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Som konsult gör man oftast en punktinsats och går sedan vidare. Hur ska man gå tillväga för att 
försäkra sig om att sin insats fortsätter att ha påverkan även efter att man har lämnat 
organisationen? I denna studie har fyra olika målstyrningsprojekt kvalitativt undersökts. Gemensamt 
för projekten har varit att de är hämtade från verkligheten och är nyligen avslutade. I studie 
insamlades 14 enkätsvar och 15 intervjuer utfördes med folk från projektledarroller i projekten. 
Genom att utgå från målstyrningsmetoden och tidigare resultat vad gällande delade mentala 
modeller, upptäcktes det elva faktorer, delade på tre huvudgrupper, nämligen kundspecifika, 
projektspecifika och konsultspecifika faktorer. De elva faktorerna påvisades påverka projektens 
upplevda framgång i varierande mängd. För att komma åt dessa faktorer föreslås det fem 
tillvägagångssätt, (1) skapa en gemensam vision (2) skapa realistiska förväntningar (3) anpassa 
metoden efter projekttyp (4) förstå sin beställare och (5) fokusera mer på resultat än metod. Studien 
avslutas med ett förslag på en utökad process av målstyrningsmetoden baserad på dessa fem 
tillvägagångssätt. 
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1.  Inledning 
Som konsult gör man oftast en punktinsats hos kunden, exempelvis att introducera en 
mjukvara, en process eller hålla en utbildningskurs, för att sedan gå vidare till nästa kund 
(Matheson & Matheson, 2006).  Huruvida kunden anammar till sig konsultens insats kan 
variera från noll till allting. Denna variation kan bero på en rad olika faktorer, allt ifrån 
eldsjälar hos kunden över var i kundens organisation som konsultens hjälp begärdes till 
konsultens metodologi. 

Hur kan man introducera en process, eller ett system, i en organisation och vara säker på att 
det blir en hållbar introduktion? Hur kan man försäkra sig om att ens insats inte är bortslösad 
eller att man inte måste göra löpande insatser för att hålla det nyintroducerade aktivt hos 
organisationen? Vanligtvis finns det en eldsjäl inom organisationen, en person som driver 
förändringen och ser till den nya processen, eller systemet, inte blir bortglömd när konsulterna 
har gått hem. Går det att införa en hållbar design utan denna eldsjäl? 

Finns det någon skillnad på hur organisationer har tagit till sig konsulthjälpen beroende på 
metodologin som användes, exempelvis scenarios, personas, storyboards? Finns det något sätt 
som innebär att organisationen bäddar in konsultens insats i det dagliga arbetet på ett naturligt 
sätt?  

En anledning till att organisationen återgår till sitt gamla förfarande efter att konsulten har gått 
hem kan vara att denne inte har lyckats förmedla sin mentala modell av det nya. ”A shared 
mental model produces a mutual awareness, with which team members can reason not only 
about their own situation, but also the status and activities of the other team members in the 
pursuit of the joint goal.” (Yen et al., 2006:3). Skulle man som konsult lyckas skapa delade 
mentala modeller med sina kunder, skulle en stor del av det efterföljande arbetet vara gjort. 
Om de anställda i organisationen har samma förståelse för processen som konsulten, bör det 
leda till en hållbar utveckling. 

Tidigare studier (Senge, 2002; Fitzgerald, 2003) har visat att dela en gemensam vision, en 
mental modell, kan vara kritisk för den upplevda framgången av projektet. Tidigare forskning 
har visat att delade mentala modeller har en positiv effekt på gruppkoordination (Espinoza et 
al., 2002) och att grupper med delade mentala modeller och en ärlig kommunikation kommer 
att nå konsensus till 95 % (Richards, 2001). En delad mental modell skapar alltså en 
gemensam medvetenhet där gruppmedlemmar kan resonera om, inte bara sin situation, men 
även om andras status och behov för att kunna uppnå ett gemensamt mål. 

Undersökningar visar att det finns ett stort missnöje bland IT-projekt, 2005 var det 72 % av 
projekten som väckte kundernas missnöje, 2006 låg siffran tio enheter högre, 82 % (Jerräng, 
2007). Men hur mäter man ett misslyckande? Tim Sheedy, analytiker på IDC, menar i en 
intervju med ComputerSweden (Wallström, 2004) att misslyckande kan innebära olika saker 
och att i 95 % av fallen så beror det på projektledning, att cheferna sätter felaktiga krav. 
Sådana siffror visar vikten av att ha klara formuleringar av projektens syfte och vilka effekter 
det är man eftersträvar. 

Målstyrning (Ottersten & Balic, 2004) är en metod som används för att säkerställa att 
verksamhetens krav och mål sammanfaller med användarnas behov. Genom att använda sig 
av denna metod försöker man överbrygga gapet som kan uppstå mellan företagsledningen och 
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fotfolket som ska implementera projektet (Markensten, 2005), alltså att kunna överbrygga 
vision och realitet. Även om målstyrning syftar till att skapa förståelse för projektet inom alla 
led, så läggs det förhållandevis liten vikt på att skapa en gemensam vision inom 
projektgruppen. 

1.2 Syfte 
Fokus på studien har legat i vad som har hänt efter att projektet har avslutats. Har beställaren 
tagit till sig leveransen och hur har den motsvarat förväntningarna? Studien har fått sin utgång 
från fyra olika specifika projekt. Projekten är verkliga, tagna från näringslivet och nyligen 
avslutade innan denna studie påbörjades. Syftet har då varit som följande: 

att kvalitativt utvärdera målstyrning inom interaktionsdesign 

1.3 Frågeställningar 
För att kunna uppfylla detta syfte har ett antal frågeställningar tagits fram. 

• Vad har hänt efteråt? 
• Vilka faktorer har påverkat projekten? 
• På vilket sätt har dessa faktorer haft påverkan? 
• Hur kan man komma åt dessa? 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom inget projekt kan vara för evigt, så har det blivit tvunget att dra vissa avgränsningar, 
med hänsyn till syftet och frågeställningarna. Denna studie syftar enbart till förståelse genom 
kvalitativ utvärdering. Inga försök till implementering eller så kallad action research 
(Carlshamre, 2001) har tagit plats. Detta är något som skulle kunna göras i en fortsättning på 
studien, men som inte fick plats inom ramarna. 

Studien tar sina insamlade data från fyra specifika projekt som använder målstyrning som 
arbetsmetod och därmed utgår resultaten från dem. Även om teorier och resultat från tidigare 
studier har insamlats, så är huvudkällan för datainsamling de fyra projektfallen. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras de metoder, teorier och begrepp som används i studien. Även om 
vissa försök har gjorts till att definiera vissa begrepp, så går det inte att fullständigt utesluta 
missförstånd mellan författare och läsare genom att i förväg ge exakta definitioner 
(Stolterman, 1991). Syftet har varit att skapa förståelse för de begrepp och metoder som dyker 
upp och låta texten i sin helhet skapa en grund för förståelse utan att fastna i olika 
definitionsdiskussioner. Självklart är inte begreppsdefinitioner onödiga, men denna studie 
strävar efter att sätta budskapet främst och ”budskapet skapas med hjälp av den totala 
kontexten där varje begrepp är en del av helheten” (Stolterman, 1991:5). I de fall där exakta 
definitioner har varit nödvändiga så har de angetts.  

2.1 Målstyrning 
Målstyrningsmetoden är del av en stor process för att ta fram ett system. Oftast fungerar den 
som en brygga mellan de organisatoriska affärsmålen och de teknologiska möjligheterna 
(Markensten, 2005). I detta gap existerar de personliga motiven, användarkraven och 
designspecifikationerna (figur 2.1) 

 

Figur 2.1 Gapet som målstyrningsmetoden försöker överbrygga (Markensten, 2005:29) 

Självklart så handlar målstyrnings inte bara om att kunna överbrygga gapet mellan den övre 
nivån till den tekniska nivån, när den får ta plats i ett projekt är också av stor vikt. Studier har 
visat att ju tidigare i processen man kan involvera detta överbryggande, desto smidigare 
kommer det att gå i slutändan (Markensten, 2005; Carlshamre, 2001; Stolterman, 1991). 
Självklart finns det många metoder för att involvera detta överbryggande, som även brukar 
kallas usability design, men oftast brukar de följa samma generella modell för arbetsprocess 
(figur 2.2). 

 

Figur 2.2 En generell metod för IT-projekt, det inramade området är där målstyrningsmetoden vanligtvis sker. 
(anpassad från Markensten, 2005:16). 
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Eftersom målstyrning har sagts vara som glass, den finns i 29 olika smaker (Rombach, 1991), 
så ligger det utanför detta arbetes omfång att redogöra för alla olika smaker. Den metod som 
det undersökta konsultbolaget, hädanefter Konsult AB, använder sig av som målstyrning 
bygger till stora delar på internationella standarder för hur man utvecklar användbara system 
(ISO 13407; ISO 92411

1. Kartläggning av idé 

), detta kompletteras med att undersöka verksamhetens krav och att 
styra projektet mot önskade effekter, så kallade effektmål. För att kunna nå dessa effektmål 
måste de först och främst vara tydliga (Ottersten & Balic, 2004). Att tydliggöra effektmål 
inom målstyrning kan göras i tre steg (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

I denna initiala fas samlas beställarens idé om nyttan för verksamheten med den tänkta 
produkten. Detta görs oftast genom workshops och intervjuer med beställaren och 
andra inom organisationen i ledningsroller. Även att sätta sig in i organisationens natur 
och läsa in sig tidigare dokumentation ingår i detta steg. Syftet med denna 
kartläggning är att tydliggöra syftet för produkten och projektet. Frågan som ska 
svaras på i denna fas är: ”Vilka effekter (ekonomiska, organisatoriska och kvalitativa) 
förväntar sig beställaren på kort och lång sikt?” (Ottersten & Berndtsson, 2002:61). 
Resultatet dokumenteras, analyseras och används sedan för att planera och fokusera de 
resterande delarna av projektet.  
 

2. Målgruppsanalys 
Syftet med en målgruppsanalys är att samla in information från framtida användare 
och vilka behov de har. Även om effektmålen från beställaren kan vara klara och 
tydliga, är det inte säkert att de möter användarnas reella behov (Ottersten & 
Berndtsson, 2002). Att förstå användaren kan göras på olika sätt, Cooper och Reimann 
(2003) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är överlägsnare det kvantitativa och 
föreslår aktiviteter som intervjuer, observationer och även etnografiska metoder där 
man befinner sig i användarens naturliga miljö.  
 

3. Kravspecificering 
Baserat på det som kommer fram under de tidigare faserna så beskrivs det tänkta 
systemets effekter, egenskaper och funktionalitet. Effekter ska formuleras så att de blir 
mätbara, annars förlorar de sitt syfte, exempel på en effekt är ”nyanställda ska efter 2 
månaders användning ha en felfrekvens på högst 5 %” (Ottersten & Berndtsson, 
2002:59). Egenskaper kan delas in i två olika kategorier, materialegenskaper och 
användningsegenskaper (Ottersten & Berndtsson, 2002), den intressanta inom 
målstyrning är den senare. Dock har de flesta egenskaper som är av intresse för IT-
projekt i allmänt och för interaktionsdesign i synnerhet visat sig svåra att isolera och 
fånga (Löwgren & Stolterman, 2004). Funktionalitet inom kravspecificering handlar 
om de tillfällen då användaren interagerar med systemet och beskrivs oftast som 
användningsfall (Ottersten & Berndtsson, 2002). Förutom att identifiera och 
specificera krav så är det viktigt att prioritera inom kravspecifikationen. Prioriteringen 
bör ske ur ett nytto- och användningsperspektiv. 

                                                 
1 Information om de internationella standarderna kan hittas på Usability Nets hemsida (usabilitynet.org). 
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Efter denna kartläggning av effektmål och målgrupp så måste informationen läggas fram på 
lämpligt sätt. Inom målstyrning kan detta göras med effektkartor och personas. 

2.2 Effektkartan 
Effektkartan (figur 2.3), även känd som effektmålskarta eller målöversiktskarta, är en 
strukturerad metod för att beskriva de önskade effekterna och ge en hypotes om hur de ska 
nås. Effektkartan ska ge svar på följande frågor (Ottersten & Balic, 2004): 

• Varför bygger vi detta system? Här formuleras ett syfte och den förändring eller 
förbättring man vill uppnå beskrivs. 

• Vilka är det som skapar dessa effekter? Här presenteras de identifierade målgrupper 
som kommer att beröras. 

• Vad vill/behöver målgruppen? De behov, förväntningar och värderingar hos 
målgrupperna som anknyter till systemet. Detta formuleras som användningsmål. 

• Hur ska detta utformas? Vilka åtgärder tillgodoser målgruppens behov? 

Mätpunkter i en effektkarta som fastställs under projektet och kan refereras tillbaka till för att 
avgöra ifall man har lyckats uppfylla syftet för verksamheten. En mätpunkt består av tre delar 
(Ottersten & Balic, 2004): 

1. Parameter – Någonting som bedöms som relevant och pekar på att målet kan uppnås. 
Exempel på parametrar är antal nya kunder eller antal återköp. 

2. Mätetal – För att lyckas uppnå målet som parametern syftar på så krävs det att man 
kan avgöra när det är uppnått. Ett mätetal ska vara specifikt och avgränsat, till 
exempelvis ”500 nya kunder inom 2 år”. 

3. Sätt – En plan för att mäta, alltså hur mätningen ska genomföras. 

Figur 2.3 Schematisk översikt av en effektkarta (Ottersten & Balic, 2004:48) 
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2.4 Persona 
En persona är ett sätt att framställa användare på ett enkelt och överskådligt sätt. Personas är 
fiktiva karaktärer som representerar de olika användartyperna för en viss/vissa 
produkter/lösningar. En personabeskrivning innehåller beteendemönster, mål, färdigheter och 
attityder hos en typisk användare, samt den miljö i vilken han/hon använder 
produkten/lösningen. En viktig poäng med personas är att dessa inte är riktiga användare utan 
en hypotetisk stereotyp av riktiga användare. Fastän personas är fiktiva så är de inte påhittade, 
utan snarare upptäckta genom designprocessen (Cooper, 1999). Cooper och Reimann menar 
att personas ”provides a powerful tool for understanding user needs, differentiating between 
different types of users, and prioritizing which users are the most important to target in the 
design of function and behavior” (2003:56). Detta innebär att personas är väldigt nyttiga och 
kraftfulla när man ska förstå och prioritisera. Personas representeras som specifika individer, 
med en illustration och ett egennamn, detta för att denna personifiering är en del av kraften 
med personas (Constantine & Lockwood, 2002).  De olika behoven som personas besitter ska 
också presenteras, detta för att kunna prioritera mellan dem (figur 2.4). 

 

Figur 2.4 Exempel på hur personas och deras behov kan presenteras. Utifrån behoven går det att lista ut en passande 
lösning (Cooper & Reimann 2003:57). 

Även om personas presenteras som en specifik individ så gäller det att komma ihåg att de 
representerar en grupp användare med ett visst behov av användning. Närmre kan man säga 
att en ”persona encapsulate a distinct set of usage patterns, behaviour patterns regarding the 
use of a particular product” [betoning i originalet] (Cooper & Reimann, 2003:59). Detta 
innebär att för att kunna vara effektiva så måste personas vara projektspecifika och kan därför 
inte återanvändas utan att tappa en del av sin slagkraft. 

2.3 Mål 
När man pratar om målstyrning så går det inte att undvika att definiera vad ett mål egentligen 
är. Flera försök har gjorts för att definiera och kategorisera mål (Pihlgren & Svensson, 1989; 
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Rombach, 1991; Cooper, 1999). Pihlgren och Svenson (1989) gör en uppdelning av mål i fyra 
olika kategorier, inriktningsmål, effektmål, produktionsmål och resurser. Inriktningsmål är 
övergripande mål, mer som visioner, medans effektmål är konkreta och mätbara. Enligt 
Cooper (1999) så ska man skilja mål och uppgift, goals och tasks, där mål är slutdestinationen 
och uppgift är en process för att uppnå målet. Skillnaden mellan goal och task är, enligt 
Cooper, att den senare är en förändringsbar process, medans den första är fastsatt. 

Ett exempel på målsättning som används flitigt hos flera (Stewart, 2008; Carlzon, 2008) är 
John F. Kennedys uttalande från 1961: 

"First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade 
is out, of landing a man on the Moon and returning him..." (från Stewart, 2008) 

Detta uttalande brukar räknas som ett praktexempel på målsättning då det är precist, mätbart, 
och har en klar agenda och en tidssättning för när det ska vara uppnått.  

2.5 Mentala modeller 
Enligt Davidson, Dove och Weltz (1999) så finns det två olika riktningar inom mentala 
modeller. Den ena är Johnson-Lairdriktningen som menar att mentala modeller är ”a way of 
describing the process which humans go through to solve deductive reasoning problems”. 
Den andra riktningen togs fram av Gentner och Stevens och menade att mentala modeller 
tillhandahåller människan med system för hur fysiska system fungera (1983). Skillnaden 
mellan dessa två riktningar är att den ena menar att mentala modeller handlar om immateriella 
processer, medans den senare involverar den fysiska världens uppbyggnad. 

Dessa två inriktningar uppstod på den första halvan av 1980-talet och mycket har hänt sen 
dess, enligt Markham så har mentala modeller anpassat till att vara “an internal scale-model 
representation of an external reality. It is built on-the-fly, from knowledge of prior 
experience, schema segments, perception, and problem-solving strategies” (1999). 

Mentala modeller handlar alltså om att förstå hur omvärlden fungerar, detta kan innebära 
fysiska ting och sociala processer. Att förstå hur rörsystemet fungerar för att få fram vatten till 
kranen är en mental modell, likaså är förståelsen av hur ett projekt ska gå till en mental 
modell. Hur skapar man en förståelse för en process som målstyrning? Flera forskare menar 
att detta beror på skapandet av en vision (Schneiderman & Plaisant, 2005; Fitzgerald, 2003; 
Preece, Rogers & Sharp, 2002). Men det viktiga är inte bara att skapa en vision, det handlar 
om att kunna skapa en delad vision tillsammans med resten av projektgruppen. 

Delade mentala modeller är ”a hypothetical cognitive construct that extends the notion of 
individual mental models to a team context” (Yen et al., 2006:3). En delad mental modell 
skapar en gemensam medvetenhet där gruppmedlemmar kan resonera om, inte bara sin 
situation, men även på andras status och behov för att kunna uppnå ett gemensamt mål. 
Tidigare forskning har visat att delade mentala modeller har en positiv effekt på 
gruppkoordination (Espinoza et al., 2002) och att grupper med delade mentala modeller och 
en ärlig kommunikation kommer att nå konsensus till 95% (Richards, 2001). 
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”En gemensam vision är en kraft i människors hjärtan, en mycket vital kraft. Den kanske har 
uppkommit som ett infall, men om den är tillräckligt övertygande är den tydlig och konkret. 
Få företeelser är lika kraftfulla för människors engagemang som en gemensam vision” 
(Senge, 2002:191) 

Att skapa en gemensam vision kan göras på olika sätt och det finns ingen exakt vetenskap 
som fungerar på alla projekt, det gäller att kunna förstå vem det är man arbetar med 
(Carlshamre, 2001). Fitzgerald (2003) och Senge (2002) menar att det går att skapa en 
gemensam vision genom att sätta sig ner med de olika intressenterna i ett par 
möten/workshops och uträtta följande fyra punkter: 

1. Få svar på de fem why 
2. Etablera gränserna för projektet (vad ingår och vad ingår inte) 
3. Fastställa mätpunkter för att avgöra framgång 
4. Skapa ett styrdokument för projektet 

Detta tillvägagångssätt är liknande med Ottersten och Balics (2004) syfte med effektkartan, 
skillnaden är att här så läggs det ner större vikt på att svara på varför man gör projektet. 

Heim presenterar en heuristik för att skapa förståelse och ger ett sätt att applicera kunskap till 
utveckling av projekt. Heuristiken, som Heim kallar 5W+H (2007:11) innebär att man söker 
svar på sex olika punkter, nämligen what/how, where/when och who/why.  

2.5 Upplevd framgång inom projekt 
För att kunna prata om huruvida ett projekt har nått framgång eller inte, måste man börja med 
att förklara vad framgång är för något. Framgång kan beskrivas både som något objektivt och 
subjektivt. I denna rapport har det valts att betrakta framgång som något subjektivt, något 
upplevt inom ett projekt. 

Definitionen av framgång inom IT-projekt är något som diskuteras friskt, eller snarare bristen 
på definition (Ambler, 2007; van der Westhuizen & Fitsgerald, 2005; McGrath, 2008). van 
der Westhuizen och Fitzgerald menar att framgång hos projekt bygger på två delar. 

Project management success, här ligger fokus på hur projektets process har hanterats i 
hänsyn till tid, pengar och kvalitet (figur 2.5). Dessa tre aspekter har nämnst ofta när man 
definierar framgång (Baccarini, 1999; Duncan; 1987; Thomsett, 2003).  
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Figur 2.5 Den traditionella triangeln på projektframgång (van der Westhuizen & Fitsgerald, 2005:4) 

Project product success, fokus här är på slutprodukten av projektet. Mätpunkter här görs på 
områden som added value success och user satisfaction.  

Även om management och product är sammankopplade, så är det inte en stark koppling. Ett 
projekt kan dröja över tid och budget, men fortfarande anses vara en product success. Givet de 
här två delarna så föreslår Baccarini (1999) att framgång ska anges enligt följande formel: 

Projektframgång = project management success + project product success 

Utifrån denna formel och kopplingen mellan management success och product success, så 
menar van der Westhuizen och Fitzgerald att den traditionella framgångstriangeln ska utökas 
till att inkludera den andra delen av ekvationen (figur 2.6). 

 

Figur 2.6 Utökad variant av den traditionella synen på framgång (van der Westhuizen & Fitzgerald, 2005:5) 

Vad som skulle räknas som framgång enligt denna modell är att projektet inte bara levereras i 
tid, budget och specifikationer, men även att det har planerats in på ett korrekt sätt och att 
slutresultatet tillfredställer de inblandade parterna. Ambler (2007) utförde en undersökning 
där cirka 600 personer svarade på enkäter vad gällande framgång. Vad han fick fram var att 
framgång kan definieras på fem olika punkter, schedule, scope, money, quality och staff. 
Amblers undersökning är omfattande och kan i korthet sammanfattas med att för framgång så 
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föredrar folk “high-quality working software that meets the needs of our stakeholders in a 
cost effective manner while respecting the needs of the people involved with the project. This 
is more important to us than building something to specification on schedule and on budget, 
regardless of the toll it takes on the people involved.” (2007:1). Denna studie använder sig av 
de tankar och idéer som återfinns hos både Ambler (2007) och van der Westhuizen och 
Fitzgerald (2005) om framgång, alltså att ett projekt är framgångsrikt om det har en väl 
planerad process, nöjda intressenter och en godkänd slutprodukt. 
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3. Projektbakgrund 
I detta kapitel beskrivs konsultbolaget och de aktuella projektcasen som har undersökts i 
studien. Om inget annat anges så har informationen i detta kapitel hämtats från de 
tillhandahållna rapporterna från de aktuella projekten. 

3.1 Konsult AB 
Konsult AB, är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom användbarhet. Deras syn är att 
”nyttan med ett IT-projekt står i direkt relation till hur det används och hur väl det uppfyller 
verksamhetens och användarnas mål.” (från Konsult AB:s hemsida). Konsult AB har funnits 
sedan 2001 och utfört flera målstyrningsprojekt, både åt statliga och privata organisationer.  

Konsult AB arbetar efter en målstyrningsmetod som till stora delar bygger på internationella 
standarder för hur man utvecklar användbara system (ISO 13407; ISO 9241), men som även 
bygger på att samla in verksamhetens krav och styra projektet mot önskade effekter, så 
kallade effektmål. 

För att kunna göra det så utförs det workshops med beställare och kontextuella intervjuer med 
de tänkta användarna för det framtida systemet. Denna process är uppdelad i en vad-del och 
en hur-del (figur 3.1).  

 

Figur 3.1 Schematisk bild över Konsultbolag AB:s metod, bestående av kravinsamling (vad) och design och 
utvärdering (hur). 

Metoden som används är inte fast och Konsult AB menar att ”det inte finns en och bara en 
rätt väg att gå. Organisationer ser olika ut, människor har olika förutsättningar, och projekt 
ställer olika krav på t.ex. dokumentation och projektledning” (från Konsult AB:s hemsida). 
Detta innebär att de skräddarsyr en metod för varje nytt projekt, men har kvar grundstommen 
som är metoden. 

3.2 Case A 
Case A organisation som verkar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Case A 
arbetade med att se över och utveckla nya externa och interna systemstöd och kontaktade 
därför Konsult AB. Konsult AB har genomfört ett målstyrningsprojekt för den övergripande 
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strukturen kring, och ingångarna till, de interna verktygen på Case A. I projektet ligger fokus 
på medarbetarens behov av interna arbetsverktyg. 

För att samla in krav från Case A och för att identifiera de effektmål som verksamheten har 
med utvecklingen av de interna systemen genomfördes följande aktiviteter: 

• Genomgång av befintliga dokument med relevans för projektet.  
• Genomförande av två workshops med beslutsfattare från olika delar av Case A. I den 

första workshopen definierades effektmål för struktureringen av de interna verktygen 
genom att utgå från Case A övergripande verksamhetsmål. Även problem med dagens 
interna verktyg och möjliga lösningar på dessa problem diskuterades. Under 
workshopen definierades också möjliga mätpunkter för att mäta effekter av 
utvecklingen. I den andra workshopen presenterades och diskuterades resultat från 
kravinsamlingen i form av personas och en målbild. 

• Genomförande av en workshop med representanter från olika delar av Case A. Syftet 
med denna workshop var att ta fram en fördjupad problemformulering kring de interna 
verktygen och identifiera åtgärder för att undvika problemen. 

Arbetet i detta projekt resulterade i fem effektmål, se nedan, som presenterades för 
beställaren.  

E1 Effektivisering av medarbetarens arbete och tid 

E2 Förbättrad kvalitet på matchningen2

E3 Förbättrad arbetsmiljö för medarbetaren 

 

E4 Förbättrad intern kommunikation 

E5 Underlätta underhåll av de interna systemen 

Förutom effektmålen skapades det även sex stycken personas och kopplades ihop med 
effektmålen. Av läslighetsskäl presenteras här bara en personas koppling (figur 3.2). Persona 
Annas behov kopplas ihop med de olika effektmålen och därefter ges lösningsförslag på detta. 

                                                 
2 Med matchning menas här Case A:s arbete med att kombinera olika kompetenser tillsammans med tillgängliga 
arbetspositioner. 
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Figur 3.2 En specifik personas koppling till effektmålen och lösningsförslag. 

Förutom målkartan, effektmålen och personas så tog Konsult AB fram ett antal principer 
(tabell 3.1) som skulle tas i åtanke vid utvecklingen av den interna hemsidan. Dessa principer 
var inte inplanerade från början och togs fram efter en diskussion med beställaren. Principerna 
har även rangordnats på en skala från 1-3 utifrån hur viktig den är för att uppfylla 
användarnas behov, där 1 är mest prioriterad. 
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Tabell 3.1 Översikt av principerna och deras prioritet. 

Princip Prioritet 
1 

Prioritet 
2 

Prioritet 
3 

Princip 1: De interna verktygen samlas på en 
intern portal 
 

X   

Princip 2: Användaren ska bara behöva logga 
in en gång (Single-sign-on) 

X   

Princip 3: Arbetsförmedlarna använder samma 
verktyg som kunderna i de fall då detta är 
möjligt 

X   

Princip 4: Möjlighet att öppna upp kundens vy 
från den interna portalen 

X   

Princip 5: Funktion och information finns på 
samma ställe 

X   

Princip 6: Rollstyrd del av den interna portalen X   
Princip 7: All ”basinformation” finns samlad 
på ett ställe 

X   

Princip 8: Gränssnittet är effektivt och 
anpassat efter användarnas behov 

X   

Princip 9: Välfungerande sökfunktion som 
omfattar hela interna portalen med tillhörande 
verktyg 

X   

Princip 10: [extern webbplats] kan öppnas i ett 
nytt fönster från den interna portalen 

 X  

Princip 11: Översikt över det egna arbetet  X  
Princip 12: All administration samlas på ett 
ställe 

 X  

Princip 13: De senaste nyheterna finns 
samlade på ett ställe 

 X  

Princip 14: Koppling till andra sajter   X 
 

3.3 Case B 
Case B bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och 
naturvetenskap. De har över 12 000 registrerade studenter och cirka 750 anställda, varav 
hälften är lärare/forskare. Case B har en extern webbplats och en nära kopplad intern 
webbplats (intranät) som används av deras anställda och studenter. Dessa två webbplatser 
lanserades 2003. Sedan lanseringen har en stor mängd information och även funktionalitet 
lagts upp på webbplatserna vilket medfört att de blivit rörigare och gjort det svårare för 
användare att hitta den information som de är ute efter. 

För att skapa en modernare webbplats och åtgärda de problem som finns där idag har Case B 
tagit hjälp av Konsult AB, som med sin metod om målstyrning tagit fram krav på en ny extern 
webbplats och ett nytt intranät som möter såväl verksamhetens som de olika målgruppernas 
behov och mål. 

Informationsinsamling har skett via workshops med verksamhetsrepresentanter samt genom 
intervjuer med representanter för de faktiska slutanvändarna. Insamlingen av verksamhets- 
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och användarkrav har resulterat i en övergripande kravspecifikation som har konkretiserats i 
form av användarbehov, önskad funktionalitet och grafiska skisser. 

Workshopen resulterade i ett övergripande syfte och ett antal effektmål identifierades för att 
uppnå det syftet (figur 3.3).  

 

Figur 3.3 Identifierade effektmål för Case B. 

Konsult AB har tagit fram personas baserat på de kontextuella intervjuer med slutanvändare 
som genomförts (figur 3.4). Tillsammans med Case B:s projektgrupp har det definierats en 
primärpersona för intranätet. Det vill säga den persona vars behov och mål är extra viktiga. 

Case B 

Figur 3.4 Framtagna personas. Grönmarkerade personas har identifierats som primärpersona. 
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Utifrån resultaten från användarintervjuerna och primärpersona tog Konsult AB fram ett antal 
konceptförslag för diskussion. Från konceptförslagen visualiserades gränssnittet för det nya 
intranätet i form av en interaktiv prototyp. 

För att testa den framtagna grafiska designen, navigeringen och strukturen, genomfördes 
individuella testsessioner med representativa slutanvändare av det nya intranätet. Deltagarna 
fick i uppgift att genomföra ett antal aktiviteter i den interaktiva prototypen, och redogöra för 
sina upplevelser av den föreslagna lösningen. Testerna visade på starka och svaga sidor med 
prototypen och ändringar utifrån testerna gjordes. 

3.4 Case C 
Case 3 har sedan många år tillbaka ett intranät som innehåller information riktad till sina 
anställda. Problemen med intranätet var många, bland annat att strukturen inte fungerar, det är 
svårt att hitta, det finns ingen sökmotor, det finns en hel del information som är gammal och 
inte uppdaterad samt att det grafiska utseendet inte är tilltalande. Intranätet användes därför 
inte som det naturliga verktyg i arbetsdagen som det borde vara.  Ett projekt har påbörjats för 
att ta fram ett nytt intranät. För att säkerställa att investeringen i intranätet ger önskade 
effekter togs beslutet att inleda projektet med en förstudie för att ta fram en målbild för Case 
C:s nya intranät. I förstudien har projektgruppen kartlagt verksamhetens och användarnas 
behov och krav på webbplatsen. 

Informationsinsamlingen startade med en workshop med styrgrupp och projektgrupp där 
verksamhetens mål med intranätet formulerades. Därefter genomfördes intervjuer med 
representanter för de faktiska slutanvändarna. Insamlingen av verksamhets- och användarkrav 
resulterade i en övergripande kravspecifikation som har konkretiserats i form av en interaktiv 
prototyp med en ny grafisk form.  

Workshopen resulterade i identifikationen av ett övergripande mål med intranätet, nämligen 
att skapa en ny [Case C]-kultur. Utifrån detta övergripande så framställdes det även fem 
effektmål för att kunna uppnå det övergripande målet (figur 3.5). 

E1 Ökad informationskvalitet 

E2 Ökad delaktighet hos anställda 

E3 Ökad effektivitet i informationshanteringen 

E4 Förbättrad uppföljning av verksamheten i stort och smått 

E5 Intranätet ska bidra till kommunikationen mellan ledning och anställda 

Utifrån de intervjuer som gjordes med slutanvändarna togs det fram sju stycken personas som 
sedan prioriterades fyra olika gruppen, figuren nedan (3.5) visar en persona i den översta 
gruppen och vilka behov som identifierats. 
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Figur 3.5 En prioriterad persona och dennes behov. 

Med hjälp av datainsamlingen, effektmålen och personas med behov, togs en 
kravspecifikation fram och kopplades ihop med effektmålen (figur 3.6) 

 

Figur 3.6 Effektmålens kopplingar till de framställda kraven. 

3.5 Case D 
Case D:s strategi för två av sina webbplatser ska revideras. I strategin beskrivs webbplatsens 
mål, strategi, målgrupper och organisation. I samband med detta arbete ville man kartlägga 
webbplatsernas, den svenskspråkiga och engelskspråkiga, användare.  Syftet är att identifiera 
behov av funktioner och information bland sina användare, detta ska i sin tur ge stöd för att 
bland annat kunna prioritera utvecklingsinsatser av webbplatsen. 

Studien genomfördes enligt Konsult AB:s målstyrningsmetod, dock genomfördes endast fas 1 
och delar av fas 2 (figur 3.7) 

[Case C] 
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Figur 3.7 Fas 1 och delar av fas 2 tog vid i detta projekt. 

Under projektet genomfördes bakgrundsintervjuer i samband med inläsning av tidigare 
dokumentation, en effektmålsworkshop för varje webbplats och ett antal användarintervjuer i 
Sverige och genom underkonsulter i andra länder. 

Informationsinsamlingen resulterade i identifieringen av tre syften för webbplatserna. 
Tillsammans med dessa syften kopplades det effektmål och mätpunkter. 

Syfte 1 Att stödja [Case D] i att föra ut sin politik 

Syfte 2 Att bidra till effektiva rutiner och spara tid för [Case D]s anställda 

Syfte 3 Att stödja de enskilda underavdelningarnas mål för sin externa 
kommunikation 

Utöver dessa syften och tillhörande effektmål, så skapades det personas, sju för den 
svenskspråkiga webbplatsen och fyra för engelskspråkiga, utifrån de olika intervjuerna som 
gjordes. De olika personas ordnades efter primära personas och sekundära personas. 
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4. Metod 
Enligt Löwgren och Stolterman börjar en designprocess i ”samma ögonblick som en designer 
möter, hamnar i eller tänker på den omgivning där hon ska verka” (2004:22). Även om detta 
examensarbete inte har varit ett designprojekt i sig, så har Löwgren och Stoltermans tankar 
om de olika abstraktionsnivåerna, vision, operativ bild och specifikation, följt med och 
anpassats för detta projekt. Visionen i detta fall har varit syftet med projektet, den operativa 
bilden har varit hur syftet ska uppnås och specifikationen hur den slutliga produkten ska vara. 

Eftersom detta har varit en kvalitativ studie (Cooper & Reimann, 2003) som har syftat till 
förståelse och insikt, så har arbetet följt en dynamiskt iterativ cykel (Beck & Andres, 2005) 
med olika datainsamlingsmetoder för att inhämta förståelse. Dynamisk på det sätt att de tre 
olika abstraktionsnivåerna påverkat varandra och iterativ för att datainsamlingen och analysen 
har skett omväxlande samtidigt som förståelsen har gått framåt (figur 4.1). 

 

Figur 4.1 Den dynamiskt iterativa arbetsprocessen med iterationer mellan datainsamling och analys och Löwgrens 
och Stoltermans tre abstraktionsnivåer som bakgrundspåverkan 

Denna studie har till vissa delar följt Pattons (2002) teorier om triangulering av datainsamling. 
Genom att variera de olika typerna av datainsamling kan man försäkra sig om att det man 
undersöker det man ämnar. Patton menade att ”using multiple methods allows inquiry into a 
research question with an arsenal of methods that have nonoverlapping weaknesses in 
addition to their complementary strengths” (2002: 248). Med detta menas att med flera olika 
sätt att samla in data kommer det att leda till att de kompletterar varandra och täcker för svaga 
områden. 

4.1 Rapporter 
För att få bakgrundsinformation om de olika projekten och deras resultat, erhölls rapporter 
från alla fyra projekt. Rapporterna innehöll slutleveranser från konsult till kund och även data 
och anteckningar från respektive workshops, intervjuer och observationer. Även en lista med 
kontaktpersoner från både beställare och konsult upprättades. Kontaktpersonerna valdes för 
att de jobbade med projekten som projektledare alternativt medlem i projektgruppen. 
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4.2 Enkäter 
För att komplettera rapporterna och skapa en bättre förståelse för de olika projekten, 
konstruerades det en enkät som skickades ut till kontaktpersoner från respektive projekt. 
Enkäten bestod av öppna frågor där respondenterna kunde, och blev uppmuntrade till att, 
motivera och utveckla sina svar. För att få in de olika synsätten, så fick respondenterna olika 
enkäter beroende på om de tillhörde beställarsidan eller konsultsidan (bilaga 1 och 2). 

Totalt samlades det in 14 enkäter från en relativt jämn fördelning på de olika projekten och 
från konsult- respektive beställarsidan, se tabell (4.1) för exakt fördelning. 

Tabell 4.1 Fördelning över enkätrespondenter. 

 Konsult Beställare 
Case A 2 2 
Case B 2 1 
Case C 2 2 
Case D 2 1 
Totalt 8 6 
 

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna hölls som semistrukturerade (Preece, Rogers & Sharp, 2002) där det fanns en 
nedskriven guide med huvudfrågor som behandlades till olika grad. Patton menade att syftet 
med att ha en intervjuguide är att säkerställa att alla intervjuer följer samma grundlinje och 
ger möjligheten ”to build up a conversation within a particular subject area, to word 
questions spontaneously, and to establish a conversation style but with the focus on a 
particular subject that has been predetermined” (2002:343). Syftet med detta var alltså att 
inte låsa fast intervjuerna vid en specifik fråga och låta respondenterna få utveckla och 
förklara sina svar, samtidigt som intervjun hölls inom det relevanta ämnet. 

Totalt intervjuades 15 respondenter, med intervjutid från 40 till 80 minuter, i genomsnitt 46 
minuter. För en mer detaljerade över intervjufördelningen se tabell (4.2). 

Tabell 4.2 Fördelning över intervjurespondenter. 

 Konsult Beställare 
Case A 1 2 
Case B 1 1 
Case D 2 1 
Case C 2 2 
Övriga 2 1 
Totalt 8 7 
 

De tre som listas i Övrigt är sådana som arbetar med målstyrning och interaktionsdesign, men 
dock inte med just de aktuella projekten som har undersökts i denna studie. Intervjuerna med 
de tre, två från Konsult AB och en från en annan beställarorganisation, skedde först och 
syftade en hel del till att skapa förståelse och förbereda intervjumall för de kommande 
intervjuerna. 



Vad händer när konsulten gått hem?  Ali Hamsis 
Kvalitativ utvärdering av målstyrning inom interaktionsdesign  21(47)  

  

4.4 Analysmetod 
”Analysis finally makes clear what would have been most important to study, if only we had 
known beforehand” (Halcom, citerad i Patton, 2002:431). 

För att undvika detta så skedde analysen löpande, samtidigt som datainsamlingen. Analysen 
följde till stora delar Ödmans hermeneutik som bygger på att pendla mellan tolkning och 
förståelse (Carlshamre, 2001). Det finns fyra viktiga aspekter inom denna hermeneutik 
(Wängelin, 2007): 

• Tolkning (interpretation) 
• Förståelse (understanding) 
• Fördom (preconception) 
• Förklaring (explanation) 

Wängelin betonar vikten av att inse att ”a hermeneutic attitude implies a dynamic changing 
process where the interpretation varies, due to the fact that changes in the relation between 
explanation and understanding influence the interpretation” (2007:4). Detta innebär att processen 
i denna studie har pendlat mellan datainsamling, tolkning och analys i ett dynamiskt, tätt 
sammankopplat förhållande. Figuren nedan (4.2) visar en schematisk bild av den hermeneutiska 
cykeln. 

 

Figur 4.2 Den hermeneutiska cykeln (Wängelin, 2007:4). 
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4.5 Metoddiskussion 
Denna studie har varit en väldigt öppen och explorativ studie och metoden har färgats 
därefter. Huruvida arbetsprocessen kunde ha varit annorlunda går att diskutera (Åsberg, 
2001), men datainsamlingsdelen har följt andra gängse metoder inom liknande studier (Patton, 
2002). 

Respondenterna har valts ut på grund av deras specifika involvering i projekten eller 
sakkunskap. Vem man frågar kommer självklart att färga de svar man får och hur resultatet 
ska tolkas. Eftersom den övervägande majoriteten av de intervjuade hade agerat som 
projektledare i de olika casen, så har det lett till att resultaten blivit ur ett 
projektledarperspektiv. Troligtvis hade fokus på studien blivit annorlunda ifall respondenterna 
haft andra positioner, exempelvis programmerare eller användare. 

Att studien baserades på fyra specifika fall från ett verkligt konsultbolag har självklart varit en 
stor påverkande faktor. Att det har varit verkliga fall har cementerat övertygelsen att de 
uppkomna resultaten har en hög validitet. För att öka validiteten hade man behövt sträcka 
studien till en implementationsfas, men i dagsläget så har det legat utanför denna studies 
omfång. 
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5. Resultat 
Utifrån den insamlade data från projektrapporter, enkäter och intervjuer har det gjorts en 
kvalitativ analys för att hitta de faktorer som har bidragit till de olika projektens framgång.  

Som svar på den övergripande frågeställningen ”Vad har hänt efteråt?” så har det visat sig att 
man, i alla fyra projekt, använt sig av leveransen och haft nytta av den. 

”väldigt bra nu när vi jobbar med kraven och gör användningsfall och gör testfall, ’vem gör 
vi det här för? Gör vi det för de olika personas?’” (Case A) 

”[personas] gav också såna saker som man lätt hade kunnat glömma annars”(Case B) 

”alltså vi har haft med de [personas] i diskussionerna när vi har pratat om innehåll och när 
vi har pratat om vilka målgrupper hos oss är viktigast att vi når […]och vad vi ska 
prioritera.” (Case C) 

”Den har använts i alla våra interna målgrupper, presenterat personas och även används den 
som beskrivning av vad våra målgrupper vill ha” (Case D) 

Resultatet visar även att det fanns flera faktorer som avgjorde utgången på projekten och en 
taxonomi (figur 5.1) över dessa upprättades för att underlätta den fortsatta analysen. De tre 
kategorierna är sammankopplade till varandra och kan påverka varandra i olika riktningar, 
detta illustreras av de horisontellt gående dubbelpilarna. Detta är en viktig punkt, att 
kundspecifika faktorer kan påverka projektspecifika och konsultspecifika faktorer och vice 
versa. Sådana projekt är komplexa system som har multilateral påverkan på varandra. 

 

 

Figur 5.1 Taxonomi över de faktorer som haft påverkan på projekten, uppdelade efter sina tre huvudkategorier, 
kund, projekt och konsult. 

Faktorerna återkom i alla fyra projekt och har visat sig kunna påverka i varierande grad och 
på olika sätt. Tabellerna nedan (5.1, 5.2, 5.3) visar en sammanställning över faktorernas 
påverkan på de olika projekten. Av läslighetsskäl har även tabellerna delats upp i de tre 
kategorierna. 
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Tabell 5.1 Sammanställning av kundspecifika faktorer 

 Inställning Prestige Budget Förväntan Styrgrupp 
Case A Lärdomsprocess Ingen intern 

prestigefråga 
Satt, tilltagen Höga, 

orealistiska 
Ej engagerad 

Case B Ville ha ett 
intranät 

Intern 
prestigefråga 

Flexibel, 
ägdes av 
projektledare 

Oklara, mer 
driv från 
konsult 

Fanns ingen 

Case C Ville ha ett klart 
intranät 

Stor intern 
prestigefråga 

Snäv, ägdes ej 
av 
projektgrupp 

Oklara Konflikt med 
projektgrupp 

Case D Ville förstå sina 
användare 

Ingen intern 
prestigefråga 

Beställare 
ägde budget 

Klar, 
realistiska 

Fanns ingen 

 

Tabellen ovan visar att de olika kunderna hade olika förutsättningar och därmed olika behov 
av konsultledning. Även om målstyrning fungerar som en övergripande metod, så är den 
ingen fast vetenskap och måste anpassas efter det aktuella projektet. Det gäller att, som 
konsult, förstå sin kund och vad de vill ha ut av projektet. 

Tabell 5.2 Sammanställning av projektspecifika faktorer 

 Projekttyp Vision Personalomsättning 
Case A Kunskaps– och 

resultatorienterat 
Oklar, delades inte av 
alla 

Ingen 

Case B Resultatorienterat Oklar om 
arbetsfördelning 

Beställare/projektledare 
byttes 

Case C Resultatorienterat Tappades längs vägen Stor, många byten 
Case D Kunskapsorienterat Klar, följde med hela 

projektet 
Inga, beställare följde 
med hela vägen 

 

De projektspecifika faktorerna visar vikten av att ha en gemensam och klar vision längs med 
hela projektet samt att försöka behålla projektgruppen intakt. Dessa två faktorer hör självklart 
ihop och att vara medveten om de påverkar hur man kan styra projektet då det styr ur kurs. 

Tabell 5.3 Sammanställning av konsultspecifika faktorer 

 Metodtrygghet Projektledarroll Strategiförändring 
Case A Hög Eftersöktes Fokus på hur 
Case B Mellan Eftersöktes Fokus på hur 
Case C Hög Eftersöktes  Fokus på hur 
Case D Låg Eftersöktes inte Fokus på vad 
 

Även om alla faktorer har betydelse för projekten så har det visat sig att vissa påverkar mer än 
andra, detta har visat sig väldigt tydligt under intervjuerna när där respondenterna fått 
beskriva sitt egna ”drömprojekt” och vad det skulle innehållit. Utifrån det, och tonen på resten 
av intervjuerna, har de identifierade faktorerna rangordnats efter vilken som har haft störst 
påverkan på projekten.  
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Det är viktigt att påpeka att alla faktorer har haft påverkan, även om det har varierat, och att 
faktorerna påverkar även varandra, till exempel så kan en snäv budget resultera i att man inte 
kan anställa en renodlad projektledare, vilket leder till konsulten går in i en viss 
metodtrygghet, mer av detta i diskussionskapitlet. Figuren (5.2) nedan illusterar de olika 
faktorernas påverkan i förhållande till varandra. 

 

Figur 5.2 Rangordning över faktorernas påverkan på projekten. Större påverkan illustreras med större bubbla, 
bubblor med liknande färger påverkar till liknande omfattning. 

5.1 Kundspecifika faktorer 
Nedan presenteras de kundspecifika faktorerna som har identifierats under arbetets gång. 
Varje faktor beskrivs från den insamlade informationen och exemplifieras genom passande 
citat som visar på situationen. 

5.1.1 Inställning 
Vilken inställning kunden har gentemot projektet kan påverka hur lyckat projektet uppfattas 
bli. I dessa fyra olika projekt så har de olika beställarna haft olika inställningar till respektive 
projekt. En viktig jämförelse kan göras mellan Case B och Case C, som båda hade samma typ 
av projekt men skilde sig i sin inställning till det. På Case B var inställningen att man ville 
undersöka hur man kunde göra ett intranät med användbarhetsfokus, här låg fokus mer på 
kvalitet. Hos Case C ville man ha ett nytt intranät och det fick gärna vara användbart, här låg 
fokus mer på leverans än kvalitet. Dessa två olika inställningar kan exemplifieras genom 
uttalande från respektive projektledare.  

”Och vi ville hellre ha en bra leverans istället för en snabb.” (Case B) 
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”Vi kände att vi måste lansera nu, vi kan inte vänta längre.” (Case C) 

”det var också en stark önskan från våran chef att det skulle lanseras då. För 
informationsavdelningens trovärdighet” (Case C) 

I jämförelse med Case A, som även de ville i slutändan ha ett nytt intranät, men såg projektet 
mer som en process som man lärde sig av längs med tiden. Här fanns inte, precis som hos 
Case B, pressen att man måste lansera intranätet till ett visst datum. 

”Vi visste inte allting från början och det var först när vi kom ut i slutet som vi visste vad 
behövde och ville ha. Så det var ju egentligen den stora vinsten.” (Case A) 

Att det var tre projekt som egentligen hade samma mål, att få ett nytt intranät, men hade olika 
inställningar visar på att det går inte att använda en standardiserad modell från konsultens 
sida. Här hade det varit bättre att klargöra i projektets start vad det är man vill ha ut av det. 
Om man som Case C ville ha ett färdigt intranät till ett visst datum så borde fokus legat på att 
få till det. Även om Konsult AB inte implementerar kod själva, så är det skisser och 
prototyper som gör att de kan gå vidare med att få till ett intranät. Personas och effektmål, 
som fokus kom att cirkulera kring här, är egentligen bara medel för att kunna göra intranätet 
användbart, det bygger inte intranätet. Vilken inställning man har till ett projekt påverkas 
självklart av vilka förväntningar man har, dels på konsulten och dels på projektet. 

Slutsats: Kundens inställning till projektet har en avgörande faktor till hur framgångsrikt det 
upplevs. 

5.1.2 Förväntan 
De förväntningar beställaren har på konsulten kommer att påverka hur det slutgiltiga resultatet 
upplevs. I fallet med Case A så hade de väldigt höga förväntningar, det blev så att [Konsult 
AB] skulle komma och rädda dagen för dem. Sådana tankar kan leda till att förväntningarna 
blir orealistiskt uppblåsta och därmed så motsvarar de inte den faktiska slutleveransen. 

”Och mycket handlade om att vi var otydliga, vi visste inte riktigt. Vi hoppades ju väldigt 
mycket på att [Konsult AB] skulle komma och frälsa oss liksom på nåt sätt” (Case A) 

”men vi hade inte tänkt igenom vad det betydde liksom alls, eller hur vi skulle angripa det, 
utan vi tänkte ’oh, [Konsult AB] måste hjälpa oss!’” (Case A) 

Samma tendenser hittar man hos både Case B och Case C, där förväntningarna inte heller har 
motsvarats av vad som skulle hända. I fallet med Case B gick mycket av intervjuerna i tema 
om ledning, de hade velat ha någon som tog tag i projektet och ledde det framåt. Samma 
verkar det med Case C, som drabbades av flera projektledarbyten och förväntningen hos den 
som gjorde beställningen av projektet inte följde med till de nya projektledarna. 

”Jag hade förväntat mig att [Konsult AB] skulle vara mer självgående, de var ju proffsen vi 
hade anlitat. Och hade nog förväntat mig att de skulle ta taktpinnen och driva.” (Case B) 

”För min del är det svårt att svara på exakt vilken förväntan man hade eftersom jag inte var 
med helt från början” (Case C) 
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Inställning och förväntan är två väldigt sammankopplade faktorer, men skiljer sig åt på det 
sätt att inställning involverar vad man har tänkt sig att få ut ur projektet, medan förväntan 
berör ett större aspekt, såsom arbetsfördelning, slutresultat och liknande. 

Slutsats: Höga, orealistiska förväntningar kan uppstå vid otydliga problemformuleringar. 

5.1.3 Prestige 
Uppdragen hos både Case B och Case C sköttes av informationsavdelningen. Det verkar som 
att det fanns en stor prestigefråga som press hos de båda. Under intervjuerna pratades det 
mycket om att det var deras anseende och rykte som stod på spel för båda. Det visade sig även 
att Case B gjorde denna beställning för att få in en extern konsult, eftersom ingen i deras 
organisation lägger någon vikt på vad de har att säga. 

”Att vi i informationsavdelningen säger att det är en bra produkt, bara det gör att man i huset 
säger att det är en dålig produkt. För att man talar i egen sak och den här gången skulle vi 
inte tala i egen sak, vi skulle ta extern hjälp för att få en renare diskussion.” (Case B) 

”det blev väl lite så, det är sällan som informationsavdelningens arbete syns, och det här var 
ett jobb som syns, så det blev nästan så att avdelningens trovärdighet hängde ihop med 
lanseringsdatumet” (Case C) 

I jämförelse med de andra projekten, Case A och Case D, har det inte dykt upp några sådana 
diskussioner, varken i enkäterna eller under intervjuerna. Hos Case D har det tvärtom visat sig 
vara en väldigt prestigelöst organisation, där förankringen och tilliten till projektet har varit 
väldigt hög inom andra avdelningar. 

”Sen så var det en lätt organisation att jobba i, såtillvida att det var inga här som, kritiker 
eller opponenter eller personer som ska sätta sig på tvären och vara tvärtemot och så, som 
det kan vara i vissa sammanhang av massor av skäl som man inte känner till egentligen” 
(konsult om Case D) 

Slutsats: Den interna prestigen hos kunden kan påverka kvaliteten på projektet. Ju mer 
prestige som ett projekt genererar hos kunden, desto mer konflikter kan det dyka upp för 
konsulten. 

5.1.4 Budget 
Under intervjuerna har det kommit upp intressanta spår angående det ekonomiska som kan 
påverka hur ett projekts skötts. En skillnad mellan Case B och Case C var att hos den första 
ägde projektledaren budgetfrågorna och hade mandat att utöka den vid behov. Hos Case C var 
budgeten fast och ganska snäv, samtidigt som styrelsen valde att inte ta ekonomiskt ansvar för 
projektet. 

”där jag till slut har sagt ”kör, jag skiter i vad det kostar, det här ska jag ha”, för har man 
påbörjat en process så blir förväntningarna stora på vad det ska bli och då fick det kosta då.” 
(Case B) 

”om det kostar 10000 kr mer, om det kostar 50000kr spelar inte mig nån roll, jag måste få en 
leverans” (Case B) 
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”de [valde] att inte vilja ha ekonomiskt ansvar, och det är lite underligt eftersom det annars 
är en väldigt viktig sak som styrgruppen vill ha” (Case C) 

Slutsats: Pengar styr. Om budgeten är tillräcklig och beställaren äger den, så har projektet 
större chans till anpassning. 

5.1.5 Styrgruppens roll 
Förutom den prestigefråga som upptäcktes hos Case B och Case C så uppkom det många 
kommentarer om delaktigheten från beslutsfattare och styrgrupp från respektive projekt. Vid 
närmre jämförelse så har det visat sig att det var enbart Case D och Case B som ägde sina 
respektive projekt, Case A och Case C hade styrgrupper ovanför projektgruppen. Både hos 
Case A och Case C har det rapporterats om stridigheter och oklarheter från respektive 
styrgrupper, dock i varierande mängd. 

Hos Case C upplevde projektgruppen att styrgruppen blandade sig i en nivå som bestod mest 
av detaljer, det verkar inte ha varit högt i tak för diskussioner och interna stridigheter verkar 
ha präglat projektet. Det verkar även som att styrgruppen engagerade sig på alldeles för 
detaljerad nivå, istället för att fokusera på vilken vision och vilka mål de ville uppnå med 
detta projekt så blev det snarare diskussioner om vilka preferenser de personligen hade hos ett 
intranät. 

”det var verkligen en tuppfight på de här styrgruppsmötena [– -] alltså det var sånt som inte 
var relevant och de struntade fullkomligt i användarvänlighet eller intranätsfrågor” (Case C) 

Slutsats: Styrgruppens engagemang och relation till projektgruppen är avgörande för ett 
projekt. Högre engagemang och bättre relation till projektgruppen ökar chanserna för 
projektet. Styrgruppen bör också bestå av personer med lämplig kompetens och post. 

5.2 Projektspecifika faktorer 
Nedan presenteras de projektspecifika faktorerna som kan ha påverkat de olika projektens 
framgång. 

5.2.1 Typ av projekt 
Vilken typ av projektet är påverkar hur man arbetar och vilket resultat man eftersträvar. Här 
har det identifierats att de fyra olika projekten var av olika karaktär. Hos Case D var det ett 
klart, avgränsat och abstrakt projekt. Syftet var inte, som hos de resterande projekten, att få 
fram ett färdigt system i slutändan. I det här projektet ville man helt enkelt förstå vilka behov 
ens användare hade.  

”vi ville ha mer information om våra viktigaste målgrupper och det har vi fått med de här 
personas, det var huvuduppdraget.” (Case D) 

Hos Case A, Case C och Case B så var huvudsyftet med respektive projekt att få fram ett 
intranät i slutet, även om det förekom olika inställningar till när det skulle implementeras och 
till vilken grad respektive projekt skulle ha för inverkan på intranätet. 
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Hos Case A och Case B sågs projekten mer som en grund för att kunna fortsätta undersöka 
hur intranäten skulle se ut. Så även om de visste att det var ett intranät de var ute efter, så var 
inte syftet i denna fas att ta fram ett intranät. 

I det tredje projektet, Case C, så ville man även där ha ett intranät. Skillnaden här mellan Case 
A och Case B är att hos Case C så var intranätet ett fast mål som man ville komma till, medan 
hos Case A och Case B var intranätet däremot ett tänkt mål som kunde anpassas beroende på 
resultatet av projekten. 

Utifrån detta så kan man tänka att ju mer metodorienterat ett projekt är, istället för 
resultatorienterat, så passar det målstyrningsmetoden (figur 5.3). Det ska poängteras att 
figuren visar en kvalitativ utvärdering av projektens lämplighet till målstyrning i förhållande 
till varandra och inte till det ultimata målstyrningsprojektet. Målstyrningsprojekt ska kunna ge 
resultat som inte är i linje med vad beställaren tänkt sig, men som uppfyller sitt syfte och 
beställarens tänkta effekter. Så var inte fallet med hos Case C, men stämde mer hos Case A, 
Case B och Case D. 

 

Figur 5.3 Ju mer ett projekt är kunskapsorienterat, desto bättre är det anpassat för målstyrningsmetoden. 

Slutsats: Kunskapsorienterade projekt lämpar sig bättre för målstyrning, då dessa syftar till 
förståelse. 

5.2.2 Tydlig vision 
Att få folk på samma bana i ett projekt beror starkt på om man delar samma vision av 
projektet eller inte. I dessa fyra projekt har det visat sig att endast ett av projekten har haft en 
klar och tydlig vision av vad man skulle göra i projektet, vad det skulle resultera i och vilka 
förväntningar man hade, både gentemot konsulten och på sig själv. 

”[det var] tydligt beskrivet hur processen skulle gå till, vad som förväntades av oss, vad folk 
skulle göra och vad det skulle ge för resultat” (Case D) 

I de resterande tre projekten har det inte funnits en tydlig vision som både beställaren och 
leverantören kunde arbeta mot. Både hos Case A och Case B har det varit otydligt vad de ville 

Case C 

Case B 

Case A 

Case D 
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ha hjälp med, bara att de behövde hjälp. Dock har det varit av olika anledningar som de kände 
att de behövde hjälp, hos Case A var tilliten till konsulten väldigt hög, nästintill orealistisk, 
medans hos Case B så var det oklart vad de ville ha ut från konsultinsatsen. 

”det var så tidigt i projektet och vi var inte helt på det klara med exakt vad slutresultatet 
skulle vara” (Case A) 

”Nu kanske vi hade en liten vag uppfattning om det, men det kanske hade vart värt att borra 
lite mer i det”(Case A) 

”vi hade velat ha mer handfast, alltså erfarenhetsbaserad vägledning i liknande situationer 
och problem. Mer stöd till oss som en vilsen kund, så hade det vart bra.”(Case B) 

”Vi trodde att det [klarhet i arbetsfördelningen] var det, men sen visade det sig att vi hade 
lite olika uppfattningar om det.” (Case B) 

Hos Case C, så har det visat sig att de inte kunde förklara syftet med projektet, fastän det var 
avslutat. 

”För min del är det svårt att svara på exakt vilken förväntan man hade eftersom jag inte var 
med helt från början” (Case C) 

Även om man har i åtanke att det skedde en del projektledarbyten i projektet med Case C så 
är det ganska talande att den projektledare som tog vid inte visste vad som förväntades av 
projektet.  

Det har varit tydligt att den gemensamma visionen av hur projektet ska bedrivas inte har varit 
klar för både beställare och leverantör. Det enda undantaget har varit Case D, där beställaren 
hade klart för sig vad de ville ha ut av projektet. Hos Case A, Case C och Case B har det varit 
otydligt vad syftet har varit och i alla tre projekt har de förväntat sig ett mer driv från 
konsultens håll. Attityden har nästan varit att man ska göra ett projekt åt de, inte med dem.  

”Vi visste inte vad vi ville ha, det var den springande punkten. Vi ville bara att nån skulle 
hjälpa oss” (Case A) 

”själva innehållet hade vi en del, där hade vi nog missförstått varann lite, där hade vi velat 
ha lite mer driv från [Konsult AB]” (Case C) 

”Som projektledare förväntas man ha ett visst driv, och där kan jag tycka att det var lite 
skakigt. Vi fick ett resultat till slut, men det tog ganska lång tid. Mycket beror på oss att vi var 
ganska röriga och inte hann med det som de hade förväntat sig att vi skulle hinna.”(Case B) 

Vilken vision man har av ett projekt beror till stor del av vilka förväntningar man har på det. 
Här har det visat sig att både visionen av projektet och förväntningarna från kunden har varit 
oklara. Stor tillit har legat på att konsulten ska skapa och förvalta den gemensamma visionen 
och att denne ska driva projektet framåt hela tiden.  
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Figur 5.4 Utan en gemensam vision kommer folk inom projekten förvänta sig olika saker. 

Slutsats: Att dela samma vision av hur projektet ska genomföras och vad det ska resultera i är 
kritiskt för framgång. 

5.2.3 Personalomsättning 
Något som har varit väldigt talande är att projekten inte alltid har lyckats hålla samma 
beställare eller projektledare hela projektet rakt igenom. Av de fyra undersökta projekten är 
det endast Case D och Case A som inte har drabbats av byten. För Case C och Case B har 
bytena av projektledare resulterat i att visionen om hur projektet ska bedrivas och vad som 
förväntas av det har förvanskats och ändrats till något annat hos den nya projektledaren. 

”när våran första projektledare försvann härifrån, då kastades vi [...] och då innebar det att 
innan vi kom in i de här rollerna och förstod lite grann vilket upplägg, vilka faser och hur det 
var tänkt, så var det lite diffust” (Case C) 

”i alla fall för min egen del så visste jag inte vilka krav jag kunde ställa, är detta nåt vi har 
rätt till eller kan förvänta oss, och det är också nackdelen när man inte riktigt var med från 
början” (Case C) 

”vi hade ju också byten, vi hade också en informationschef som gick på mammaledighet och 
han som gjorde beställningen från början slutade och in kom jag istället. Och sen var det en 
otrolig arbetsbörda som vi hade, vi var kort om folk och jag var ny och vi var rätt röriga” 
(Case B) 

Byten av projektmedlemmar kan störa projektets gång och i fallen med Case C och Case B så 
har byten berört projektledare, vilket torde störa projekt mer distinkt. Bytena har påverkat 
projektet på det sätt att den gemensamma visionen av syftet och tillvägagångssättet inte har 
följt med till den nya projektledaren hos beställaren. Även om ansvaret för överlämningen 
torde ligga på den avgående projektledaren eller beställarorganisationen, så har blickarna 
riktats mot konsulten, mestadels implicit, för att ta tag i att alla ligger på samma spår igen. 

”[Konsult AB] skulle vart lite tydligare när vi bytte projektledare, kanske nån slags 
genomgång av resten av tiden” (Case C) 

Även om det kan ligga utanför konsultens arbetsuppgifter, så har det visat sig att det är vad 
beställaren förväntar sig och att det är vitalt för projektet att stanna upp och upprätta den 
gemensamma visionen. Detta kan vara bra att göra även om projektet inte drabbas av något 
personalbyte, så att det inte blir att projektet drar iväg åt olika håll eller stampar på samma 
fläck. 
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Slutsats: Byten av projektmedlemmar stör projektets gång och den gemensamma visionen. 
Vid sådana händelser är det viktigt att stanna upp och se till att kvarvarande och nya 
medlemmar delar samma vision av projektets syfte och utförande. 

5.3 Konsultspecifika faktorer 
Nedan presenteras de konsultspecifika faktorer som kan ha påverkat de olika projekten. 

5.3.1 Metodtrygghet 
Konsult AB har litat mycket till sin metod och använt sig av den för att kunna sälja in sig till 
olika företag. Detta har lett till en stark tro till den. Under intervjuerna har det även visat sig 
att det är den delen som kunderna har varit nöjdast med.  

”[Konsult AB] gjorde det nog vid intervjuerna och göra personas skulle jag säga. Där tycker 
jag att deras styrka satt egentligen, det var riktigt bra gjort. Även det i projektet som jag var 
riktigt nöjd över.” (Case B) 

Det som Konsult AB gör, det gör de väldigt bra och på grund av det har det uppstått vissa 
tendenser till förlita sig till att metoden ska rädda projektet. 

”det var lite som [Konsult AB] sålde in ’vi gör den här grejen då kommer vi nog tillrätta med 
det här’” (Case A) 

Intervjuerna har även visat att det har legat mycket fokus på metoden, mer än vad som hade 
behövts, speciellt i de fall då beställaren har ett stort förtroende för konsulten. 

”Vi vet ju att [Konsult AB] är experter, välj vilken metod ni vill, vi struntar i det, bara att vi 
får nånting som vi kan gå på” (Case A) 

Slutsats: Även om metoden är grunden för konsultens arbete, måste arbetet kunna anpassas 
efter beställarens behov. Det är vad konsulten gör för de som räknas, inte hur de gör det. 

5.3.2 Renodlade projektledare 
Från konsultens sida har man tillhandahållit konsulter inom användbarhet, dock har de inte 
varit rena projektledare i den utsträckning som beställarna har förväntat sig. Detta kan kopplas 
samman med att förväntningarna och den gemensamma visionen inte har motsvarat 
verkligheten. 

”vi förväntade oss större ansvar från [Konsult AB] och de förväntade sig nog större ansvar 
från vår sida” (Case C) 

Citatet ovan visar på att beställaren och leverantören inte hade en klar bild över 
ansvarsfördelningen och det här var ett tema som dök under flera intervjuer. Det har visat sig 
att tre av de fyra undersökta projekten hade velat ha en mer renodlad projektledare. 

”Som projektledare förväntas man ha ett visst driv, och där kan jag tycka att det var lite 
skakigt.” (Case B) 
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”Vi kanske hade velat ha nåt strategiskt rådslag med [konsult]-experterna, där vi satt 
tillsammans och kom fram till, okej, vad , hur bör vi gå vidare från det här då? Det kändes 
kanske inte riktigt som vi fick det” (Case A) 

Det var enbart Case D som inte hade något behov av en ren projektledare, det var till och med 
så att de ville hålla ner konsultens involvering i de olika projektdelarna. Skillnaden mellan 
Case D och Case A, Case C och Case B är att hos Case D så var de väldigt klara med vad de 
ville ha av projektet och konsultens insats. 

Även om inget av projekten hade kontrakterat en projektledare, så var det vad de ville ha. 
Under intervjuerna kom det fram viss antydan att deras uppfattning om vad konsulten skulle 
bistå med blev klar efter projektets avslut. 

”när man läser in sig så ser jag att det inte är sagt att [Konsult AB] ska vara med hela vägen, 
det är sagt att [Konsult AB] ska utföra nånting förstudie för oss för att kunna göra ett 
intranät, men vad det betyder är ganska svårt att säga när man är mitt inne i nånting” (Case 
C) 

Slutsats: Oklarhet i rollfördelning kan leda till att förväntningar inte motsvarar verkligheten. 

5.3.3 Strategiförändring 
Konsult AB har lyckats etablera sig på marknaden som ett av Sveriges ledande konsultföretag 
inom användbarhet. Deras sätt att sälja in sig har ändrats från att de tog kontakt med företag 
till att företag kontaktar de nuförtiden. Nu när de har lyckats bygga upp en förtroendebas med 
referenser till projekt, har det lett till att beställare tar kontakt med stora förhoppningar om 
hjälp. 

Nu när de har blivit etablerade innebär det att beställare förväntar sig mer av de och vad de 
ska leverera, mindre om hur de gör det. Denna tro till dem har nog inte helt anammats och 
Konsult AB arbetar fortfarande efter metoden istället för resultatet. Självklart är detta en svår 
balansgång, speciellt i konsultvärlden, eftersom det är just metoden som utmärker en i en 
konkurrenskraftig marknad. Även om man alltid ska fokusera på slutmålet, alltså resultatet, 
handlar det mer om att balansera vad (resultat) mot hur (metod).  

”Man behöver inte prata så mycket om användbarhet i sig, utan mer om att ska förstå nyttan 
med det.” (Konsult AB) 

”Vi vet ju att [Konsult AB] är experter, välj vilken metod ni vill, vi struntar i det, bara att vi 
får nånting som vi kan gå på” (Case A) 

Slutsats: Vid stort externt förtroende till ens metod, så bör man fokusera mer på resultatet.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som har framkommit i denna studie, hur de kan påverkas 
och hur detta hör ihop med de rådande teorierna inom detta område. 

Resultaten har visat att alla fyra undersökta projekten har haft stor nytta av det arbete som 
gjordes av Konsult AB. Dock har det visat sig att de har haft nytta av de på olika nivåer och 
detta har haft mycket att göra med vilket behov de har haft av den. Fastän många projekt kan 
te sig lika, så gäller det att inse att varje beställare är unik och har sina egna behov. Konsulten 
måste kunna ge det stöd som behövs i den specifika situationen. Även om grunden i metoden 
kan behållas gäller det att se till att resten av metoden omfamnar kundens behov. Det ska 
också klargöras att målstyrningsprojekt är en del av Konsult AB:s verksamhet, de åtar sig 
även projekt som kräver andra metoder eller avgränsning, såsom ren interaktionsdesign och 
expertutvärderingar. Analysen i denna studie har dock enbart berört målstyrningsmetoden och 
granskat dessa projekt. 

Analysen indikerade att det fanns tre faktorer som hade större påverkan på projektens 
framgång än resterande faktorer, nämligen vision, förväntan och projekttyp. Dessa hör ihop 
och kan nog inte särskiljas från varandra för att peka ut en enskild faktor som har haft ensam 
verkan. Genom att bygga upp en gemensam vision kan man etablera en realistisk förväntan 
hos beställaren och projektmedlemmarna. Genom att göra detta kan man försäkra sig om att 
det är den typ av projekt som passar målstyrningsmetoden som man får arbeta med. Detta är 
ju självklart en svår avvägning, som konsult är man ju beroende av att få in uppdrag och kan 
då tendera att ta sig an projekt som inte riktigt passar ens metod. 

6.1 Skapa en gemensam vision 
Flera designmanagementteorier (Fitzgerald, 2003; Senge, 2002) nämner den gemensamma 
visionen som något absolut viktigt för ett projekts framtid. Även om Senges betydelse av en 
gemensam vision som en ”mycket vital kraft i människors hjärtan” (2002:191) kan verka en 
aning stark, gäller det att inte förringa dess betydelse för ett projekts framgång. Tvärtom, 
denna studie har visat att det är just visionen som kan bygga upp förväntningarna på 
slutresultatet och därmed avgöra ifall projektet upplevs som en framgång eller inte. 

Det gäller inte bara att skapa en gemensam vision, det gäller även att hålla kvar den under 
projektets gång. Inget projekt är någonsin friktionsfritt och händelser som påverkar visionen 
kommer att uppstå. Genom att ha en klar och delad vision tidigt, så minimerar man den 
påverkan som dessa händelser kan ha. Carlzon menade att en klar vision ”är ett viktigt stöd de 
många små besluten, men den också till god hjälp vid de riktigt stora besluten” (2008:92). En 
klar vision ser till att hålla projektet på rätt kurs och att även styra tillbaka projektet vid 
oväntade händelser. Detta kan jämföras med Hollnagels teorier om resilience (Hollnagel, 
Woods & Leveson, 2006), där en resilient organisation klarar av störningar genom att anpassa 
sig efter den. För att kunna göra det måste man ha klart för sig för vad det är man vill uppnå. 
En gemensam vision stakar ut vad det är man vill uppnå med projektet och ser till att alla 
involverade är med på det. 

Konsultbolag AB:s målstyrningsmetod går ut på, i stora drag, att reda ut vad som behöver 
göras och därefter ange hur detta ska göras (figur 6.1). Då en klar och tydlig vision kom fram 
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som en större faktor som påverkar projektets upplevda framgång, bör man lägga mer energi i 
början av vad-fasen på att etablera ett realistisk och gemensam projekt, med både beställarens 
projektgrupp och eventuella styrgrupp. 

 

Figur 6.1 Schematisk bild över Konsultbolag AB:s metod, bestående av kravinsamling (vad) och design och 
utvärdering (hur). Den röda cirkeln indikerar var en gemensam vision bäst etableras. 

Denna metod står i samklang med andra metoder för utveckling av IT-projekt (Fitzgerald, 
2003; Ottersten & Balic, 2004; Heim, 2007), men man underskattar nog vikten av att ha en 
klar bild av hur projektet ska bedrivas. 

Detta blev också tydligt i den upplevda framgången hos de fyra olika projekten som 
undersöktes. Hos Case D, som kan anses vara det mest lyckade projektet i termer av 
Baccarinis (1999) och van der Westhuizen och Fitzgeralds (2005) syn på framgång, fanns det 
en klar och tydlig beskrivning av beställaren ville ha och vad det förväntades av Konsult AB:s 
insatser. I de övriga tre projekten var det otydliga uppdrag och ogrundade förväntningar, 
vilket har lett till att en gemensam vision inte har etablerats. Nu blir det här självklart en fråga 
om hönan eller ägget. Var det otydliga uppdrag och ogrundade förväntningar som hindrade en 
gemensam vision eller var det bristen på en gemensam vision som ledde till det? Det går nog 
inte att ge svar på denna fråga utan att komma med en reservation. Den här studien visade att 
faktorerna påverkar varandra på komplext sätt och att det inte kan urskiljas en specifik faktor 
som uppstod före de andra. Eftersom sådana projekt är så dynamiska och levande så gäller det 
inte att bara att fastställa ett syfte i början av projektet, men att kultivera det längs med tidens 
gång. 

Det finns ingen mirakellösning för att skapa och behålla en vision som fungerar på alla 
projekt. Det gäller att som konsult i dessa tillfällen känna till sin beställare och vilka 
förutsättningar det kommer att finnas för projektet. Visionsskapandet kan komma i form av 
workshops med ledning och projektgrupp eller som enskilda intervjuer eller genom att studera 
organisationen och sedan presentera en vision som de kan ta ställning till. Det essentiella här 
är inte hur man skapar en gemensam vision utan att man gör det. Alla beställare är annorlunda 
på ett sätt eller annat och som konsult måste man känna till sin användare och anpassa 
detaljerna efter de (Carlshamre, 2001). 
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6.2 Skapa realistiska förväntningar 
En faktor som dök upp i resultatet och som var väldigt framträdande under datainsamlingen 
var den om förväntningar. I tre av de fyra projekten så har det visat sig att resultaten och 
projektgången inte har motsvarat förväntningarna från beställarsidan. Med detta menas det 
inte att Konsult AB har gjort ett dåligt jobb, det har visat sig att beställarna är nöjda med 
jobbet som gjordes och som specificerades i offerterna. Däremot har det varit förväntningar 
som legat långt utanför konsulternas faktiska arbetsområde, nästan till gudomliga gränser om 
man vill hårddra det och minnas citatet från Case A. 

Vi hoppades ju väldigt mycket på att [Konsult AB] skulle komma och frälsa oss liksom på nåt 
sätt” (Case A) 

Förväntningar och visioner är väldigt sammankopplade, har man inte en klar vision av 
projektet, dess slutresultat och arbetsfördelningen kan förväntningarna skruvas upp till en nivå 
som inte motsvaras av verkligheten. Detta kommer då oundvikligt leda till att den upplevda 
framgången på projektet inte blir lika påtaglig som om förväntningarna hade varit grundade i 
verkligheten. 

Hur ska man då komma åt dessa förväntningar som kan ligga bland molnen? Precis som med 
den gemensamma visionen så gäller att det fokusera i början av ett projekt på denna del. Att 
använda sig Heims (2007) 5W+H på ett projektplaneringsmässigt sätt och reda ut vad det är 
man ska göra och vilka förväntningar som är realistiska. Genom att få svar på dessa sex 
punkter, kan man samordna projektgruppens vision av projektet och därmed etablera 
grundade förväntningar. 

Som konsult har man oftast fått uppdraget genom att presentera en offert, där det fastslås hur 
projektet ska utföras, vilka som ansvarar för det och hur arbetsfördelningen ska ordnas. Det 
har framkommit under denna studie att dessa offerter tenderar till att hamna i skymundan när 
projektet väl har startat. Konsult AB skulle troligen tjäna på att återgå till offerten för att 
klargöra arbetsfördelningen, slutresultatet och förväntningar. Detta för att ibland är det inte 
samma person som har beställt, och läst offerten, som blir tilldelad projektet. För att se till att 
projektledaren från beställarsidan och konsulten är på samma våglängd. Det kan troligtvis 
räcka med ett möte där man går igenom projektet i stort, vilka delmål som finns och vem som 
ska göra vad. Det har visat sig att om förväntningarna är oklara så blir uppfattningen om 
arbetsfördelningen inte motsvarande vad den egentligen ska vara. Detta har visat sig i tre av 
de undersökta projekten, där projektledarna inte hade förväntningar som kunde kopplas till 
offerten och därmed förväntade sig att Konsult AB skulle ta ett större ansvar för hela 
projektet. Det har till och med förväntats att konsulten ska agera som projektledare, inte bara 
för sin interna grupp, men även för hela projektet, även om det inte har varit deras uppgift. 

Antingen skulle Konsult AB kunna hänvisa till offerten och påpeka att det inte är det man har 
blivit anlitat för eller utöka sina tjänster till att inkludera en ren projektledare. Detta är ju 
självklart även en kostnadsfråga, då projektledare kräver mer timmar och även mer betalt, 
men skulle kunna motiveras med att det avlastar beställarens projektgrupp. Det här är ett 
tydligt exempel på hur de olika faktorerna hör ihop, för att få realistiska förväntningar krävs 
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det att man har en tydlig, delad vision, att arbetsfördelningen är klar och att budgeten tillåter 
att man anställer den form av konsultering som man är i behov av. 

6.3 Anpassa metoden efter projekttyp 
Som konsult är man beroende av att få in uppdrag, detta kan leda till att man åtar sig uppdrag 
som inte är helt i linje med sin metod. Detta kan man lösa genom att antingen bara arbeta med 
projekt som är helt anpassade till metoden, vilket säkert resultera i mindre uppdrag, eller så 
kan man utöka sitt register till att täcka kundens behov. Självklart bygger de flesta IT-projekt 
på liknande grund, men skillnaderna kan uppstå i vad det är man vill ha ut av förstudien. Av 
de fyra undersökta projekten så upptäcktes det skillnader i vad beställaren egentligen var ute 
efter. Hos Case D och Case A så låg fokus mer på förståelse och att inhämta kunskap, medans 
Case C och Case B var mer ute efter att få en färdig produkt, ett intranät i dessa fall. 

Målstyrningsmetodens styrka ligger i att skaffa kunskap om användaren, deras behov och hur 
detta kan återkopplas till organisationens affärsmål (Ottersten & Balic, 2004). Det är alltså en 
kunskapsinriktad metod och inte en resultatinriktad metod såsom XP eller Scrum (Beck & 
Andres, 2005). 

Det handlar troligtvis inte lika mycket om att sålla bort uppdrag och välja sådana som är 
”målstyrningsanpassade”, utan att snarare läsa av sin beställare och vad de behöver och 
därefter anpassa metoden. Som konsult måste man vara som vattnet under en båt, det gäller att 
kunna bära upp sin beställare men även kunna forma om sig så att man passar beställarens 
form. Utifrån Markenstens (2005) generella process för usability design och 
målstyrningsmetodens plats (figur 6.2) föreslås det att en utökning av den borde ske. Studien 
har visat att den del av målstyrningsmetoden som involverar kartläggning och skapande av 
personas är dess starkaste del, men att den fungerar mindre bra som en helhetslösning för IT-
projekt. Som helhetslösning menas det att metoden följer med från början till slut. 
Målstyrningsmetoden, och även kundnöjdheten, skulle troligtvis tjäna på att involvera 
projektledare, följa med längre i processen och anpassas efter projektets syfte och kundens 
inställning. 

 

Figur 6.2 Föreslagen omfattning för målstyrningsmetod (grön ruta) i jämförelse med den traditionella omfattningen 
(röd ruta). 

Figuren ovan föreslår en utökning av målstyrningsmetoden till att inkludera en större del av 
förstudien och sträcka sig över hela design– och implementationsfaserna och även att följa 
med under testfasen. Detta innebär att konsulten på ett naturligare sätt kan åta sig den 
projektledarroll som efterfrågats i tre av de fyra undersökta projekten, samtidigt som denne 
kan arbeta för att bibehålla visionen och se till att slutresultatet motsvarar förväntningarna. 
Under studien har det visat sig att det är viktigt att brygga gapet (Markensten, 2005) som 
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uppstår mellan de organisatoriska affärsnivåerna och den tekniska nivån (figur 6.3) och att 
detta kan göras genom att arbeta med de nivåer som länken mellan ska skapas. 

 

Figur 6.3 För att kunna brygga gapet så måste man ta del av de nivåer som man försöker koppla ihop. 

Att följa med längre i processen borde resultera i att den målgruppsanalys som gjorts skulle få 
en större genomslagskraft i implementationsfasen. Det har visat sig att även om alla fyra 
projekten har fått användning av slutleveransen så har det funnits mycket utrymme för 
tolkning i de framtagna personas och deras behov. 

”och vi fick personas och de kändes ju, ja de kändes som att de täckte bara egentligen in en 
ganska begränsad del av vad de skulle göra. Så det fanns ganska mycket luft och utrymme att 
tolka in själv, så att säga. De kanske man skulle använt på nåt mer sätt, att vi inte skulle ha 
slutat där.”(Case A) 

Även under andra projekt har det visat sig att tolkningsfrågan har varit en löpande punkt och 
efter projektet hos Case B fick en konsult följa med som resurs under utvecklingsfasen, vilket 
har visat sig lyckat. Även om man har väl dokumenterade analyser och resultat krävs det alltid 
en tolkning (Löwgren & Stolterman, 2004) och det är under denna tolkning som den tysta 
kunskapen som har inhämtats under målgruppsanalysen kommer att få störst genomslagskraft. 

Som alltid innebär ju detta en kostnadsfråga för beställaren, men om man lyckas visa den 
ekonomiska nyttan med att investera i ett större paket och en metod som sträcker sig längre än 
till bara analysfasen, bör man kunna få de att förstå att det är en lönsam investering. 

6.4 Förstå sin beställare 
När man arbetar med beställarstöd gäller det att göra just det, nämligen att stödja beställaren i 
dennes projekt. Detta kan man inte göra utan att förstå vem det är man ska hjälpa. På samma 
sätt som att man gör en målgruppsanalys för den slutliga användare bör konsulter som arbetar 
inom detta fält göra en målgruppsanalys över vilka sina beställare är. Precis som att det inte 
finns några universella lösningar (Nielsen, 1993), så finns det ingen exakt mall som passar 
alla sorters beställare. Men precis som att vissa behov brukar återkomma i personaanalysen 
(Cooper & Reimann, 2003), återkommer vissa tendenser hos beställare. Det kan vara vilket 
sorts hjälp de behöver, deras inställning till projektet, vilken ekonomisk uppbackning 



Vad händer när konsulten gått hem?  Ali Hamsis 
Kvalitativ utvärdering av målstyrning inom interaktionsdesign  39(47)  

  

projektet får, vem som äger budgeten och liknande. Även om det är bra att skräddarsy 
metoden för varje kund, så ska man vara försiktig med att återuppfinna hjulet för varje 
beställare. Att förstå sin beställare handlar även om att kunna föra med sig kunskap från 
tidigare erfarenheter och passa in den i det aktuella projektet. 

Att förstå sin beställare kan göras på olika sätt, ett av de kan vara att göra en personaanalys 
över de för att kunna avgöra vilken typ av stöd de behöver (figur 6.4). 

 

Figur 6.4 Exempel på en persona av beställare. 

Personaanalysen kan kompletteras med beteendevariabler (Cooper & Reimann, 2003) över de 
olika framgångsfaktorerna som identifierades i resultatkapitlet (figur 6.5). På så vis kan man 
göra de mer dynamiska och även anpassa de längs med projektets gång. Att skapa personas 
över sina beställare kräver självklart en hel del arbete, men det kan motiveras med att det 
skapar en mindre arbetsbörda i början av kommande projekt och att nyttan att snabbt förstå 
beställaren kan skapa ett större förtroende till konsulten från dennes sida.

 

Figur 6.5 Exempel på beteendevariabler för att komplettera persona av beställaren. 
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6.5 Fokusera mer på resultat än metod 
Inom konsultvärden råder det stor konkurrens och många företag profilerar sig genom att sälja 
sin metod. Detta fungerar bra vid födseln av ett företag och för att kunna skapa sig ett namn 
inom branschen. Konsult AB startades 2001 och har under sina år avancerat till att bli ett av 
Sveriges ledande konsultföretag inom användbarhet. De har blivit så stora att deras rykte även 
spritt sig utåt och i jämförelse med de tidiga åren så kommer beställarna till dem istället för 
tvärtom. 

Detta goda rykte har lett till att förväntningarna bland beställare höjts och att man söker sig 
till Konsult AB med stort hopp. Konsult AB är ett kunskapsföretag med kopplingar till den 
akademiska världen vilket har lett till att de är väldigt metodinriktade. Även om metoden är 
en väldigt central del i arbetet och hjälper till att förankra och motivera beslut, är den oftast en 
hjälp till konsulten och inte till beställaren själv. Vad beställaren oftast kan vara ute efter är att 
få hjälp med en viss fråga, sen kan metoden vara av mindre prioritet. Det viktiga är vad 
konsulten kan hjälpa till med och i mindre utsträckning hur. Även om man börjar fokusera 
mer på resultatet så kan man inte glömma metoden heller, dessa bör självklart existera i en 
harmoni. Även här gäller det att kunna förstå sin beställare och vad de vill ha ut. Ju mer en 
kund verkar fokusera på resultatet, så kommer metoden spela mindre roll. I fallet med Case C, 
ville de ha ett färdigt intranät till en viss tid och var därför väldigt resultatinriktade. Här hade 
det troligtvis varit bättre att varit lyhörd och se till deras behov istället för att falla in i en 
metodtrygghet. 

Det här är ju självklart en väldigt svår balansgång, på samma sätt som man vill arbeta efter en 
metod som har visat sig tillitlig, så gäller det att göra beställaren nöjd (Beck & Andres, 2005). 
Å andra sidan är det ju metoden som utmärker ett konsultbolag från ett annat. Det gäller nog 
att skapa en förståelse för beställaren och därefter anpassa sig runt denne. 

Detta innebär inte att konsulter i allmänhet, eller Konsult AB i synnerhet, inte redan har fokus 
på resultatet. Att fokusera mer på resultat än metod handlar om att det inte finns ett 
självuppfyllande syfte i de olika delarna av metoden. Skapandet av personas kommer inte att 
gynna projektet ifall de inte bidrar till att uppnå det uppsatta målet. Att utföra någonting för 
dess självuppfyllandes skull kommer inte att driva projektet framåt. 

6.6 Framtida process 
Dessa fem punkter som har presenterats ovan ger en indikation på hur man kan modifiera 
målstyrningsprocessen i framtiden. Själva metoden, d.v.s. arbetet med användarundersökning 
och personaanalyserna har visat sig fungera väl i de undersökta projekten. Förändringen bör 
ligga i den inledande fasen av projektet, där man etablerar visionen och sätter 
förväntningarna. De föreslagna ändringarna (figur 6.6) fokuserar på att skapa sig en bild av 
vad det är för typ av beställare man arbetar med. Genom att sätta ut beteendevariabler på 
beställare, med eller utan deras involvering, tar man ett steg mot att förstå deras behov. 
Beteendevariabler kan beröra de upptäckta framgångsfaktorer (se kapitel 5, figur 5.1) 
och/eller andra faktorer som kan anses relevanta, såsom organisationsstorlek eller 
marknadssituation.  
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Figur 6.6 Föreslagna processändringar 

Efter att ha skapat sig en personas på sin beställare och man har klargjort deras behov, gäller 
det att skapa en gemensam vision. Hur man kan gå tillväga råder det delade meningar om 
(Fitzgerald, 2003; Senge, 2002), men förslagsvis en workshop eller ett möte där man 
diskuterar förutsättningar, krav och mål med projektet. Detta har troligtvis redan diskuterats 
mellan beställare och konsult men måste även gås igenom med projektgruppen, som troligtvis 
inte var med i upphandlingen. För att behålla den gemensamma visionen kan man 
konkretisera den genom att ha en plansch med projektets process, krav och mål. Självklart är 
detta någonting som måste anpassas för varje projekt, men det kan vara av betydelse att man 
får ut visionen i världen så att man inte riskerar att den förvrängs, vilket kan hända ifall de 
involverade har den i huvudet. 

Genom att skapa den gemensamma visionen är troligtvis halva slaget vunnit, därifrån kan 
man utan svårigheter hämta upp förväntningar som är grundade och realistiska. Det måste 
påpekas att skapa en realistisk förväntan är inte samma sak som att sänka ambitionen. 

Utifrån dessa steg kan man klargöra projektroller och ansvarsfördelningen inom projektet. 
Vilka delar ska konsulten åta sig, vad ska beställaren tillhandahålla och liknande frågor ska 
utredas i detta steg. 
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Ett väldigt viktigt steg sedan är att efter projektets slut gör man uppföljningar, reder ut vilken 
nytta de har haft av projektet och hur man kan förbättras. Här bör man även göra uppföljning 
på beställarpersonas och revidera dem, för att se hur bra de har stämt in och därefter lägga in i 
en databas med andra beställarpersonas för användning i framtida projekt. 

Ett problem med denna utökade version är att det kan ta en lång tid att bygga upp ett 
personagalleri av beställare och man måste vara försiktigt med att inte låta specifika beställare 
få agera persona. Detta är problematiseringar som även gäller i vanliga fall när man försöker 
bygga upp en databas med olika personas. Ett ytterligare problem här kan vara att som konsult 
jobbar man inom många olika fält, vilket gör att tiden för att kunna bygga upp representativa 
personas för kommande projekt ökar kraftigt, samtidigt som man riskerar att basera personan 
på för tunt urval. Å andra sidan, ifall man låter databasen ta sin tid och se till att urvalet är 
representativt, kommer man att tjäna på det i längden. 
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7. Slutsatser 
Studien började med att undersöka vad som hände efter att man gjort en insats som konsult. 
Använde sig beställaren av det man hade levererat? Vilka framgångsfaktorer finns det hos 
målstyrningsprojekt och hur kan dessa påverkas? 

Resultaten visade att på den övergripande frågan, ”Vad har hänt efteråt?”, så har alla de fyra 
undersökta projekten haft nytta och använt sig av de levererade rapporterna med effektmål, 
personas och kravspecificering. 

7.1 Identifierade faktorer 
De faktorer som har hittats har kunnat kopplas till att vara kund-, projekt- och 
konsultspecifika, men ändå dynamiska och påverkar varandra på ett komplext sätt.  

Även om alla faktorer har haft någon form av påverkan på projektframgången, så har de gjort 
det i olika utsträckningar. Figuren nedan (7.1) illustrerar utsträckningen som faktorerna har 
påverkat projektet. Det har visat sig att vision, förväntan och projekttyp, har varit de stora 
faktorerna som har avgjort den upplevda framgången med projekten. Detta är även i linje med 
andra studier som har gjorts inom ämnet (Senge, 2002; Fitzgerald, 2003). 

 

Figur 7.1 Rangordning över faktorernas påverkan på projekten. Större påverkan illustreras med större bubbla, 
bubblor med liknande färger påverkar till liknande omfattning 
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Utifrån de identifierade faktorerna har det dragits slutsatser angående vilket sätt de kan 
påverka ett projekt. Tabellen nedan (7.1) visar faktorerna och deras slutsatser. 

Tabell 7.1 Faktorerna med respektive slutsatser. 

Faktor Slutsats 
Vision Att dela samma vision av hur projektet ska 

genomföras och vad det ska resultera i är kritiskt 
för framgång. 

Förväntan Skapa tydliga problemformuleringar för att 
undvika orealistiska förväntningar 

Projekttyp Anpassa metoden efter projekttypen 
Projektledarroll Definiera roller och arbetsfördelning 
Inställning Identifiera vilken inställning beställaren har till 

projektet 
Styrgrupp Sätt ihop en styrgrupp med lämplig kompetens 

och post. Se till att engagera de på rätt nivå i 
projektet. 

Prestige Ta bort interna prestigeproblem 
Personalomsättning Försök att behålla samma medlemmar genom 

hela projektet. Om nya gruppmedlemmar 
kommer, se till att de delar gruppens vision. 

Budget Ha en tillräcklig budget och en platt beslutskedja 
angående budgeten. 

Metodtrygghet Anpassa metoduppbyggnaden efter beställarens 
behov. Se till att inte falla i metodtrygghet. 

Strategiförändring Vid stort externt förtroende till ens metod, lägg 
mer fokus på resultat än metod. 

7.2 Förbättringsförslag 
Från resultaten har det kommit fram vissa förbättringsförslag på hur man kan komma åt 
faktorerna. Dessa har dock inte testats i något pågående projekt och är strikt hypotetiska. I 
framtiden hade det varit intressant att implementera dessa i projekt och utvärdera om det 
uppstår skillnader i de projekten i jämförelse med de undersökta projekten i denna studie. 

• Skapa en gemensam vision 
• Skapa realistiska förväntningar 
• Anpassa metoden efter projekttyp 
• Förstå sin beställare 
• Fokusera mer på resultat än metod 

7.3 Framtida forskning 
Den här studien har varit en kvalitativ undersökning med syfte till analys och förståelse. 
Tyvärr har det inte funnits utrymme för att påverka projekten, då de redan var avslutade, och 
inte heller att kunna implementera slutsatserna i kommande projekt. Detta skulle vara 
intressant för ett framtida projekt, att agera som en action researcher (Carlshamre, 2001) och 
utföra ett projekt med dessa resultat i åtanke. Även om detta redan görs till en viss 
utsträckning idag så bör man lägga mer fokus på den gemensamma visionen, förväntningar 
och förståelse för varandra, från såväl konsult som beställare.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Orienteringsfrågor – Konsult AB 
I vilket stadie av projektet kom ni in? 

Vad levererades i slutet av projektet? 

Hur många personer från er organisation arbetade med projektet? 

Fanns det någon uttalad projektledare från ert håll? 

Vad ingick i PL:s arbetsuppgifter? 

Fanns det någon Kundansvarig från Konsult AB håll? 

Blev det några byten av projektmedlemmar från ert håll? 

Fanns det en dedikerad projektgrupp hos beställaren? 

Hur sköttes kontakten/kommunikationen med beställarorganisationen? 

Sköttes kommunikationen av samma person under hela projektet? 

Vilka aktiviteter (och hur ofta) skedde i projektet? T.ex. workshops, intervjuer etc. 

Följde projektet tidsplanen? 

Följde projektet budgeten? 

Vilka styrkor fanns det inom projektet? 

Vilka svagheter fanns det inom projektet? 

Vad är din bedömning av kvalitén på Konsult ABs leverans? Motivera! 

Om du fick göra om projektet, vad skulle du ha gjort likadant och vad skulle du ha gjort 
annorlunda? 

  



 

  

Bilaga 2 Orienteringsfrågor - Beställare 
I vilket stadie av projektet kontaktades Konsult AB? 

Varför valde ni Konsult AB? 

Vad levererades i slutet av projektet? 

Hur många personer från er organisation arbetade med projektet? 

Fanns det någon uttalad projektledare från ert håll? 

Fanns det någon speciell hierarki inom projektet? 

Blev det några byten av projektmedlemmar från ert håll? 

Hur många personer från Konsult AB arbetade med projektet? 

Hur sköttes konktakten/kommunikationen med Konsult AB? 

Sköttes kommunikationen av samma person under hela projektet? 

Vilka aktiviteter (och hur ofta) skedde i projektet? T.ex. workshops, intervjuer etc. 

Var det tydligt vad de olika aktiviteterna syftade till? 

Följde projektet tidsplanen? 

Följde projektet budgeten? 

Vilka styrkor fanns det inom projektet? 

Vilka svagheter fanns det inom projektet? 

Innehöll leveransen från Konsult AB det ni förväntade er? Varför/varför inte? 

Används det som levererades? 

Vad är din bedömning av kvalitén på Konsult AB leverans? Motivera! 
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