Jansson & Ljung, 2004). Det är även viktigt att inse att det 

krävs större förändringar än enbart installationen av ett nytt program (Computer Sweden, 

2005).  

Det verkliga behovet av förändring, menar Löfberg (2006), är lättare att upptäcka och 

analysera för en extern konsult som kommer in med ett nytt synsätt. Det underlättar även för 

 80 



 

att ställa rätt frågor, eftersom en extern konsult inte bör bli påverkad av vilken position de 

olika personerna i företaget innehar. Genom dessa frågor kan projektledaren upptäcka om det 

endast är ett nytt affärssystem som ska införas eller om det behövs ett större projekt där även 

företaget behöver genomföra en omstrukturering. Även Computer Sweden (2005) pekar på 

fördelarna med att hyra in en extern konsult och menar att det är lättare för en utomstående att 

få större klarhet i vad som behöver åtgärdas i företaget. 

Vid införande av ett affärssystem är det att föredra att medarbetarna får korrekt utbildning 

i systemets funktioner. Det är vanligt anser Brandt et al. (1998) att utbildningen får låg 

prioritet vid införandet av ett nytt affärssystem trots att det är en viktig del av projektet. 

Utbildningen bör ske i rätt tidpunkt (Davenport, 2000). Med rätt tidpunkt menar han att om 

utbildningen sker för tidigt glömmer medarbetarna bort hur systemet fungerar. Utbildningen 

bör därför ske när systemet är infört och personalen kan använda det (Davenport, 2000). Om 

det dessutom ska genomföras en omstrukturering i företaget är det fördelaktigt om 

medarbetarna får utbildning i vad som ska förändras och hur det ska genomföras (Computer 

Sweden, 2004). Larsson (2006) anser IT-projekt även medför ytterligare förändringar, i form 

av omstruktureringar, utöver affärssystemet. Han upplever även att utbildning ofta 

underskattas i dessa projekt, det är vanligt att arbetet endast anpassas till systemet istället för 

att göra satsningar på utbildning. Brännström (Computer Sweden, 2005), projektledare på 

Resco, anser att förändring och utbildning är starkt sammankopplade. När ett nytt 

affärssystem införs medför det ofta ett nytt beteende från företaget, menar han. 

Vid en omstrukturering är det viktigt att nå ut med information till medarbetarna om 

projektets önskade resultat och vision. Löfberg (2006) anser att omstrukturering är ett stort 

och omfattande arbete där varje tillfälle till informationsutbyte bör användas, varje 

nyhetsbrev, fikapaus och möte bör förmedla informationen. Detta anser även Kotter (1995) 

vara ett effektivt sätt att förmedla information. Han har märkt på framgångsrika projekt att 

företagsledningen har ändrat tråkiga nyhetsbrev till livliga artiklar. Ledningen har även hållit 

intressanta diskussioner om den nya visionen. Även här kan utbildning vara fördelaktigt att 

använda för att få acceptans för den nya visionen hos medarbetarna (Kotter, 1995). 

5.6 Medarbetare 

Enligt respondenterna Larsson (2006) och Lindell (2006) har det blivit allt vanligare för 

företag att fokusera på den mjuka delen vid förändringsprojekt. Detta innebär att titta på 

människliga aspekter så som trivsel, användbarhet och arbetsmiljö. De är överens om att det 
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har blivit viktigare att trivas och ha roligt på arbetsplatsen. Detta stöds även av Nilsson 

(1993). Han menar att behovet av trygghet, egenkontroll, meningsfullhet och ett fungerande 

samspel kollegor emellan har blivit vanligare de senaste decennierna. Enligt Nilsson (1993) är 

det viktigt att personalens mjuka önskemål uppfylls, dels för att skapa acceptans för 

förändringen, men även för framtida trivsel i arbetet. Goleman (1999) menar att företaget kan 

öka sin konkurrenskraft genom att värna om de mänskliga delarna. Detta kallar han för 

emotionell intelligens. 

5.6.1 Vision och motivation 

Kotter (1995) argumenterar för att det är viktigt att utforma en vision och att kommunicera ut 

denna vision i företaget. Detta bör göras för att engagera medarbetarna samt öka 

medvetenheten om förändringen. Kotter (1995) förklarar att ett klart samband i framgång kan 

ses mellan de förändringsprojekt som inte ansträngt sig tillräckligt för att förmedla vision och 

innebörd i förändringen samt de som lyckats med att få medarbetarna att förstå vad målet med 

projektet är. Larsson (2006) förklarade vid vår intervju att ett vanligt problem är att en 

avgränsad grupp i företaget tar fram orsaker, syften och beslut om varför förändringen behövs 

och varför den ska genomföras, men att detta sedan inte förs vidare till medarbetarna i 

företaget. Han menar att motivation för förändringen kommer först när medarbetarna är väl 

insatta i vad förändringsarbetet innebär.  

Larsson (2006) menar även att det bästa utgångsläget för ett förändringsprojekt är när 

förändringen kommer nerifrån i organisationen och efterfrågas av medarbetarna. När detta 

inträffar finns redan en motivation för förändring i företaget. Detta medför att risken för att 

förändringen motarbetas minskar, vilket underlättar i förändringsarbetet. Detta stöds av 

Lindell (2006), som menar att i de fall medarbetarna själva efterfrågat förändringen minskar 

risken för både oro samt tveksamheter inför förändringen. Att minska risken för 

förändringsoro är, enligt Duck (1993), viktigt eftersom detta är mycket vanliga känslor vid en 

stor förändring. Även Granér (1994) påpekar vikten av att involvera medarbetarna i 

förändringen. Om detta förbises ökar risken för bland annat minskat engagemang i arbetet, 

sjukfrånvaro och bristande förtroende för ledningen. Kostnaden för dessa problem riskerar att 

överstiga vinsten av förändringen.  

Vid kommunikation med medarbetarna är det viktigt med tydlighet, enligt Larsson (2006). 

Det handlar om att vinna medarbetarnas intresse och övervinna deras tvivel och oro. Ett sätt 

att involvera och engagera användarna kan vara intern marknadsföring, vilket Lindell (2005) 
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förespråkar. Det finns ofta kunskap om marknadsföring inom företaget som används för att nå 

ut till kunder. Denna kunskap kan även användas till medarbetarna.  

Det är viktigt att tydligt förklara vad förändringen går ut på samt vad den kommer att 

innebära för företaget och medarbetarna, anser Kotter (1995). Han menar att varje chans att 

förmedla syftet med förändringen bör utnyttjas, så som föredrag och nyhetsbrev. Det är även 

viktigt för chefer och andra inom företaget uppsatta personer att följa detta budskap. Många 

förändringsprojekt har misslyckats på grund av att konsekvens har saknats, enligt Kotter 

(1995). Ett budskap har förts fram, men har inte efterföljts. Detta stöds även av Nilsson 

(1993). Han menar att målsättningen mellan individen, gruppen och organisationen bör 

överrensstämma, annars kan det blir svårt att genomföra en förändring. Vikten av ledningens 

konsekvens tar även Duck (1993) upp. Hon anser att ledningen är förebilden för 

verksamheten. Därför är det mycket viktigt att ledningen efterlever det budskap de förmedlar.  

5.6.2 Trivsel på arbetsplatsen 

Lindell (2006) menar att personalens trivsel har blivit mer uttalad på senare tid. Att trivas och 

ha roligt på arbete har enligt både Lindell (2006) och Larsson (2006) blivit en allt viktigare 

faktor. Detta håller även Bronett (2006) med om. En viktig faktor för välmående är att få 

ventilera sina känslor på arbetet. Det händer ofta att en medarbetare kommer till arbetsplatsen 

och mår dåligt på grund av exempelvis dåliga nyheter så som skilsmässa eller dödsfall. Det 

kan bli jobbigt för personen att dölja detta, vilket även påverkar arbetsprestationen. Det kan 

vara tillräckligt jobbigt att privatlivet förändras, menar Bronett (2006). Även Goleman (1999) 

anser att hålla sina känslor inne påverkar arbetsinsatsen. Vid arbetsplatser med stor olycks-

risk, menar Goleman (1999) att det dessutom kan vara en säkerhetsrisk att inte förmedla sitt 

känslomässiga tillstånd till sina arbetskollegor. Det är bättre att förmedla sina känslor och få 

förståelse varför motivation och koncentration inte är på topp, än att dölja detta och kanske till 

och med riskera en olycka. Goleman (1999) menar dock att det endast är lämpligt att prata om 

sina känslor och privatliv på arbetet i de fall det kan hjälpa eller störa målet på arbetsplatsen. 

Duck (1993) anser att risken, när ett företag väljer att inte tillåta känslor på arbetsplatsen 

riskerar chefens och medarbetarnas idéer och lösningar att gå förlorade.  

5.7 Ledarstilar 

Vid förändring är det stort fokus på ledarskap, eftersom det har en stor inverkan på 

förändringens resultat. Det är viktigt för ledarna att nå ut med så mycket information så att 

medarbetarna får en inblick i vad som ska hända samt försöka skapa engagemang hos 
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personalen. Kommunikation är ett återkommande ord i förändringssammanhang men även vid 

tal om ledarskap. Vid vårat samtal med Lindell (2006) framhävde han vikten av att ledare bör 

vara duktig på att kommunicera så att alla medarbetare får korrekt och lättförståelig 

information. Engagemang och delaktighet kan komma ur att personalen har fått bra 

information (Lindell, 2006). Detta styrker även Duck (1993) med påståendet att ledarskap är 

en typ av budskap. Det är viktigt att kommunicera på flera plan. Det är skillnad på att säga en 

sak men göra en annan. Det är därför viktigt som ledare, speciellt vid förändringsarbeten, att 

kommunicera på rätt sätt på alla plan och leva som man lär. Detta hör även samman med 

Lindells (2006) tankar om att kulturen och normerna sätts av ledarna och ledningen. Han 

anser, precis som Duck (1993) att ledarnas handlingar och beteenden speglas till resten av 

företaget. Detta är en faktor som ofta glöms bort i ledarskapssammanhang, trots att den är 

viktig.  

Duck (1993) argumenterar vidare om att i förändringsarbeten är det inte vanligt vardagligt 

ledarskap som utförs. Ledaren för förändringsarbetet bör även kunna leda emotionella 

förbindelser som är väsentliga för förändringen men även starta en kommunikation mellan de 

som leder förändringen.  

 I flera av förändringsteorierna nämns hårda och mjuka sidor eller aspekter på både 

förändring och ledarskap. E-teorin och O-teorin (Beer & Nohria, 2000) skiljer mellan den 

hårda, ekonomiskt styrda sidan, och den mjuka, emotionella sidan. Bronett (2006) framhöll 

under vårat samtal, vikten av att verkligen se och lyssna på våra medmänniskor. Han betonade 

behovet av att få in flera mjuka sidor i dagens ledarskap. Det är viktigt att kunna lyssna på 

medarbetarna och även ta till sig vad de säger och deras behov. Beer och Nohria (2000) 

framhäver, även de, att det är en fördel att de mjuka delarna finns i ett bra ledarskap och 

förändringsarbete. Däremot har de upptäckt nackdelar med att endast använda sig av denna 

typ av ledarskap. Det bör finnas lite från både E-teorin och O-teorin. Det vill säga att även de 

hårda ekonomiskt styrda delarna bör finnas med i ett ledarskap för att företaget ska nå 

lönsamhet och framgång. Men det är samtidigt viktigt att lyssna på medarbetarna och få med 

den mänskliga faktorn så att medarbetarna får göra sin röst hörd Det är en hårfin balansgång 

mellan vilken typ av ledarskap som ska användas (Beer & Nohria, 2000). 

5.7.1 Egenskaper 

Det är svårt att säga att en viss typ av ledare behöver några specifika egenskaper. Däremot 

finns det några egenskaper som brukar framträda olika mycket beroende på ledarskap och 

situation. Larsson (2006) framhöll att projektledare ofta kan anses vara hårda och med 
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kortsiktiga mål. Det är dels på grund av deras arbetsbeskrivning där de arbetar mot mål och 

leverans. Detta kan även bero på att det ibland genomför snabba och drastiska projekt, där en 

”Rambo” hyrs in för att snabbt få ordning på problemet (Löfberg, 2006). Dessa typer av 

projekt kan stärka bilden av att projektledare har en hård ledarstil. Ibland krävs dock denna 

typ av ledarstil för att styra upp och nå målet på ett effektivt sätt. Det är nog inget 

förfaringssätt som är att rekommendera att alltid använda, men ibland kan det vara befogat. 

Det hårda projektledarskapet kan jämföras med E-teorin (Beer & Nohria, 2000). Den har 

fokus på ekonomiska värden och i extrema fall brukar ledarskapet bli likt det som tillämpas 

inom militären. Denna typ av förändring, av ekonomisk och hård karaktär, håller sällan i 

längden med avseende på lönsamhet. Det behövs även mjuka delar för att nå ett lyckat 

resultat. Löfberg (2006) har upplevt att utvecklingen har gått till att de mjukare frågorna har 

blivit en större del av projektledarrollen. Det vill säga att trots att projektledare har ett fullt 

och pressat schema med fokus mot att nå ett mål, kan det vara viktigt att få fram 

medarbetarnas känslor, engagemang och vilja till projektet.  

Löfberg (2006) berättade vid vårat samtal att många anser att det är svårt att vara 

förändringsledare och därmed fokusera på de mjuka, mänskliga, faktorerna. Det finns inga 

enkla lösningar på hur människor ska hanteras, till skillnad mot tekniska projekt där det ofta 

finns lösningar att tillgå. Det betyder inte att det ena tar ut det andra. Sirkin et al. (2005) talar 

om DICE vilket är fyra hårda faktorer som är viktiga för att kunna analysera om ett projekt 

kommer att bli lyckat eller inte. Sirkin et al. (2005) menar att det är viktigt att även se på de 

hårda sidorna. Det kommer fram mer och mer ett behov av de mjuka sidorna, men det betyder 

inte att de hårda får glömmas bort. De säger att det är viktigt att först fokusera på de hårda och 

mätbara faktorerna först för att sedan kunna fortsätta med de mjuka. Sirkin et al. (2005) 

menar att kultur, ledarskap och motivation hör till de mjuka sidorna.  

5.7.2 Ledarskapsteorier 

Både Bronett (2006) och Löfberg (2006) slår ett slag för emotionellt ledarskap. Bronett 

(2006) har stor kunskap inom ämnet och menar att det finns mycket att hämta från denna typ 

av ledarskap. Emotionellt ledarskap kan generera bättre hälsa och välmående på arbetsplatser, 

vilket i sin tur kan öka lönsamheten och minska sjukfrånvaron. Detta håller Goleman (1998) 

med om. Han har publicerat flera skrifter om emotionellt ledarskap. Goleman (1998) ger ett 

motbevis till att emotionellt ledarskap verkligen fungerar. Om en ledare är hetsig och inte 

lyssnar, bidrar det ofta till bland annat missnöjde, dålig arbetsmoral och minskad 

produktivitet. Om en ledare istället kan ge och ta konstruktiv feedback på ett personligt sätt 
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och även visa och tåla känslor så mår alla mycket bättre, menar Goleman (1998). Detta gäller 

alla människor, inte enbart ledare. Som nämnts tidigare så följer ofta medarbetarna efter det 

ledarna gör. Trivs medarbetarna genom att de får göra sin röst hörd och visa känslor bidrar 

detta till bättre klimat och produktivitet (Goleman, 1998). 

Under samtalet med Bronett (2006) gav han ett exempel på olika ledarskapsstilar som han 

själv upplevt. Hans far styrde en cirkus med järnhand och hade alltid sista ordet. När Bronett 

(2006) tog över cirkusen försökte han däremot göra alla inom cirkusen delaktiga i ledarskapet. 

Det är ett stort kliv mellan dessa två ledarstilar, det var dock med mycket jobb möjligt att göra 

denna förändring. Dessa två ledarstilar kan jämföras med X- och Y-teorin av McGregor 

(Hessner, 1999). Denna teori bygger på att vår människosyn styr individernas handlande. X-

teorin står för den negativa människosynen. Människor har en motvilja till att arbeta och skyr 

ansvar och beslut. Ledare till X-grupper har ofta en mycket auktoritär ledarstil, där hot och 

belöningar fungerar som motivation. Y-teorin är raka motsatsen, den syftar till en positiv 

människosyn där utgångspunkten är att alla vill arbeta och söker utmaningar och ansvar. 

Ledarskapet i denna teori är flexibelt och anpassas till situationen (Hessner, 1999). Bronett 

(2006) visade på att hans cirkus fick en ökad lönsamhet efter att ledarskapet hade förändrats. 

Detta kan kopplas till att när Y-teorin appliceras blir det en bättre stämning och resultat, ökad 

lönsamhet och kreativitet (Hessner, 1999). Istället för att medarbetarna är rädda för ledaren, 

har de en möjlighet att påverka och upplever resultat i form av att de får ta ansvar och beslut.  

När vi hörde detta exempel vid intervjun med Bronett (2006) drog vi även en koppling till 

situationsanpassat ledarskap. Det är en teori som syftar till att ledarskapet ska anpassas till 

gruppens mognad och nuvarande fas. Gruppen kan i början ha behövt mycket stöd av ledaren 

eftersom de var osäkra på förändringen och var den skulle sluta. När väl förändringen och 

ledarskapet var förändrat behövde inte Bronett (2006) gå in som en styrande ledare längre. 

Medarbetarna hade fått egna ansvarsområden och kunde själva ta beslut inom utsatta ramar. 

Då fanns cirkusdirektören där som ett stöd och hjälp, precis som i den fjärde nivån av 

situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1993). 

5.8 Syntes 

Vid framtagningen av information, både empirisk som teoretisk information, upptäckte vi ett 

tydligt och talande mönster. Både litteraturen, vetenskapliga artiklar men även våra 

respondenter hade likartade synsätt på förändring och vad som krävs för att nå en lyckad 

förändring. Det har blivit en större medvetenhet bland företag om att det kan krävas 
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förändring för att exempelvis bibehålla sin konkurrenskraft och lönsamhet. Uppsatsen är dock 

avgränsad till att endast undersöka IT-projekt med syfte att införa ett affärssystem och de 

eventuella förändringar i företaget som projektet kan medföra.  

För att kunna besvara uppsatsens syfte sökte vi information om vad ett IT-projekt innebär 

och vilka ytterliga behov som finns kring projektet. Det finns många typer av IT-projekt. Vi 

valde att avgränsa oss till IT-projekt med inriktning mot affärssystem. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka och beskriva vilka betydelser rollerna projektledare och förändringsledare har 

i IT-projekt vars syfte är att införa ett affärssystem.   

Analysmodellen som presenterades i underkapitel 3.2, har använts som ett stöd för att 

undersöka några, enligt oss, avgörande kriterier för att kunna nå fram till ett resultat vad gäller 

rollernas betydelse vid införande av ett affärssystem. Ett problem som förekommer bland IT-

projekt är att de har fel fokus (Löfberg, 2006). Både de personliga intervjuerna och 

litteraturen visar på att införandet av ett affärssystem, vilket är en typ av IT-projekt, sällan 

räcker för att uppfylla de uppsatta mål som projektet har tänkt uppnå. Företag ser affärssystem 

som en möjlighet att kunna effektivisera och förbättra arbetet inom företagen. Det kan anses 

vara ett tekniskt projekt (Markus & Tanis, 2000) och kräver därför ofta en tekniskt kunnig 

projektledare.  

5.8.1 Projekt- och förändringsledare 

Det krävs ofta mer förändring än införandet av ett nytt affärssystem. Människorna som arbetar 

med affärssystemet behöver få utbildning, anpassa sitt arbetssätt och sina rutiner till det nya 

systemet. Det krävs ofta någon typ av förändring, oftast i någon form av omstrukturering av 

företaget, för att nå den önskade nyttan och effektiviteten. Vid uttalade förändringsarbeten är 

det nästan en självklarhet att det finns personer, förändringsledare, som leder 

förändringsarbetet och som brinner för det och därmed även kan engagera personalen. I och 

med att detta förändringsarbete ofta glöms bort vid införandet av ett affärssystem, är sällan en 

specifik förändringsledare tillsatt utan projektledaren axlar även denna roll (Löfberg, 2006). 

Det är vanligt att det blir en del av projektledarens uppgifter att även försöka engagera och 

förändra personalens arbetssätt.  

Förändringsledare syftar bland annat till långsiktighet och omvärldsbevakning. Rollen har 

som uppgift att säkerställa att projektet är på väg åt rätt håll och bidrar till att det fortfarande 

är aktuellt för företaget. För att genomföra förändringar är det en fördel om personalen har en 

vilja och känner sig både engagerade och delaktiga i arbetet. Utan personalens stöd är det 
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svårt att genomföra förändringen. Förändringsledare bör därför ha ett mjukt ledarskap, så som 

emotionellt och situationsanpassat ledarskap.  

En projektledare bör ha tydliga tids- och kostnadsramar på det utsatta projektet. Därför blir 

ofta fokus endast på projektet och med en viss kortsiktig syn på förändringen. Det är även 

vanligt att projektledare har en mer teknisk syn på projekten. Det finns konkreta lösningar vid 

eventuella tekniska problem till skillnad mot att arbeta med människor. Detta är några av de 

tydliga skillnaderna mellan projekt- och förändringsledare. Förändringsledare ser långsiktigt, 

har fokus på den mänskliga faktorn och har en tydlig omvärldsbevakning. Projektledare har 

däremot kortsiktiga planer, mer fokus mot det tekniska och det nuvarande projektet samt 

verksamheten som direkt berörs av det.   

Det finns olikheter mellan rollerna och de har olika uppgifter. Det är viktigt att lyfta fram 

behovet av förändringsledarrollen samt att den blir en naturlig del vid affärssystemsinförande. 

Vi anser att båda rollerna har stor betydelse för att lyckas med ett IT-projekt där även någon 

organisationsförändring genomförs. Det har blivit viktigare att personalen trivs på jobbet och 

har det roligt menar Bronett (2006). Personalens delaktighet och engagemang är en viktig 

faktor för att få acceptans och anpassa systemet så att slutanvändarna, som ska använda 

systemet, känner att de kan använda det och att det verkligen är en förbättring. 

Undersökningar visar att många företag misslyckas med införandet av affärssystem. Det kan 

vara för stram budget så att exempelvis utbildning uteblir. Den mänskliga faktorn och 

ledarskap, åt det emotionella hållet, har blivit mer betydande på senare tid. Detta medför att 

det ofta bli ett bättre utfall av projektet. Är det klokt att båda rollerna innehas av en och 

samma person? Fokus bör inte vara på vem som tar vilken roll, utan snarare att båda rollerna 

finns representerade. Respondenterna såg dock en fördel med att rollerna innehas av skilda 

personer, eftersom det kan vara lättare att fokusera på sitt eget område och även fungera som 

bollplank till varandra. Det är viktigt att försöka finna gemensamma språk och 

kommunikationsvägar så att projekten, trots att de är tekniska, fokuserar på slutanvändarna 

och lönsamheten. Det finns inget rätt eller fel beträffande vem som ska ta vilken roll. Däremot 

finns ett behov av att projekt- och förändringsledarrollerna finns representerade vid införande 

av ett affärssystem.  

En ledare bör leda som han lär. Det vill säga att projektledarens ledarskap återspeglas i 

projektet. Har projektledaren ett emotionellt ledarskap, kommer det att föras vidare till 

medarbetarna och därmed även till projektet.  
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5.8.2 Ledarskap 

Det är större medvetenhet om personalens välmående idag. Det finns mer krav från 

personalen att de ska trivas med sina arbeten anser Bronett (2006). Utan personalens stöd och 

vilja kommer få projekt att bli lyckade. Medarbetarnas roll har stärkts eftersom företag inser 

att det är viktigt att de är delaktiga i förändringen. Det behövs mer mjukt ledarskap, men det 

krävs även att de mätbara och mer hårda sidorna finns med. I och med att dessa står lite i 

motsats till varandra är det att föredra att varje IT-projekt som har som syfte att införa ett nytt 

affärssystem försöker finna en projektledare som kan det tekniska men även är öppen för 

omstruktureringar inom företaget. För att projektledaren ska kunna fokusera på att systemen 

blir så bra som möjligt bör det dessutom finnas en förändringsledare som kan inrikta sig på de 

mjukare delarna och även företaget som helhet. Vi ser det som en fördel om rollerna är 

separerade, men inte som något krav. Med ökad medvetenhet om att rollerna behövs, kommer 

införande av affärssystem att nå större nytta i framtiden. Många företag har fått lära sig detta 

den hårda vägen. 
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6 Slutsatser 

I denna magisteruppsats i Industriell projektledning har vi som syfte att undersöka och 

beskriva vilka betydelser rollerna projektledare och förändringsledare har i IT-projekt vars 

syfte är att införa ett affärssystem. 

”Att införa ett nytt affärssystem är inte i första hand ett IT-projekt utan ett 

förändringsprojekt.” (Computer Sweden, 2005:23)  

Detta uttalande, av Nyström (Computer Sweden, 2005) på Systeam, visar på betydelsen av att 

i ett tidigt stadium analysera och försöka se kritiskt på vad det kommande projektet har för 

fokus och mål. Affärssystem kan lätt bli en syndabock vid problem eller dålig lönsamhet i 

företag eftersom IT ofta förväntas lösa många problem (Löfberg, 2006). Det räcker däremot 

sällan med ett affärssystem. Det krävs även att användarna av systemet accepterar det och att 

det är anpassat till arbetssättet. Ett sätt att skapa denna acceptans är att göra personalen 

delaktig så tidigt som möjligt och hålla en öppen kommunikation om det aktuella läget och 

om den kommande förändringen. Det är vanligt att företag börjar med den tekniska delen, ett 

affärssystem, för att sedan försöka få acceptans och effektivitet. Detta ser vi tydliga tendenser 

på att det är fel väg att gå. Fokus bör inte enbart vara på de tekniska utan även på de 

mänskliga faktorerna. Det är användarna som ska använda och arbeta med systemet. Det är 

därför viktigt att få en acceptans av dem så tidigt som möjligt. För ett par år sedan kunde 

fokus vara på att få snyggt designade tekniska lösningar. Efter samtal med respondenterna 

uppfattar vi att användarna på senare tid fått en större betydelse för projekten. Det finns 

företag, exempelvis UsersAward, som certifierar affärssystem där användbarheten har 

prioriterats. Detta medför att IT-projekten, med avseende på införandet av ett affärssystem, 

börjar få en mjukare prägel. Företag börjar inse att det även kan behövas en förändring inom 

företaget, utöver en teknisk lösning.. Den tekniska lösningen, ett affärssystem, blir ett 

komplement till förändringen.  

 

Förstudie 

Många IT-investeringar misslyckas och blir kostsamma. Det är därför viktigt att försöka finna 

orsakerna till att affärssystemsinstallationer sällan lyckas. Respondenterna och litteraturen 

visar på att det krävs mer än teknik för att lyckas med ett IT-projekt. En av lösningarna vi har 
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kommit fram till är vikten av att göra en grundlig förstudie. I förstudien ska det kommande 

IT-projektet analyseras kritiskt och ifrågasättande. Det är viktigt att försöka specificera varför 

projektet ska genomföras, dess riktiga syfte och undersöka vilka roller som behöver tillsättas. 

Det finns företag som endast behöver ett nytt tekniskt affärssystem för att lösa eventuella 

problem eller för att nå högre lönsamhet. Däremot finns det fall där endast ett tekniskt system 

inte löser problemet. Lösningen finns inte alltid i det tekniska. Det är därför viktigt att så 

tidigt som möjligt försöka analysera den verkliga orsaken till att projektet ska starta. Ett sätt är 

att fråga varför, minst sju gånger. Efter det bör de verkliga orsakerna komma fram. 

Respondenterna talade utifrån egna erfarenheter om flera fall där företag har velat införa ett 

nytt affärssystem, när de egentligen behöver göra någon sorts förändring och eventuellt införa 

ett affärssystem. 

 

Finna verkliga orsaken till att införa ett affärssystem 

Vem är det då som ska upptäcka att det krävs mer än bara ett affärssystem för att nå önskade 

resultat och lönsamhet? Det är svårt att säga att det är en viss person som ska göra denna 

upptäckt. Det är dock vanligt att det är projektledaren, speciellt om denna roll kommer in som 

en extern personalresurs, som upptäcker de verkliga behoven. Det inträffar att företagen själva 

blir hemmablinda och behöver därför nytt synsätt utifrån för att finna lösningarna. Detta 

kräver dock att projektledaren kan se utanför det tekniska. Projektledare kan ofta ses som en 

tekniskt inriktad roll med kortsiktiga mål och hårt ledarskap. Detta är en grov generalisering 

för att belysa ytterligheterna. Om projektledaren, tillsammans med företaget som vill införa 

ett nytt affärssystem, märker att det finns ett behov av förändring bör ytterligare en roll 

tillsättas, förändringsledare. Förändringsledare är en roll som har som uppgift att se till 

företaget som helhet, både inåt men även ha omvärldsbevakning. Förändringsledarrollen 

associeras ofta med ett mjukt ledarskap med stor fokus på de mänskliga faktorerna och 

långsiktighet. 

 

Den mänskliga faktorn 

IT-projekt har tidigare setts som rent tekniska och därför har projektledare, med teknisk 

inriktning, ofta tillsatts. När det däremot även genomförs en förändring av företaget, i samma 

projekt, växer sig ofta projekten till för stora proportioner för att det ska vara hanterbart för 

projektledaren. Det är därför att föredra, anser vi, att förändringsledarrollen blir en naturlig 

del vid införande av affärssystem. Respondenterna och litteraturen är samstämmiga om att det 
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finns ett behov av att se mer till de mänskliga faktorerna, även i tekniska projekt. Vi vill 

därför belysa behovet av de mänskliga faktorernas inverkan vid ett affärssystems införande.  

Det finns ett tydligt behov av rollerna behövs i IT-projekt. Fokus har flyttats mer till 

medarbetarnas betydelse för företagens lönsamhet och framgång. Personalens välmående, 

delaktighet och trivsel har fått större inverkan på företagen idag. Det är därför viktigt att det 

finns ledare som kan hantera och lyfta fram dessa frågor så att företaget kan nå önskat 

resultat. Detta betecknas som mjuka delar av både ledarskap och förändring. Dessa är av 

signifikant vikt, men lönsamhet nås inte enbart genom medarbetarnas trivsel. Det krävs även 

att de hårda aspekterna, av exempelvis teknisk och finansiell karaktär, finns kvar och lyfts 

fram. Detta kan jämföras med de två rollerna, projekt- och förändringsledare, båda behövs av 

olika orsaker och projektledare har ett hårt ledarskap medan förändringsledare har fokus mot 

de mjukare delarna. När rollerna finner en gemensam balans är chanserna större för att nå 

önskat resultat och lönsamhet. 

 

Förändringsledarrollens aktualitet 

Förändringsledarrollen har börjat bli mer och mer omtalad de senaste åren. Vi ser att det finns 

en högre grad av medvetenhet och benägenhet av att tillsätta denna roll. Projektledare har ofta 

även fått axla denna roll utan att det har varit specificerat eller uttalat. Det är vanligt att en 

person får besitta flera roller, men vi ser att det är en fördel om projekt- och förändringsledar-

rollen tas av separata personer. Rollerna har skilda egenskaper och fokus. Om rollerna tas av 

separata personer ser vi en fördel i att de kan de utnyttja varandras kompetenser för att 

gemensamt försöka nå fram till uppsatta mål och resultat. Respondenterna talar om att det är 

först på senare år som förändringsledarrollen diskuteras och tillsätts. Tidigare har den snarare 

tagits för given som en del av projektledarskapet, trots att rollerna har vitt skilda fokus- och 

specialområden.  

Vi tror att det kommer att ta tid innan förändringsledarrollen är en självklarhet inom IT-

projekt med avseende på att införa ett affärssystem. Trenden visar dock på en uppgång, vilket 

är ett steg i rätt riktning. Tidigare har fokus varit på att enbart se på det tekniska. Företagen 

inser nu att de även måste få medarbetarna motiverade och engagerade för att nå framgång 

med affärssystemet. Det är därmed positivt att båda rollerna finns representerade. 

Projektledare och förändringsledare har en avgörande betydelse vid införande av ett 

affärssystem. Om rollerna är representerade, är tillsatta av separata personer och har god 

kommunikation leder detta till att projektet påverkas positivt. 

 

 92 



 

Slutsatser i punktform 

• För att ett IT-projekt ska nå önskat resultat krävs ofta ytterligare förändringar i 

företaget, utöver införandet av ett affärssystem. Det kan exempelvis vara en 

omstrukturering i företaget. 

• Orsakerna till varför projektet efterfrågas bör analyseras i förstudien. Detta är 

viktigt för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs. Det kan även krävas 

omstruktureringar i företaget när ett affärssystem införs. 

• Rollerna projekt- och förändringsledare bör finnas representerade i IT-projekt där 

ett affärssystem införs. Det har blivit större insikt om att de mänskliga faktorerna 

har stor inverkan vid införandet av ett affärssystem. Förändringsledaren arbetar 

med de mänskliga faktorerna, vilket är ett bra komplement till projektledarens 

tekniska inriktning. 

• Det är en fördel om rollerna, projekt- och förändringsledare, innehas av separata 

personer. Detta är fördelaktigt eftersom de har skilda ansvarsområden. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetets med uppsatsen har vi upptäckt att det finns många angränsande 

problemområden som kan undersökas. Vi har en avgränsning i att enbart undersöka IT-

projekt med avseende på införandet av ett affärssystem. Det vore intressant att undersöka 

vilken betydelse rollerna har i andra branscher än IT-branschen.  

Vi har haft fokus på hur projekt- och förändringsledare uppfattar situationen. Företags-

ledning och projektbeställare är andra roller som har stor betydelse för hur projektet planeras 

och specificeras. Därför vore det intressant att undersöka deras syn på förändringsledarens 

betydelse för projekt. Det kan även vara intressant att undersöka och analysera om 

medarbetarna upplever att det finns ett behov av förändringsledarskap.  

Enligt Jangeby (Computer Sweden, 2005), VD på konsultföretaget Affärssystem-

specialisterna, misslyckas uppemot 85% av alla affärssystemsinstallationer. Denna andel är 

mycket hög och det kan därför vara intressant att undersöka orsaken till detta. Till vilken del 

har förändringsledarskap funnits i dessa projekt? Har det genomförts ytterligare förändringar 

än införandet av ett nytt affärssystem i de lyckade, respektive misslyckade, fallen?  
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6.2 Avslutande reflektioner 

IT-projekt anses ofta vara tekniska och komplicerade konstruktioner som kan lösa stora 

problem. Detta stämmer sällan. Många företag har gjort stora förluster på misslyckade IT-

investeringar. Läxan som har blivit lärd är att tekniken inte alltid kan lösa allt. Det är viktigt 

att se till människan som använder systemen och tekniken. Saknas personalens vilja och 

engagemang blir sällan projekten lyckade. Fokus har länge varit på tekniken men trenden 

visar på att de mänskliga faktorerna får större inverkan och betydelse.  

Detta kopplar vi till projekt- och förändringsledarskap. Projekt har tydligt uppsatta mål 

både i form av kostnad och av tid. Projektdeltagarna kan lätt bli engagerade i uppdraget så de 

tappar vad som händer utanför projektet. Projektledaren har som uppgift att fokusera på sina 

projektdeltagare och projektet i sig, vilket medför att det är lätt att bli hemmablind. Därför ser 

vi ett behov av förändringsledare som både kan fungera som en mellanhand mellan ledningen 

och projektledaren men även för att föra information till och från projektet. Förändrings-

ledaren kan bidra med omvärldsuppdateringar för projektledaren samtidigt som 

projektledaren kan lyfta fram aktuell status till förändringsledaren. Vi ser inte att det finns 

några avgörande nackdelar för att båda rollerna ska finnas representerade vid införande av ett 

affärssystem. Det är däremot många fördelar som talar för att båda rollerna bör vara 

representerade. Kan de dessutom ha ett bra samarbete och god kommunikation ökar chanserna 

ytterligare till att de får maximalt utbyte och hjälp av varandra. Vi hoppas att förändrings-

ledare blir en naturlig del av IT-projekt och att det kan medföra att fler projekt når lönsamhet 

och anses som lyckade. IT ska vara ett hjälpmedel till människorna som utför arbetet.  

Vi anser att det är viktigt att föra fram de mänskliga faktorerna och flytta fokus från enbart 

det tekniska. Vi tror även att fler IT-projekt når lönsamhet om det genomförs ordentliga 

förstudier där de verkliga behoven lyfts fram. Om både en förändring och ett affärssystem 

behövs bör båda rollerna, projekt- och förändringsledare, tillsättas. Vi tror att rollerna har en 

positiv inverkan på affärssystemsinförandet och hoppas att båda kommer vara en naturlig del 

av IT-projekt i framtiden. 

 94 



 

Referenser  

Skriftliga källor 

Accel team (2005),”Theory X and Theory Y”, http://www.accel-team.com/human_relations/ 

hrels_03_mcgregor.html, hämtad 2006-03-23. 

 
Ahrenfelt, Bo (1995), Förändring som tillstånd – att leda förändrings- och utvecklingsarbete 

i företag och organisation, Studentlitteratur, Lund. 

 
Alvesson Mats och Sköldberg Kaj (1994), Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund. 

 
Angelöw, Bosse (1991), Det goda förändringsarbetet – om individ och organisation i 

förändring, Studentlitteratur, Lund. 

 
Beer, Michael and Nohria, Nitin (2000), “Cracking the code of change”, Harvard Business 

Review, Volume 78, No.3, pp. 133-141. 

 
Brandt, Peder, Carlsson, Rolf och Nilsson, Anders G. (1998), Välja och förvalta 

standardsystem, Studentlitteratur, Lund. 

 
Chef (2000), ”Låt situationen styra din ledarstil : chef. coach. - din verktygslåda i 

ledarskapet”, nr.2, s.48-49. 

 
Computer Sweden (2005), “Åtta steg för att införa nya affärssystem”, 

http://computersweden.idg.se/special/affarssystem/, hämtad 2006-02-27. 

 
Credit Management (2003), “The X-Y factor”, April, p.43. 

 
Davenport, Thomas H. (1998), “Putting the enterprise into the enterprise system”, Harvard 

Business Review, Volume 76, No.4, pp. 121-131. 

 
Davenport, Thomas H. (2000), Mission critical: realizing the promise of enterprise systems. 

Harvard Business School Press, Boston, USA. 

 

 95 

http://www.accel-team.com/human_relations/
http://computersweden.idg.se/special/affarssystem/


 

Duck, Jeanie Daniel (1993), “Managing change: the art of balancing”, Harvard Business 

Review, Volume 71, Issue 6, pp. 109-118. 

 
Goleman, Daniel (1998), Känslans intelligens, Wahlström & Widstrand, Borgå, Finland. 

 
Goleman, Daniel (1999), Känslans intelligens och arbetet, Wahlström och Widstrand, 

Smedjebacken. 

 
Granér, Rolf (1994), Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Lund. 

 
Harvard Business Online (2006), “About Us”, http://www.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/ 

util_about_us.jhtml, hämtad 2006-03-22. 

 
Henry Bronett Blog (2006), ”CV – Om Henry Bronett”, http://www.goldkette.se/ 

wordpress/?page_id=8, hämtad 2006-03-01. 

 
Hersey, Paul and Blanchard, Kenneth H. (1993), Management of organizational behavior – 

utilizing human resources, sixth edition, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, USA. 

 
Hessner, Lars (1999), Ledare eller bara chef, IHM Förlag AB, Göteborg. 

 
Jansson, Tomas & Ljung, Lennart (2004), Projektledningsmetodik, Studentlitteratur, Lund. 

 
Kotter, John P. (1995), “Leading change: Why transformation efforts fail”, Harvard Business 

Review, Volume 73, No.2, pp. 59-67. 

 
KPMG (2006), ”KPMG på två minuter”, http://www.kpmg.se/pages/101274.html, hämtad 

2006-03-22. 

 
Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund. 

 
Lindell, Nils (2005), Förändringsledare – med ansvar för värdehemtagning, Studentlitteratur, 

Lund. 

 
Magnusson, Johan och Olsson, Björn (2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund. 

 

 96 

http://www.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/%20util_about_us.jhtml
http://www.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/%20util_about_us.jhtml
http://www.goldkette.se/%20wordpress/?page_id=8
http://www.goldkette.se/%20wordpress/?page_id=8
http://www.kpmg.se/pages/101274.html


 

Markus, ML and Tanis, C (2000), “The Enterprise System Experience − From Adoption to 

Success”, in: Framing the Domains of IT Management (Zmud, RW, Ed.), Pinnaflex 

Education Resources, Cincinatti, Ohio, pp. 173-207. 

 
Metronom Projekt AB (2006), ”Om”, http://www.metronom.se/Om.htm hämtad 2006-02-28. 

 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, hämtat 2006-02-28, 2006-03-01, 2006-03-29, 2006-

03-31 och 2006-05-24. 

 
Nilsson, Björn (1993), Individ och grupp, Studentlitteratur, Lund. 

 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003), Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund. 

 
Sandström, Björn (2002), Att lyckas som förändringsledare – processmetodikens grunder, 

Industrilitteratur AB, Stockholm. 

 
Sirkin, Harold L., Keenan, Perry and Jackson, Alan (2005), “The hard side of change 

management”, Harvard Business Review, Volume 83, No.10, pp. 108-118. 

 
UsersAward (2006), ”UsersAward i korthet” http://www.usersaward.se/home/ua/home.nsf/ 

unidView/8B0A35DDD3513436C1256FC7004CDC9C, hämtad 2006-04-04. 

 
XDIN AB (2006),”businessmodeler.se”, http://www.xdin.com/default.asp?link=1-1-1189, 

hämtad 2006-03-01. 

 
 
Muntliga källor 

Bronett, Henry, föreläsare om förändring, 2006-02-27, personlig intervju, Stockholm. 

 
Larsson, Jan Erik, metodledare, 2006-03-10, personlig intervju, Karlstad. 

 
Lindell, Nils, författare och föreläsare, 2006-02-27, personlig intervju, Stockholm. 

 
Löfberg, Boo, extern projektledare, 2006-02-17, personlig intervju, Karlstad. 

 

 97 

http://www.metronom.se/
http://www.ne.se/
http://www.usersaward.se/home/ua/home.nsf/%20unidView/8B0A35DDD3513436C1256FC7004CDC9C
http://www.usersaward.se/home/ua/home.nsf/%20unidView/8B0A35DDD3513436C1256FC7004CDC9C
http://www.xdin.com/default.asp?link=1-1-1189


 

 98 



 

Bilaga 

Intervjuguide 

Frågorna är utformade efter telefonsamtal med respektive respondent. Viss förkunskap om 

respondenternas arbetsuppgifter fanns innan intervjutillfällena.  

Intervjuguiden användes som riktlinjer vid de personliga intervjuerna. Guiden följdes inte 

strikt då intervjuerna snabbt övergick till samtal och diskussioner. En fråga ledde ofta till 

stora områden och ibland även svar på kommande frågor eftersom respondenterna hade 

mycket erfarenhet som de gärna delade med sig utav.  

 
Bakgrund (Projektledare) 

Hur länge har du arbetat som projektledare? 
 

Har du varit anställd som projektledare i en organisation? 
 

Hur länge har du arbetat som extern projektledare? 
 

Vilken typ av projekt har du arbetat främst med? 
- IT-projekt? 
- Tidigare? 
- Nu? 

 
Bakgrund (Förändringsledare) 

Hur länge har du arbetat som förändringsledare? 
 

Har du varit anställd som förändringsledare i en organisation? 
 

Hur länge har du arbetat som extern förändringsledare? 
 

Vilken typ av projekt har du arbetat främst med? 
- IT-projekt? 
- Tidigare? 
- Nu? 

 

IT 

Medför IT-projekt även annan förändring, exempelvis omstrukturering i organisationen?  
- Är det vanligt att det blir så? 
- Har det i så fall blivit vanligare på senare tid? Trend? 
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- Har du träffat på att ett IT-projekt har medfört ytterligare förändringar? 
- Hur upptäcks att ett IT-projekt behöver ytterligare verksamhetsförändringar? 
- Vem brukar upptäcka att IT-projektet inte är tillräckligt för att skapa den förändring 

organisationen är ute efter? 
 

Vilka orsaker tror du medför att det krävs en större verksamhetsförändring än vad IT-systemet 
medför? 
- För stora förväntningar på IT-systemet? 
- För liten insikt i det verkliga behovet? 
- Dålig insikt i vad ett projekt innebär? 
- För stora krav på projektledaren? 
 
När en större organisationsförändring har genomförts, tror du att enbart ett IT-system hade 
kunnat leva upp till kundens förväntningar på förändring? Motivera gärna dina svar.  
- Händer det att företag endast genomför en organisationsförändring, utan att införa det 

tilltänkta IT-systemet?  
- Tror du att enbart organisationsförändringen hade räckt? 
 

 
Omstrukturering 
När är det vanligt att det upptäcks behov av större förändring? 
- Innan projektstart? 
- Under projektets gång? 
- Efter projektets slut? 

 
Finns det en större benägenhet för företag att förändras nu än tidigare?  
- Trend? 
- Orsak? 
- Bra utveckling? 
- Större medvetenhet nu? 

 
Vem bör uppmärksamma att det behövs en verksamhetsförändring utöver IT-projektet?  
- Vem ska leda den verksamhetsförändringen? 
- Vem ska ta beslut om när förändringen behövs? 

 
Hur lyckas man med ett förändringsarbete? 
- Skapa acceptans? 

 

Ledarskap 

Har du sett någon förändring av projektledarrollen på senare tid? 
- Har förändringsledarrollen blivit en del av projektledarskapet? 
- Vad tycker du om projektledarskapets utveckling? 
- Innebär detta någon förändring i ansvar för projektledaren? 
- Har förändringsledare och projektledare skilda befogenheter? 

 
Bör samma person leda både organisationsomstruktureringen och IT-projektet?  
- Bör projektledaren och förändringsledaren vara samma person? För och nackdelar med? 

Varför och varför inte? 
- Är detta vanligare på senare tid? 
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- Är det en tillfällig trend? 
- Vad skiljer ledarstilarna åt? Projektledare vs Förändringsledare? 

 
Tror du att det är vanligt att projektledare tar rollen som förändringsledare? Varför eller varför 
inte?  
- Tror du alla projektledare är lämpade att ta den rollen? 
- Vilka egenskaper bör respektive rollinnehavare ha? 

 
Intern eller extern förändringsledare? 
- Fördelar och nackdelar? 
 

Kräver förändringsledarskapet några specifika ledaregenskaper? 
 
Kräver förändringsledarskapet några specifika kompetenser/egenskaper?  

 
Denna fråga är riktad till projektledare.  
Händer det att du går utanför projektspecifikationen för att utföra önskad förändring hos 
företaget i de fall du enbart är inhyrd för att införa ett IT-system?  
- Finns det outtalade förväntningar om att du även ska genomföra en 

verksamhetsförändring utöver IT-projektet? 
- Eget initiativ för att lösa uppgiften på ett sätt som du tror är bättre för företaget? 

 
Denna fråga är riktad till projektledare. 
Förändras din ledarstil när du även får ta rollen förändringsledare?  
- På vilket sätt förändras din ledarstil? 

 
Hur tror du att dessa roller kommer utvecklas framöver?  

 
Har du något att tillägga? 
- Egna tankar? 
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