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ABSTRACT 

Over the past twenty years, technology and other environmental drivers have radically 

altered the very nature of change. Whereas change once was a contained transactional event 

(and easier to manage), it is now more open-ended, radical, complex, personal, and continuous, 

Anderson, D. et al. (2010). Many, improvements have been disappointing and the carnage has 

been appalling, with wasted resources and burned-out, scared, or frustrated employees, Kotter, 

J.P. (2012). Inevitably, to some degree, downsides are part of change efforts, but significant 

amount is avoidable, preventable and manageable.  

Personnel that will implement the strategies actually are the major contributors to the 

success or failure of the change efforts, but many organisations still use tools that measure 

success in terms of tangible assets. The decentralized nature of business that prevails today, 

however values more intangible assets such as culture. This makes changes today more 

complex than ever. The intangible nature of today’s resources makes it hard to address 

influencing factors in change efforts/programs. It’s not “things” anymore (that are easily 

controlled), but resources with own wills who have the power to drive or inhibit change efforts. 

The intangible aspects in change efforts are neglected and can seriously affect transformational 

programs in achieving their objectives.  

In this research, applied research methodology was chosen to generate the necessary 

outcome. Abductive method was used to retie the outcome with the theory. Qualitative 

research method was chosen as the most fitted option to conduct primary data to understand 

what was done and how things were done to be able to answer the research questions. Five 

respondents from five large public organisations were chosen to participate; some of them 

program/project managers and some of them CIO’s.  

There were five research questions that were asked to understand how organisations 

address the tangible and intangible assets during the whole change process from the 

perspective of the boundary conditions from Gartner, which are technology, sponsor(s) & 

stakeholders, organisational culture and market.  
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The results showed that there was an important boundary condition that was 

underestimated. Culture was the aspect that was the least addressed and most neglected 

boundary condition during the whole change process (Figure 3) from BC creation to program 

end.  

Transformational change programs are not technology oriented because culture is a big 

part of the change initiative and therefore the scope needs to be increased to include the 

boundary condition culture during the whole change process to enable higher level of program 

success (Figure 5) and to ensure sustainable business operations changes. The researcher 

therefore called those change programs for business operations change (BOC) programs. 

Consequently, change management & change leadership will need to be a part of the program 

scope. BOC programs will focus more on the intangibles such as culture to ensure higher level 

of success by the transformational change efforts/programs which will lead to greater benefit 

and value to the citizen. 
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1 INTRODUCTION 

In the introduction chapter of this research, the subject matter is presented for the 

reader as a guide to further reading.  

1.1 Background 

Over the past twenty years, technology and other environmental drivers have 

radically altered the very nature of change. Technology as an environmental driver can 

create major changes by e.g. altering the very way we interact, do business and perform our 

daily work. Whereas change once was a contained transactional event (and easier to 

manage), it is now more open-ended, radical, complex, personal, and continuous, Anderson, 

D. et al. (2010). Changes are more cross-functional and interdependent with other functions. 

Incremental change such as in Lean and Six Sigma are of course important for the success of 

the organisations in perfecting its services and operations. Transformational change is 

different. Transformational change is a radical shift of strategy, structure, systems, processes 

or technology, so significant that it requires a shift of culture, behaviour and mind-set to 

implement successfully and sustain over time, Anderson, D. et al. (2010). How to lead 

(transformational) change successfully has become a critical topic on the minds of 

organizational leaders, Anderson, D. et al. (2010). The complexity and the speed of changes 

are faster than ever and the future success of organizations depends on how successful 

leaders are in leading those change efforts.  

The organisations that try to change have collectively a bad track record at managing 

change programs/efforts. In fact, the vast majority of today’s change efforts are failing to 

produce their intended business results, Anderson, D. et al. (2010). To date, major change 

efforts have helped some organizations adapt significantly to shifting conditions, have 

improved the competitive standing of others, and have positioned a few for a far better 

future. But in too many situations the improvements have been disappointing and the 

carnage has been appalling, with wasted resources and burned-out, scared, or frustrated 

employees, Kotter, J.P. (2012). Inevitably, to some degree, downsides are part of change 

efforts, but significant amount is avoidable, preventable and manageable. According to 

Gartner, there are four boundary conditions where programs operate to implement change 

efforts/programs. Those four are: Sponsors and stakeholders, market, technology and 
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organisational culture. Most program managers manage to address the three first barriers, 

but seem to overlook the fourth (culture) which is intangible. 

1.2 Problem 

There are of course many influencing factors that can affect the change effort 

negatively. However, the people that will implement the strategies actually are the major 

contributors to the success or failure of the change efforts, but many corporations still use 

tools that measure success in terms of tangible assets - investments in inventory, property, 

equipment, etc., and the resulting returns. The decentralized nature of business that prevails 

today, however values more intangibles (knowledge, capabilities, relationships), Robert S. 

Kaplan et al. (2001). This makes changes today more complex than ever. The intangible 

nature of today’s resources makes it hard to address influencing factors in change 

efforts/programs. It’s not “things” anymore (that are easily controlled), but resources with 

own wills who have the power to drive or inhibit change efforts. The intangible aspects in 

change efforts are neglected and can affect the program in achieving its objectives.  

1.3 Research questions 

The study therefore seeks to address the following questions: 

1. How do organisations in general address tangibles and boundary conditions at business 

case approval? 

2. To what extent do program managers:  

a) Address the boundary conditions at program start?  

b) Revisit boundary conditions during program execution?  

3. Is there a correlation between the conclusions on above questions and “program 

success”?  
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1.4 Purpose 

The purpose of this research is to elucidate the most important and neglected areas 

around the boundary conditions which can affect the level of success in large change 

efforts/programs. 

1.6 Limitations 

The scope of this study is limited by the following parameters. 

1.6.1 In Scope 

The following were in scope during research: 

● Boundary conditions 

● ROI perspective 

● Transformational large change programs 

● Public organisations  

1.6.2 Out of Scope 

The following were out of scope during research: 

- Development- and transitional change programs 

- Other calculation methods than ROI 
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2 METHOD  

Any research has a method on how the data was obtained and analysed. This section 

describes that area for the reader to show how this research was conducted.   

2.1 Research strategy 

 

Figure 1: Research strategy 

Choosing the right research strategy is vital for the success for any research to be 

able to answer the research questions according to the general research principles. The 

choice of a research strategy is dependent on the problem type and research questions and 

thereafter appropriate methods and techniques are used to best understand the reality. In 

this research, the researcher’s goal was to understand and evaluate specific organisational 

problems that exists in major public organisations today and then recommended necessary 

actions to minimize those problems. Therefore, applied research methodology was chosen 

to generate the necessary outcome. According to Kothari, C.R., (2004), applied research aims 

at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industrial/business 

organisation. The central objective in applied research is to find a pragmatic solution for an 

urgent problem. In addition, one reason has to do with the purpose of applied research, 

which is to understand and provide recommendations for real world issues and problems, 

Guest et al. (2012). When a solution to a research problem does have a pragmatic 

consequence it is called pure research and not applied, Wayne C. et al. (2008). Applied 
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research still can, and often does, contribute with new knowledge and theory, but its 

primary aim is on conducting and generating data to further our understanding of real-world 

problems, Guest, G. et al., (2012). 

In that sense, this applied research is a descriptive research that presents some 

characteristics of a particular situation whereas the main purpose is to describe the present 

situation, provide explanations and analyse the situation to provide recommendation on 

how to minimize the given problems by retying the problem from the present situation with 

theory from secondary sources. By retying the present situation with the theory the 

researcher uses abductive method to argument for the conclusions. Abduction is the logic 

used to describe and explain anchored actions that are in the everyday life as well as in 

language and meanings used by actors. Abduction starts from theory, continues with the 

empirical study and then finishes by retying the theory again (Andersen, 1994).  

2.2 Research phases  

 

 

 

Figure 2: Research phases 

The first two steps were about information gathering to understand and to describe 

the current situation and the issues related to it and then on the third step to present the 

most important parts from the primary sources. The researcher started by reading 

secondary sources such as articles and books to understand the domain and to develop the 

form for the interviews. The main sources for step number one were books from Amazon 

store, articles from Harvard and Gartner. Thereafter, the primary information gathering, 

step number three, was conducted. The results from the interviews where put together, 

presented in the results section and then analysed. At last, main points from the study were 

discussed and presented in the conclusion together with the recommendations. The process 

is illustrated in Figure 2.   
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2.3 Method type 

Qualitative research methods are often used to answer the “why’s” and “how’s” of 

human behaviour, opinion, and experience. Such information is difficult to get through more 

quantitatively-oriented methods of data collection, Guest, G. et al., (2012). Therefore, 

Qualitative research method was chosen as the most fitted option to conduct primary data 

to understand what was done and how things were done to answer the research questions. 

Another motivation for choosing a qualitative method is also that it suits within a 

descriptive- and applied research context which is described in the research strategy section 

above. Nyamongo, and Ryan, (2001) defines qualitative research as a research that “involves 

any research that uses data that do not indicate ordinal values.” 

2.4 Respondents criteria 

The respondent organisations were selected based on the criteria that they currently 

had or just recently ended a major change program. The actual respondents should have 

insight on how their organisation performed or/and is performing their programs. However, 

there was no chance to make several deep interviews per organisation (time limitation). 

Therefore, one respondent per organisation were selected based on the level of position, 

insight and overall view in how large programs are managed in their organisation. As a 

result, five respondents from five large public organisations were chosen to participate; 

some of them program/project managers and some of them CIO’s.  

2.4.1 Ethical considerations  

Before the interviews the researcher obtained confirmation and consent upon an 

interview with the representative of the public organisation (the respondent) through the 

support of Gartner. The interviewer got permission (consent) for collecting data so it could 

be used for research purpose. An introductory letter (Appendix XIII) was sent to the 

respondent to inform and introduce him/her to the subject matter before the interview, but 

also to prepare him/her so that the interview could be effective with higher level of trust. In 

the letter there was also information about the possibility to object any recordings during 

the interview if the respondent felt uncomfortable with it.  

During the interview a semi structured interview guide (Appendix I) was followed 

which covered the scope that were specified in the introduction letter. The location, date 

and time was mostly chosen by the respondent. Two respondents were interviewed through 
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phone because it was not possible to meet face to face due to distance and/or time. No 

interviewee did object the recording of the interview.  

After the interview, the transcript was then sent to respondent who had the chance 

to read through and give feedback to avoid certain things that could be published. There was 

a time-limit to give feedback and if feedback was not given the information was seen as 

approved. Specific information about the respondents was not written in the research 

because of safety and ethical consideration for the participating party. The reasons for this 

were to guarantee protection to individuals so that the information provided does not get 

used with “other” intentions. This also enhanced the validity and reliability of the study 

because respondents could speak freely about the subject without fearing consequences. (If 

the respondent feels that anonymity is not assured, he may be reluctant to express certain 

feelings, Guest, G. et al., (2012).)  

2.5 Research instruments  

Both primary and secondary data sources are used in this research. The interview 

methods used to collect the primary data are personal interviews and the instrument used 

to obtain the information was the interview guide (Appendix 1).  

2.5.1 Interview guide  

The interview guide was created to perform the qualitative interviews and to support 

the researcher in obtaining the information needed to answer the research questions. The 

interview guide (Appendix 1) was semi structured. The motive for this semi structured 

approach was to be able to get the information necessary in the same manner for all 

organisations and to ensure that the respondent's concerns that are interesting for the 

research was caught but at the same time let the respondent express him or herself freely 

and elaborate the answers. In this way the researcher enhanced his knowledge and insight 

into the area of relevance.  

2.6 Validity & reliability threats  

Validity is the most critical criterion and indicates the degree to which an instrument 

measures what it is supposed to measure Kothari, C.R., (2004). When collecting qualitative 

data, the researcher is not trying to artificially constraining the responses and trying to fit 

them into predetermined buckets, Guest, G. et al., (2012). This gives the researcher an 
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advantage when it comes to Validity. It also gives the respondent more flexibility to express 

themselves and the ability to let the researcher ask the question in different ways so that 

the respondent understands it correctly depending on his background. This flexibility 

decreases the reliability, because reliability is the repeatability of a particular set of research 

findings; that is, how accurately they would be replicated in a second identical piece of 

research, the ARQ org, (2013-14). At the same time reliability is not essential when it comes 

to qualitative research instruments.  

2.7 Data analysis 

A code in qualitative inquiry is most often a word or short phrase that symbolically 

assigns a summative, salient, essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of 

language-based or visual data, Saldana, J., (2012). The data can consist of interview 

transcripts, participant observation field notes, journals, documents, literature, artefacts, 

photographs, video, websites, e-mail correspondence, and so on, Saldana, J., (2012). 

Structural coding with sub-coding was used to categorize the unstructured transcribed data 

from the respondents. This method was chosen because it was the easiest way to categorize 

the results with the help of the research questions (Appendix II - VI).  
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3 THEORETICAL FRAMEWORK 

Figure 3 represents a linear theoretical framework/process in which the activities 

involved shows the high-level range of activities involved for program success. This 

theoretical chapter covers those activities involved in Figure 3.  

 

 

 

Figure 3: Theoretical framework and change process overview 

Change drivers are those that drive change forward and the need for a Business Case 

arises. The business case includes tangible and intangible assets that are valued. It is then 

approved whereas the four phases of the program are performed. The BC should be a living 

document during the whole process and cover the boundary conditions. During program 

start to end boundary conditions should be covered and revisited to ensure program 

success. When program has ended program success is achieved by the level the program is 

able to realize the benefits specified in the BC.  

3.1 Change drivers 

According to the dictionary.com, (2015) change is to make something different from 

what it is or from what it would be if left alone. Organisations that enjoy enduring success 

have core values and core purpose that remain fixed while their business strategies and 

operations endlessly adapt to a changing world. One of the leading Change management 

authors, John Kotter (2012) believes that powerful macroeconomic forces are at work, and 

these forces may grow even stronger over the next few decades. Consequently, he believes 
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that those forces will push more and more organizations to reduce costs, improve the 

quality of products and services, locate new opportunities for growth, and increase 

productivity. His prediction and many others likewise show us that changes will increase in 

near future.  

“I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change 

if they are to get better.” 

- Georg C. Lichtenberg  

Understanding what drives change is critical because the “drivers” establish the 

overall context within which any organizational change occurs. They create the catalyst and 

motivation for change, and establish a change effort’s relevance and meaning, Anderson, 

Dean et al., (2010). They form its purpose for both those leading the change and those who 

are targets of the change, Anderson, Dean et al., (2010). Ensuring that everyone involved 

understands the context and the drivers is a good start to minimize people's unwillingness to 

cooperate. This will give people involved the basic answer to why the change is necessary. 

The drivers of change can be environmental, marketplace, cultural, organisational 

imperatives and business imperatives, Anderson, Dean et al., (2010). The environmental 

drivers are those who drive most public government organisations to change. Environmental 

changes can be in political, social, business and economics, governmental, technological, 

demographic, legal and natural environment. Extensive shifts in any of those can actuate 

major transformational change.  

3.1.1 Transformational Change 

Transformational change is the most complex and difficult type of change. If 

successful it can be very rewarding, but at the same time very uncertain because 

unpredicted events may show up along the road. Transformational change is a radical shift 

of strategy, structure, systems, processes or technology, so significant that it requires a shift 

of culture, behaviour and mind-set to implement successfully and sustain over time 

Anderson, Dean et al., (2010). Even so, many still undervalue the importance of people to 

the transformational change’s success in reaching the objectives and specified value. Many 

forget, that people have to be driven out of their comfort zones to the point that it is 

underestimated, Kotter, J.P., (2012). Kotter even points out that economically oriented 
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finance people and analytically oriented engineers can find the people topic too soft for 

their tastes, so they ignore it.   

 

Figure 4: Transformational change, Anderson, Dean, et al., (2010) 

3.2 Business Case  

A business case is usually a well-structured, formal document, that tells the story of 

an initiative - from beginning (what problem or situation triggered the initiative) to end 

(what benefit, value or return is expected), Prosci, (2014). A business case answers the 

question “What happens if we take this course of action?”, Press, H.B.S., (2010). In that 

sense, what happens if we choose to change? A business case makes a perceived problem or 

an opportunity to reach strategic business objectives visible to the senior managers or 

executives. Their role is to decide whether to approve the business case or not based on the 

value and benefits it will contribute in alignment to the organisation and business strategy.   

3.2.1 Return on investment (ROI) 

ROI analysis is a form of cost-benefit analysis that measures the cost of a program (i.e 

the investment) versus the financial return realized by that program, IDC, (2015). When a 

business case is approved by top executives, the expected contribution of a program is 

represented through the ROI calculations in the business case. The ROI calculation is a 

percentage of the returned/generated benefits in terms of money from the investment. The 

formula can be formulated as follows (Formula 1).  
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Equation 1: ROI calculation formula, Phillips, J., et al., (2012). 

3.2.2 Economic benefits  

Economic benefits are benefits that can be quantified in terms of money generated, 

such as net income, revenues, etc. It can also be money saved when discussing a policy to 

reduce costs. How one measures economic benefits really depends on what they are 

analysing, Kallie Wells, (2003- 2015). The benefits can be divided into two groups, tangibles 

and intangibles.  

3.2.3 Tangibles  

Tangible assets are required for business operations and they are rigorously 

quantified and routinely represented as line items on balanced sheets, Phillips, J. et al., 

(2012). Tangibles assets can be structures, systems, processes or technology. Anything or 

any object that can be measured, tracked and quantified directly and thereafter represented 

in monetary terms and benefits.  

3.2.4 Intangibles  

Intangible assets are the key to competitive advantage, Phillips, J. et al., (2012). They 

are indirect, not easy to measure and not assessed and tracked through traditional 

accounting methods and practises. It is therefore well understood that quantifying and 

measuring intangible assets to monetary values is not easy. Still, if organisations want to 

succeed at higher levels they will need to address the intangible assets such as the examples 

below (Table 1).  
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Table 1: Common intangible measures, Phillips, J. et al., (2012) 

 

Table 2: Comparison between tangibles and intangibles, Phillips, J. et al., (2012) 

3.3 Program  

A program is the means to implement the change specified in the business case. The 

Project Management Institute (PMI) defines a program as “A group of related projects, 
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subprograms and program activities that are managed in a coordinated way to obtain 

benefits not available from managing them individually”. Programs are the instruments of 

implementing corporate strategies to achieve business or organisational goals and 

objectives. The benefits of a program can be realized throughout the execution of the 

program or incrementally or at once in the end of the program, Institute, P.M., (2013). 

Therefore, a program is the means of delivering value and benefits specified in the business 

case. As you will see from the change inhibitors chapter (3.3.3) the rate of program failures 

is about 60-70 percent. What level of success are the programs we perform today pursuing 

(Figure 5)? And what are the inhibitors? Before going into the level of success of a program 

the environment around a program needs to be understood. Gartner call that environment 

the boundary conditions. 

3.3.1 Boundary conditions 

The success of a program is often interlinked with the boundary conditions that the 

programs should address. Boundary conditions broadly determine the environment in which 

the programs will operate in. These boundary conditions are stakeholders and sponsor(s), 

market, technology and organisational culture. According to Gartner, boundary conditions 

should in reality be considered prior to the conventional "planning phase." in a program. The 

ideal situation would be that an assessment should take place as part of the business case 

approval revisited by the program manager before the program starts, and at least once a 

year thereafter, Fitzgerald, Donna, (2012).  

3.3.1.1 Sponsor(s) and stakeholders  

There are five areas to assess when it comes to stakeholders and sponsor(s). 

Sponsors, primary stakeholders, secondary stakeholders, end customer and program team 

members. According to Gartner, program manager's first concern when establishing an 

initial area of order is to understand sponsor/stakeholder attitudes, hopes and desires, 

Fitzgerald, Donna, (2012).  

3.3.1.2 Market 

While Gartner have chosen to use the term "market", this factor actually covers any 

program that is done in response to external (outside the organization) conditions. Changes 

in legal regulations, the need for a rapid strategic response to a new product from a 

competitor, or just a projected shortfall in the next budget cycle can all be reasons why the 
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deadline for the program can be "fixed" at some arbitrary or short-term date. Markets can 

change and can therefore influence internal programs, because programs are executed in a 

period of time. During that time a lot of things can happen and requires the program 

manager and team to have their tentacles also pointed outwards. Program teams often 

forget to take into account the general market forces affecting the organization paying for 

the program, Fitzgerald, Donna, (2012). Changes in legal regulations, political influences, 

new competitor products or other external changes can have major effects on programs.  

3.3.1.3 Technology 

There are many opportunities and risks in using technology. There are five factors 

one should consider when underpinning a program according to Donna Fitzgerald, (2012) at 

Gartner. First of all it’s the maturity and the lifespan of the technology that is used. Secondly 

it is the timing. If a new release major release can affect the situation. Third is the 

integration complexity. Fourth is the compatibility to the program and fifth the knowledge 

that the staff has on that technology.  

3.3.1.4 Organisational culture 

Culture can be overseen in the short perspective but in the long run it cannot be 

disregarded if any program is to achieve program goals. Culture is something intangible and 

hard to get a grip on, but very important. At any given time, company culture is best 

considered as a program boundary and can be nudged in the short term and changed in the 

long term, but it cannot be disregarded if any approach to managing a program is to 

succeed, Donna Fitzgerald, (2012). Many technically oriented people in the IT industry, 

politics is not a subject for discussion. Unfortunately, program managers get into trouble if 

they fail to understand that the programs are all about politics, Donna Fitzgerald, (2012).  

3.3.2 Program success 

Those organisations that do reach some goals might believe that achieving already-

specified business results is sufficient for the change effort and that higher level of success 

as culture change, or change capability is not necessary. Most change management 

consultants and authors would disagree and argue for at least culture change for sustainable 

change and higher ROI. On the other hand, those that don't achieve already-specified 

business results may think that culture is not important. Several studies reported that the 

most frequently cited reason given for failure was a neglect of the organization’s culture. 
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Most major change initiatives—whether intended to boost quality, improve culture, or 

reverse a corporate death spiral—generate only lukewarm results. Many fail miserably, John 

P. Kotter, (2007). In other words, failure to change the organization’s culture doomed the 

other kinds of organizational changes that were initiated (Caldwell, 1994; CSC Index, 1994; 

Gross, Pascale, and Athos, 1993; Kotter and Heskett, 1992). The level of success of a 

program is directly linked to the expected ROI of the business case, Figure 5.  

 

 

Figure 5: Levels of success, Anderson, Dean et al., (2010) 

In a program there are many aspects that need to be considered such as financial 

management, risk management, performance management, contract management, supplier 

management. However, two of these main aspects are change management and change 

leadership. These are the core competences to make sure the change will provide the 

organisation the required success the organisation is striving for.  

The purpose is to create changes as pain free as possible and at the same time 

ensure some degree of control of the outcome. To say that changes will not include any pain 

is unrealistic. The question is how much pain (necessary and unnecessary) and how that pain 

which will inflict people is handled so that minimal loss and injury is caused by the change to 

the organisation people. Whenever human communities are forced to adjust to shifting 
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conditions, pain is ever present. But a significant amount of the waste and anguish we’ve 

witnessed in the past decade is avoidable, Kotter, John P., (2012). Change management is 

mostly all about people who are willing or unwilling to change. Large change efforts are 

usually impossible except if most people are willing to help. The key lies in understanding 

why organizations resist needed change, what exactly is the multistage process that can 

overcome destructive inertia, and, most of all, how the leadership that is required to drive 

that process in a socially healthy way means more than good management, Kotter, John P., 

(2012). Furthermore, Kotter also states that successful transformation is 70 to 90 percent 

leadership and only 10 to 30 percent management.  

3.3.3 Program success inhibitors / Change inhibitors  

There are many factors affecting a change effort of being successful, but 

breakthrough results occur primarily from unleashing the human potential, Anderson, Dean 

et al., (2010). Ignoring or neglecting the human potential can minimize ROI and increase 

resistance to change in people. An often heard of and quoted statistics in organisational 

change is that 70 percent of all change efforts fail to deliver their intended results. A large 

study done by IBM shows that this almost is accurate, because IBM’s study of 1500 change 

management executives across fifteen countries shows that 60 percent of change efforts fail 

to deliver their objectives, IBM Global Study, (2008). This rate of failure is dramatic and one 

of the most challenging issues one can face in organisations today. It is well known, for 

example, that as many as three-quarters of reengineering, total quality management (TQM), 

strategic planning, and downsizing efforts have failed entirely or have created problems 

serious enough that the survival of the organization was threatened, Cameron, (1997).  

There are ten common mistakes in leading transformation efforts according to 

Anderson, Dean et al., (2010): 

1. Not clearly and officially linking the change to market and business strategy 

2. Not providing clear change leadership, roles and decision making and how the 

change effort will interface with the operators.  

3. No enterprise change agenda, no common change methodology and inadequate 

infrastructure to execute change successfully.  
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4.  Misdiagnosing the scope of the change either in magnitude or by only initiating 

technological or organisational initiatives, and neglecting the cultural mind-set and 

behavioural requirements.  

5. Running the change through multiple separate of competing initiatives rather than 

aligning all initiatives and ensuring the integration of plans, resources and pace.  

6. Not creating adequate capacity for the change, setting unrealistic, crisis producing 

timelines and then laying the change on top of people’s already excessive workloads.  

7. Not sufficiently addressing the organisation’s culture as a major force directly 

influencing the success of change.  

8. Leaders not being willing to change their mind-sets, behaviour, or style to overtly 

model the changes they are asking of the organisation.  

9. Not adequately or proactively attending to the emotional side of the change; not 

designing actions to minimize negative emotional reactions; not attending to them in 

constructive ways once they occur.  

10. Not adequately engaging and communicating to stakeholders, especially early in the 

change process, relying too heavily on the one-way top-down communication; 

engaging stakeholders only after design is complete.  

According to John Kotter (2012) there are eight mistakes that inhibit or cause change 

efforts to fail. The number one error organisations do is to plunge ahead without 

establishing a high enough sense of urgency to fellow managers and employees. The number 

two reason is failing to create a guiding coalition of people that commit to the change, drive 

it and guide the organisation forward. Individuals alone, no matter how competent or 

charismatic, never have all the assets needed to overcome tradition and inertia except in 

very small organizations. The third error is to underestimate the power of vision. A vision has 

an important role in directing, inspiring and aligning efforts towards a common goal. The 

fourth error organisations do is to under communicate the vision. Most people are willing to 

help the organisation to reach its goals even by doing short term sacrifices if they 

understand the benefits and the long term vision and goals. The fifth error is to permit 

obstacles to block the new vision. People's self-interest or internal barriers in their own mind 

can block the change. The sixth error organisations do is to fail to create short term wins. 

Most people don't see the change compelling if the change doesn't give them results within 

six to eighteen months. The seventh error organisations do is to declare victory too soon. 



19 
 

Until change sink down deep into culture the new way of working is an object for regression. 

The eight error organisations make is to neglecting to anchor changes firmly in the corporate 

culture. Changes will only be around when it becomes the norm. This is the last but not the 

least error because everything else done will be useless if the new ways of working is not 

anchored and accepted in the culture and values. The combination of cultures that resist 

change and managers who have not been taught how to create change is lethal, Kotter, John 

P., (2012).  

3.3.4 Change Management 

Management is a set of processes that makes sure that complicated systems, 

technology and people run evenly. The important aspect of management is planning, 

budgeting, organising, staffing, controlling and problem solving. Management approaches 

helps managers to manage systems. Throughout this century many large private and public 

organisations were developed, thousands and thousands of large organizations for the first 

time in human history were created and there weren't enough good managers to keep all 

those bureaucracies functioning, Kotter, John P., (2012).  

3.3.5 Change Leadership 

Leadership creates organisations or transforms outdated ones. It takes you into 

territory that is new and less well known, or even completely unknown, Kotter, John P., 

(2012). One of the most common mistakes leaders are making in leading transformation is 

imposing the change process, causing resistance and therefore minimizing the ROI and 

interestingly the same mistakes are being made regardless of the type of industry or sector, 

Anderson, Dean et al., (2010). 

If we look historically, “content” changes could be controlled and managed easily by 

leaders/managers. They could command and control many of changes to their desired 

results. This was possible for three reasons. First, most of the changes occurred within silos 

of influence. Cross-boundary collaboration was not required, Anderson, Dean et al., (2010). 

Therefore, sharing power and decision influence were not important.  

Secondly, managers could often design and implement changes as separate 

initiatives, requiring little integration and no special attention to the change process, 

Anderson, Dean et al., (2010). Change implementation could be managed like other projects 
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in their organizations. And third, these changes usually did not require any significant or 

profound personal change on the part of the leaders or the people impacted by the change, 

Anderson, Dean et al., (2010). Some communication and training were enough to handle the 

soft aspect of the change to achieve the desired results.  

Our situation today is almost the opposite of what is used to be where silos could do 

their own changes. Instead, cooperation and integration between silos is becoming more a 

norm than exception to deliver needed and required services to citizens/customers. 

Therefore, superior change leadership capability is an essential skill in our twenty-first 

century world, Anderson, Dean et al., (2010). Manage and control style of change leadership 

will be less effective because the tangible domain of changing organizational strategy, 

structure, systems, processes, skills, and technology suddenly required a significant focus on 

the less tangible domain of culture and people (cultural imperatives). Knowledge has 

become source of power and freedom the implicit requirement. Imposing change would be 

an excellent road to failure. On the other hand leaders are not willing to change themselves, 

their mind-sets, behaviour or style to what they are openly asking of others to do. Change 

leaders must attend to three critical areas: content, people, and change process. Most 

leaders have greater competency in business content and less in the areas of people and 

change process, Anderson, Dean et al., (2010). . 

In fact, the design of the change process is one of their primary responsibilities to 

integrate all three areas of content, people and process, Anderson, Dean et al., (2010). 

Change leaders do not design the content itself, but engage with content experts to ensure 

it builds commitment in stakeholders by gathering their input, keeping them informed and in 

many cases sharing decision power, Anderson, Dean et al., (2010). 

3.4 Culture  

There are two main disciplinary foundations of culture. One is sociological which 

states that organisations have cultures. The second is anthropological which states that 

organisations are cultures. Majority of writers agree to the sociological definition that 

culture refers to the taken for granted values, underlying assumptions, expectations and 

definitions that characterize organisations and their members, Cameron, K.S. et al., (2011). 

Most discussions of organisation culture agree that culture is a socially constructed attribute 
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of organizations that serves as the social glue binding an organization together, Cameron, 

K.S. et al., (2011). Failed attempts to change often produce cynicism, frustration, loss of 

trust, and deterioration in morale among organization members. Organizations may be 

worse off than if the change strategy had not been attempted in the first place. Modifying 

organizational culture, in other words, is a key to the successful implementation of major 

improvement strategies, Cameron, K.S. et al., (2011).  

People are often unaware of a culture until it’s questioned, until they experience a 

new culture or until it’s made explicit through models and concepts. Culture reflects the 

prevailing ideology that people carry inside their heads, Cameron, K.S. et al., (2011). It gives 

people a sense of identity and often unwritten and unspoken guidelines on how to conduct. 

It also makes the experienced social system more stable in the organisation.  

 

Figure 6: Elements of Organizational Culture, Cameron, K.S. et al., (2011) 

The four levels of culture elements should be handled to transform culture 

successfully, Figure 6. At the foundation level, the expression of culture is manifested in 

taken for granted assumptions that define the human condition and its relationship to the 

environment. As stated before, most people are not aware of those assumptions until 

challenged. When you wake up in the morning you do not think about and take a deliberate 

decision on what language you will speak that day. It’s something natural that you act 

accordingly without you thinking about it. Contracts and norms are the rules and procedures 

that govern human cooperation and communication. Policies in organizations, for example, 

emerge from assumptions about how to enable successful performance, how to coordinate 



22 
 

work, and how to reward employees, Cameron, K.S. et al., (2011). Artefacts are represented 

by the buildings in which we work, the clothes we wear, the sizes or shapes of our offices, 

and the arrangements of our furniture. They are also exemplified by logos, themes, mission 

statements, formal goals, and the kinds of recognition that organizations use, Cameron, K.S. 

et al., (2011). The most apparent manifestation of culture is the unambiguous behaviour of 

members of the culture. In an organization, this is the way in which people interact, the 

amount of the “whole self” invested in the organization, and the extent to which innovative 

or activity is tolerated or encouraged, Cameron, K.S. et al., (2011). Culture change, at its 

root, is intimately tied to individual change and Individual change and organizational change 

are linked, Cameron, K.S. et al., (2011).  
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4 EMPIRICAL FINDINGS  

All relevant findings are presented in this section.  

4.1 Participant organisations 

All organisations that participated in the study were public sector organisations 

governed ultimately by the government.  

 

Organisation  Respondent Role Org size  

Org. 1 A Ex CIO 30 000 

Org. 2 B CIO    39 000 

Org. 3 C Program manager 1000 

Org. 4 D CIO 6700 

Org. 5 E Program/project 

manager 

50 000 

 

Table 3: Respondent org. roles and size 

4.2 Change drivers  

The most important drivers of change are the political and the legal (market 

according to the boundary conditions) for public government agencies (Appendix II). One 

organisation (B) had also innovation as an important activity to drive change and two 

respondents said that internal efficiency and quality were also drivers to some degree.  

4.3 Business case 

Political decisions and legal requirements is said to override the need of creating BC 

in most cases. If the driver of change is internal BC’s can be done if sponsors do require a BC. 

The BC is then approved by internal sponsors (and stakeholders). However one respondent 

(D) said that business cases were not done in any cases in that organisation and only general 
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descriptions of the program were done. No formal requirements of BC content before 

approval is required and it also depends what the driver of change is and who is behind it.  

Most organisation addressed tangibles at BC approval and program directive/plan 

approval, but none did real ROI calculations. In some cases the PENG model was used to 

calculate the benefits. However, most of the organisations, if calculations where done, 

would calculate on the technology part of the boundary condition and how the benefits 

could affect the business and what benefits it could bring intangibly. Legal and political 

(market) inputs are factors that are addressed and important for public agencies, but the 

consequences it can have on the programs is not calculated. In cases where the drivers are 

political and legal, ROI is not calculated in how it affects the programs. It’s a matter of 

following and implementing the legal and political requirements and directives. Culture is 

the least addressed boundary condition at BC approval. However some organisations 

address the aggregate effects of the projects that will affect the culture and mention it in BC, 

but there are no ROI calculations, evaluations or assessments on how the culture can affect 

the program success at BC approval. Sponsors and stakeholders are mostly addressed at BC 

approval. In most cases it's a pre-condition to even start a program. It's however not 

quantified or calculated. One respondent (C) mentioned that it's very hard to make the 

sponsors and stakeholders fully understand the extent of the decisions and the 

consequences of the program (on the organisation).  
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4.4 Program  

The technology part in the boundary condition is the part that most organisation put 

the most effort in (Diagram 1). Thereafter market (legal, political) requirements, sponsor(s) 

and stakeholders and at least addressed is the culture.  

 

 

Diagram 1: Diagram 1, Result 1, Critical boundary condition actually addressed by participating organisations 

 

When the respondents were asked what they themselves would put effort in or what 

they were striving for in their organisation for program success the result were  first, 

sponsor(s) and stakeholders, second culture, third market (political and legal requirements) 

and at last technology (Diagram 2).   
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Diagram 2: Critical boundary conditions to manage for program success 

4.4.1 Program start 

Sponsor (s) & 

Stakeholders 

In all cases sponsors and stakeholders were not addressed in terms of ROI, 

but some organisations did perform risk analysis to make sure hinders that 

could affect the program were addressed. There seemed to be lack or 

structured and systematic way of addressing the sponsors and stakeholders to 

ensure program success. 

Technology  At program start Technology is the boundary condition that was mostly 

addressed compared to the other boundary conditions by the program 

managers. Costs and benefit effects are addressed. However, ROI is not 

calculated in most cases. 

Market Market was not assessed, evaluated or calculated on how it can affect the 

program success at program start. However, legal and political drivers are 

mostly the reasons why the program even started. 

Culture  Culture was not assessed, evaluated or calculated on in monetary terms ROI 

on how it could affect the program success at program start. Culture seemed to 

be the least addressed compared to the other boundary conditions.  

 

Table 4: Program start results  
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4.4.2 Program execution  

Sponsor (s) & 

Stakeholders 

Sponsors and stakeholders were not readdressed on regular basis to ensure 

program success. There seemed to be no recalculations or re-evaluations 

on how it could affect program success in monetary terms. There seemed to 

be lack or structured and systematic way of addressing the sponsors and 

stakeholders to ensure program success. 

Technology  Technology was the boundary condition that was mostly revisited by the 

program managers during the program execution, but only two respondents 

mentioned that they did it regularly. Real ROI recalculations were however 

performed during execution because mostly it wasn’t even calculated from 

the start anyway. Often the costs and benefit effects are those parameters 

that were addressed. 

Market New political and/or legal inputs can occur during program execution. Legal 

and political inputs are always under scrutiny because of their importance, 

but there are no regular re-assessments, re-evaluations or ROI re-

calculations on how political or legal inputs can affect the programs in 

monetary terms. Some organisations did consequence analysis of the inputs 

or changes.  

Culture  Culture seems to be the boundary condition least addressed in any way 

during program execution.  

 

Table 5: Program execution results 

4.4.3 Program end 

All organisations in this study did not have any type benefit realisation or ROI follow-

up after program end to make sure changes were successfully implemented. Most 

organisations pointed out that this is the least developed area. Respondent (C) pointed out 

that this is not the program manager's responsibility, but the line manager's.    
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5 ANALYSIS AND DISCUSSION  

In this section the results are analysed and discussed.   

5.1 Research question 1 

RQ1 asks how the organisations in general address tangibles and boundary 

conditions at business case approval. The result that clearly stands out to answer this 

question was that none of the public organisations seemed to perform any real ROI 

calculations on any tangibles or intangibles at BC approval. Instead, the main focus was on 

benefit effects and value that the calculated tangibles could have on the citizen. The 

intangibles were never directly quantified at any participant organisation. Some 

organisations did risk analysis and evaluated how much it would cost to handle risks, but 

none valued the impact of the risk in monetary terms. At business case approval sponsor(s) 

and stakeholders were the mostly addressed boundary condition and culture the least. 

There may be some exceptions in performing ROI calculations in some programs or projects, 

but the main findings showed that ROI calculations where not the main method to calculate 

the economic benefits in public organisations.  

5.3 Research question 2 

RQ3 asks on to what extent program managers (a) address the boundary conditions 

at program start (b) revisit boundary conditions during program execution. The results 

showed that even at program start technology was still the boundary condition that is 

addressed to the highest extent by the program managers, but no real ROI calculations were 

made to ensure program success. Culture was at program start addressed to the lowest 

extent by the program managers.   

Some organisations revisited the technology regularly to some extent during 

program execution. Culture was least revisited or addressed regularly in any way during 

program execution.  

5.5 Research question 3 

RQ5 asked whether there were any correlation between the conclusions on research 

question one and two and “program success”. Yes, there were correlations. There was a 

boundary condition that was clearly underestimated. Culture was the least addressed and 

most neglected boundary condition during the whole change process (Figure 3) from BC 
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creation to program end.  

The results in Diagram 1 clearly shows that Technology is the boundary condition 

that organisations see as most critical to manage for program success because they put the 

most effort in it during the lifetime of the program. Culture is the boundary condition that is 

seen as least critical for program success because the least effort is put in it during the 

lifetime of the program.  

Several studies reported that the most frequently cited reason given for failure was a 

neglect of the organization’s culture. Most major change initiatives—whether intended to 

boost quality, improve culture, or reverse a corporate death spiral—generate only lukewarm 

results. Many fail miserably, John P. Kotter, (2007). Therefore, not addressing culture could 

be considered as a huge risk that could hinder program success and impact the organisation 

quite seriously. The interesting part is that the level of success of a program is directly linked 

to culture and its effect on ROI stated in the business case, see Figure 5.  

Many would probably argue that ROI is not relevant for public organisations in 

Sweden, because they tend to not use real ROI calculations in BC’s or in program 

directives/plans. The dilemma that public organisations are in is that the value and benefits 

that the programs create do in most cases not return to the organisation itself, but goes 

towards the citizens. It is therefore hard to quantify in economic benefits/revenue. The 

researcher would still argue that addressing the culture would bring more value and benefit 

effects to the citizens, because the generated effect of addressing the culture aspect 

seriously would be the same weather you calculate or measure ROI or not. If organisations 

want to succeed better in delivering sustainable transformational changes driven by politics, 

legal requirements, innovation or internal efficiency and quality they have to address the 

culture part of the boundary condition. According to Kotter, John P. (2012) an error 

organisations make is neglecting to anchor changes firmly in the corporate culture and until 

change sink down deep into culture the new way of working is an object for regression. The 

change efforts/programs will then bring very little value and benefit to the citizens and/or 

organisations performing them. As research question one to two showed most effort was 

put on technology part of the boundary condition and the programs that were performed 

were technology oriented. Thus culture change was not part of the programs. One 
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respondent (C) pointed out that to make sure changes were successfully implemented after 

the program termination is not the program manager's responsibility, but the line 

manager's”. As you see in Figure 7.  

 

 

Figure 7: Technology implementation programs 

The researcher agrees to that what respondent (C) stated, but only if the program is 

indeed a technology implementation program. In reality, the case is different. Especially if 

the program is a large transformational change effort/program that will affect a lot of 

people in how they do their daily work. The change cannot suddenly come after that the 

systems have been implemented even if trainings and other initiatives were done. If the 

programs were technology oriented without any other purpose then culture will in most 

cases fall under the responsibility and accountability of the line managers. It is somehow 

unrealistic to expect line managers to address needed cultural changes after a major change 

program has ended. Large transformational changes require cross-boundary collaboration 

throughout the whole spectrum of the organisation. Historically changes could be controlled 

and managed easily by managers because most of the changes occurred within silos of 

influence. Cross-boundary collaboration was not required, Anderson, Dean et al., (2010). It’s 

not an IT-project anymore. Line managers are mostly focused on their part, their silos, 
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especially in public conservative and bureaucratic organisations. They (line managers) orient 

down into their own organizations rather than up and across to the needs of the larger 

enterprise, Anderson, Dean et al., (2010). Whereas putting both change responsibility and 

accountability on line managers could lead to a very painful organisational experience where 

too much politics and games can be played until it becomes an internal subtle warzone. 

Many forget, that people have to be driven out of their comfort zones to the point that it is 

underestimated, Kotter, J.P., (2012). Changes usually did not require any significant or 

profound personal change on the part of the leaders or the people impacted by the change, 

Anderson, Dean et al., (2010). Culture change, at its root, is intimately tied to individual 

change. Cameron, Kim S. et al., (2011). So the people and the leaders are part of the change 

and then how is it possible to let the line managers lead the changes that are required of 

them at the same time let them handle cross-boundary changes and their own functional 

changes in their department without conflict of interests and personal frustrations and 

maybe personal crisis? Individual change and organizational change are linked, Cameron, 

K.S. et al., (2011). Respondent (E) mentioned during the interview that during the change 

process their organisation had unchanged production/operational requirements and the 

organisation was not willing to invest in it. The change was inhibited because it was too hard 

to perform. How do you think someone can change when he/she is overstressed by the daily 

normal tasks? The combination of cultures that resist change and managers who have not 

been taught how to create change is lethal, Kotter, John P. (2012).  

When the respondents were asked what they themselves would put effort in or what 

they were striving for in their organisation for program success the result were first, 

sponsor(s) and stakeholders, second culture, third market (political and legal requirements) 

and at last technology (Diagram 2). Because culture is a serious and important part to enable 

higher level of program success (Figure 5) it needs to be included and should be addressed 

earlier in the change process. According to Anderson, Dean et al., (2010), a mistake 

organisations do is to not sufficiently address the organisation’s culture as a major force 

directly influencing the success of change. Modifying organizational culture, in other words, 

is a key to the successful implementation of major improvement strategies, Cameron, K.S. et 

al., (2011). This would lead to that the whole concept and understanding of how to set up a 

transformation program must change. Culture change would be part of the program and the 
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program should continue after execution. See Figure 8.  

 

Figure 8: Business operations change (BOC) programs 

Culture would be addressed at every point by the program to ensure higher level of 

program success and change success that will lead to greater benefit and value for the 

ordinary citizen if the internal (and sometimes) culture is transformed. This will also change 

the dynamics between line management and program management. Program management 

will have higher authority and accountability and line managers the responsibility to perform 

necessary changes. Consequently, change management & leadership will need to be a part 

of the program scope. Kotter states that successful transformation is 70 to 90 percent 

leadership and only 10 to 30 percent management. Whereas the technology oriented 

transformation programs almost entirely focused on management to implement systems, 

processes and structures and neglected change leadership. It’s not strange that 60 - 70 

percent of the change efforts/programs are failing (3.3.3).  

To answer the second part of research question five on if there were any correlation 

between culture and program success. Yes. Culture is directly linked to program success 

(Figure 5). Culture was least addressed and therefore there is a higher risk of failure in those 

types of programs, especially if they are large transformational change programs. 

Transformational change programs are not technology oriented because culture is a big part 

of the change initiative and therefore the scope needs to be increased to include the 
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boundary condition culture during the whole change process to enable higher level of 

program success (Figure 5) and to ensure sustainable business operations changes. The 

researcher therefore called those change programs for business operations change (BOC) 

programs.  

There may be other solutions and other perspectives to the problem. However the 

overall pattern was quite clear. Culture was underestimated during the whole change 

process, because programs were seen as technology implementation programs. If we can 

consciously change how large transformational changes programs are performed to that 

extent that culture is included and transformed. We will have greater impact on the society 

because the ultimate goal of the public organisations is to somehow affect the citizen’s life 

for better. The government has an obligation to the citizens to try to do it’s best to ensure 

highest value and benefits of what the taxpayer is paying. Is this the case today?  

5.6 Further studies 

It would be interesting to investigate further in how different types of organisational 

structures can affect organisational cultures (or/and vice versa) in reaching higher level of 

program success.  
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6 CONCLUSION 

Business Operation Change (BOC) programs will reach higher level of success in large 

transformational change initiatives than technology focused programs because BOC puts 

more effort in change leadership which is according to Kotter about 70 – 90 percent of a 

successful transformational change effort. Technology oriented programs tends to exclude 

change leadership and focus more on change management (tangibles such as systems, 

processes and structures) which is according to Kotter only 10 – 30 percent of a successful 

transformation effort. BOC programs will focus more on the intangibles such as culture to 

ensure higher level of success by the transformational change efforts/programs which will 

lead to greater benefit and value to the citizen. Change leadership and change management 

is therefore included into the BOC programs scope during the whole change process to 

ensure cultural transformation. Culture change should therefore be a part of the change 

program during the whole change process (Figure 8) and continue after execution phase 

until successful benefit realization could be reached by a transformed stable new culture in 

the organisation. 

 As research findings showed in this research, participant public organisations did not 

sufficiently address the organisation’s culture as a major force directly influencing the level 

of success or failure of change (Figure 5). Instead, most public organisations ended their 

programs after the execution phase (Figure 7) in large technology oriented transformation 

programs. Line managers had then the responsibility and the accountability to ensure 

cultural change was established. Large transformational changes efforts/programs require 

cross-boundary collaboration throughout the whole spectrum of the organization and lime 

managers mostly focus on their part, their silos, especially in public conservative and 

bureaucratic organisations. Putting both change responsibility and accountability on line 

managers could lead to a very painful organisational experience where too much politics and 

games can be played because of conflict of interest and unwillingness to change until it 

becomes an internal subtle warzone. Culture change, at its root, is intimately tied to 

personal change which is also tied to organizational change.  

Managers and their departments need to change personally which could lead to 

personal turbulent state both for managers and employees. The cultural change cannot 

suddenly come after an IT system implementation program even if trainings and other 
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initiatives are done to handle the people part. The four elements of culture (Figure 6) need 

to be strategically and systematically addressed during the whole change process during 

several years. If not addressed and handled properly during the whole change process you 

will certainly have a higher level of resistance in personnel. The combination of cultures that 

resist change and managers who have not been taught how to create change is lethal, 

Kotter, John P. (2012). About 60 - 70 percent of transformation efforts are failing to deliver 

the desired results (3.3.3). Whereas change once was a contained transactional event (and 

easier to manage), it is now more open-ended, radical, complex, personal, and continuous, 

Anderson, D. et al. (2010). Over the future twenty years, technology and other 

environmental drivers will even more radically alter the need for change than the past 20 

years. Competent change leadership is becoming the most coveted executive skill, Anderson 

D. et al. (2010). 

6.1 Recommendations 

1. Business case and program directive should be updated in a systematic way during the 

whole change process because of changing conditions during the program lifetime.  

2. Boundary conditions should be continually addressed and evaluated in a systematic way 

during the whole change process.  

3. Increase scope of the program to involve culture change in a sustainable manner.  

4. Include change leadership & management into program scope already from business case 

creation if possible. 

5. Place the accountability of cultural change into the program manager’s table.  

6. During more intensive periods of change, make sure business operations only do most 

important activities to ensure business continuity.  
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6.2 Recommendations for further studies 

1. To be able to address culture you need to know the current as-is culture and how it can 

affect the change and what culture you need to be successful in performing your new way of 

operations. Therefore, it is important to assess and evaluate culture to find the gaps and 

insecurities involved. It should be further investigated and evaluated to answer the 

questions on what culture assessment frameworks there are available, which ones should be 

used for public organisations and why.  

2. To be able to implement/address culture changes at different stages of the change 

process it would be wise to find a way to plan and incorporate culture change 

framework/model into a change program framework.  
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APPENDIX I: Interview guide  

  

Respondent 
name:  

 Respondent title:   

Organisation 
name: 

 Size of the 
organisation: 

 

 

Introduction 

1.1 Interviewer 

1.2 Respondent 

 

Business Case  

How does your organisation address business case approval? 

 

Can you describe the formal requirements to approve a business case? 

- When is the business case approved?  

- How do you address tangibles at business case approval? 

- To what extent do you try to translate intangibles to tangibles?   

- How do you address the boundary conditions at business case approval?  

 

Rank by a decreasing order the boundary conditions which your organisation put the most effort and 

focus in programs (in past)?  

 

Rank by a decreasing order the boundary conditions which you consider as most important for 

program success and/or that you are striving for today? 

 

3. Program  

Having sponsors and stakeholders on your side can be a very important success factor for a program. 

Describe how you address sponsor(s) and stakeholders in the business cases for programs at 

program start? 
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Any assessments, evaluations or calculations on the insecurities and opportunities involved 

on how it can affect the ROI of the program? 

 

Technology can be a very important success factor for a program in today’s technology oriented 

world and marketplace. Describe how you address technology in the business case for programs at 

program start? 

Any assessments, evaluations or calculations on the insecurities (maturity lifespan, timing, 

integration complexity, compatibility and in-house knowledge) and opportunities 

involved on how it can affect the ROI of the program? 

 

The market is constantly changing and can affect the programs and therefore can be a very 

important success factor for a program in today’s fast paced changing world. Describe how you 

address the market in the business case for programs at program start? 

Any assessments, evaluations or calculations on the insecurities (new technology, political 

and legal changes and so on..).  and opportunities involved on how it can affect the ROI of 

the programs? 

 

Describe how you address culture in the business case for programs at program start? 

Any assessments, evaluations or calculations involved on the insecurities and opportunities 

the organisational culture can have on ROI of the programs?  

 

To what extent do you revisit and reassess the boundary conditions under the program lifetime? 

 

When the program has ended and the projects are finished how do you make sure that the program 

benefits and values has been or is being realized? 

 

How do you make sure that the necessary change has been implemented in the organization 

(people/processes/systems/information)?  
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APPENDIX II: Change drivers result of data analysis 
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APPENDIX III: Business Case results of data analysis 
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APPENDIX IV: Ranking of critical Boundary conditions for 

program success results 
 

1 Boundary conditions A B C D E  

 Technology 3 3 4 3 4 3.4 

 Sponsor(s) & stakeholders 1 4 2 2 3 2.4 

 Culture 2 1 1 1 1 1.2 

 Market (legal & political) 4 2 3 4 2 3 

        

2 Boundary conditions A B C D E  

 Technology 1 1 1 1 1 1 

 Sponsor(s) & stakeholders 3 4 3 4 4 3.6 

 Culture 4 3 4 2 3 3.2 

 Market (legal & political) 2 2 2 3 2 2.2 

        

 

4 = highest, 1 = Lowest 

(Inverted values compared to interview results to make better diagrams) 
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APPENDIX V: Addressing the boundary conditions results 

of data analysis at program start 
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APPENDIX VI: Readdressing the boundary conditions 

results of data analysis at program execution 
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APPENDIX VII: Benefit realisation, program end results of 

data analysis 
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APPENDIX VIII: Respondent A transcript 
 

R: Respondent  

M: Monir Muhammed  

 

M: Ritade en figur 

R: Jo jag har ju sett sån typ av program modell i olika former, men det är väl det ser ut så att 

säga om man tänker schematisk så är det väl ungefär så här det brukar gå till. Sen kan det 

vara så att man lägger mer eller mindre fokus på vissa saker, men idag ska man göra allt det 

här i ideal fallet ska man säga. 

 

M: Är du program- eller projekt ansvarig just nu? 

R: Nä, inte just nu. 

M: Du har varit tidigare? 

R: Ja, jag har varit det. 

 

M: De program som du har varit med på hur har man addresserat godkännande av Business 

Case. BC approval? 

R: Ja, jag har ju varit program ägare för mina egna program men jag har ju också i min roll 

som IT-Chef jobbat med andra program med de som har haft ansvar för de programmen 

också. Det har ju varit och vissa program har ju hanterat det där på olika sätt. Tar man 

********* som är en av ********************************************* så fanns det 

ju en tanke att man skulle driva ******************** genom ett mobilt IT-stöd, genom så 

att säga skapa en mobil it-lösning för nya arbetssätt som skulle kunna realisera massa nyttor. 

Alltså både yttre och inre effektivitet. Jobba bättre och jobba snabbare. Så det var väl det 

som var tanken. I det fallet så beskrevs ju det på en ganska hög nivå och räknades 

schematisk på det också på hur mycket tid kommer det här att frigöra också viss kvalitet för 

att om man jobbar digitalt så att säga ******************** ********************  så 

kanske man kan föra in bättre kvalitet i systemet. 
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M: ********* 

R: Ja, precis. Det var väl de sakerna på i det fallet räknades på ett schematisk och 

övergripande sätt. Jag kan ta ett annat program där jag varit programägare själv där var min 

ambition, det var ett mer infrastruktur program som egentligen skulle bygga de tekniska 

förutsättningarna innan *********där tillämpningarna skulle ligga på den här 

infrastrukturen. Vi hade många parallella program som skulle realiserar olika delar och hade 

koppling också. Men där hade vi svårare eftersom det visserligen var svårt att få den tydliga 

kopplingen mellan teknik-förändringar och viktiga verksamhets-nyttorna. Jag tycker i det 

fallet att vi hade kunnat göra bättre ifrån oss men min känsla då var ju att som jag stött på i 

många andra fall så finns ju inte kompetens att göra de här sakerna tillräckligt bra och i 

tillräcklig hög omfattning. 

 

M: Du menar alltså att det inte finns tillräckligt bra kompetens att göra bra business case? 

Sen när man kommer till godkännande gör man det officiellt? 

R: Ja, ofta så tycker jag att man har tendensen att slarva igenom den fasen för att man har 

en känsla av vad man tror det här är bra. Och så pratar man mer om vad ska göras snarare 

ska jag säga än hur mycket nytta det kommer att tillföra. I många fall så tror jag det kan 

handla om liksom kompetensbrist så att säga att driva program. Det upplever jag inte minst 

********* att vi hade svårt med den typen av både programledningskompetens och 

kompetens med andra typer av roller, alltså viktiga tunga roller. När det väl kom ner till 

genomförande då fixade man det oftast. De mer övergripande verksamhetskompetensen 

och kopplingen mellan verksamheten och IT och nyttorealisering och nytto värdering. Där 

hade vi svårt. Det där har vi varierat ganska mycket skulle jag vilja säga. I olika program så 

har vi gjort det olika bra mer eller mindre bra beroende på ett antal olika faktorer inte minst 

kompetens och tror jag kulturen också. Man ska komma ihåg att de som fattar beslut om de 

här sakerna, de har ju sin så att säga sin tradition i vilken tradition man har i att ställa krav på 

beslutsunderlag för att fatta beslut. Vet man inte vad man ska ställa krav på så brukar det ja 

det kanske är en kompetensfråga hela vägen ner om man inte är mogen att driva program, 

vilket långt ifrån alla är av min erfarenhet. 

M: Ok, du ser ett gap där. 

R. Ja, det tycker jag absolut. Vi bekämpar mycket av kompetensbitarna. Vi är helt ok på att 
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driva små projekt men vi är mycket sämre på att driva stora förändringsprogram. Vi hade 

ingen tradition så att säga att göra det och det har man inte kompetens till heller och det 

bygger man inte upp över en natt. 

M: Ett business case blir alltså inte godkänt. Man skriver alltså ner vad man behöver och inte 

behöver och sen går man vidare. 

R: Någonstans så tror jag att man på ett eller annat sätt bestämmer sig för att göra på ett 

sätt. Ett beslutspunkt finns ju. Det handlar nog mer om hur ser beslutsunderlaget ut hur är 

kvaliteten på ett beslutsunderlag. Har man räknat igenom det här och gått igenom det på ett 

professionellt sätt eller är det ett beslut grundat på magkänsla. Ibland tror jag att det är så 

uppenbart vilka nyttorna är att man inte noggrant formulerar alla nyttoaspekterna och 

bottnar dem. 

M: Om man kolla på hur man adresserar tangibles, sånt som man kan ta på, sånt som man 

kan se nyttorna direkt på. Hur adresserar man dem och adresserar man dem ganska klart 

och tydligt vilket nytta de genererar? Man kanske inte är tillräckligt noga med att beskriva 

dem. 

R: Vi försökte värdera både och. Det är ju en viss försäljning i dessa program också. 

Människor som vill driva ett program vill ju hitta alla typer av argument. Både direkta nyttor 

och indirekta nyttor. Och vi försökte åtminstånde i P************** värdera tangibles och 

intangibles också. Sånt som inte är helt uppenbart så att säga och vad den innebär. Det blev 

ganska stora siffror. Några minuter på många moment blir ofantliga mängder tid och pengar 

om man ska sätta pengar på de där nyttorna. Där fick vi också kritiken. Alla trodde ju inte på 

att man ska kunna göra av den. Vad ska man göra fika längre eller gör man nåt vettigt av det. 

Jag tror ju att frigör man tid så kommer det i slutändan innebära något gott men det kan 

vara svårt att sätta fingret på det. 

M: Om man skulle definiera intangibles så är det ju sånt som kultur, lojalitet, kund, 

compliance, kommunikation, konflikthantering, image, ethics och sånt som är väldigt svårt 

att värdera i pengar. Som man indirekt värderar dem sakerna. Om vi blir bättre på att 

hantera konflikter hur mycket pengar skulle det ge oss i slutändan i vår ROI. Det blir mindre 

friktioner och vi sparar tid. 

R: Den typen av kulturella, jag skulle säga att vi asså vi hade såna som var indirekta nyttor 

men inte så mycket av den typen som att stärka varumärke och sånt åtminstånde inte i det 

fallet. 
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M: Ni hade alltså sånt som man kunde ta på som (går att direkt värdera). 

R: Ja, men man kan ju hävda att poängen med ******************. Jag vet inte då om 

man ska säga att ******************** *************som är en typiskt intangible. Den 

är svår att värdera vad den innebär den pengarmässigt. Vi förstår ju att det är bra för att vi 

ska få ***************** men hur mycket är det värt. Det är svårt att värdera. Det är 

egentligen huvudpoängen med ****************. *************************. Det var 

egentligen ett regeringsuppdrag och så förstås så kom alla andra saker in med att jobba 

effektivare och förbättra kvaliteten och den typer av saker också. Vi pratade ju om den men 

vi försökte aldrig göra någon riktig värdering. Kommunikationsfolket tycker säkert det här är 

bra för varumärket ******************** ******************** 

******************** ********************  

M: Men ni värderade alltså aldrig det (intangibles) pengarmässigt? 

R: Nä, det gjorde vi inte mer på direkta nyttor. Däremot var det en stor och viktig drivkraft 

men vi satte aldrig en peng på det. Vi satte peng på minuter och timmar även om det var 

långsökt ibland. Det var väl kontroversiellt och alla accepterar ju inte den typen av kalkyler 

som kan leda till mycket nytto-hemtagning men svår att realisera. 

M: Jag har en fråga här om till vilken grad ni omvandlade ingangibles till tangibles? Om vi 

definierar intangibles så som vi gjorde nyss så som jag förstått så har ni inte gjort det. 

R: Nej det gjorde vi inte. Det var inget fokus på det egentligen. Det var en allmän känsla om 

att regeringen ville ha ******************** och vi jobbade på det med en massa 

förändringsprogram och projekt. ******************** det batteriet så att säga. 

M: Dom här delarna som vi pratade om med teknologi, marknad, kultur och sponsor och –

stakeholders- hur mycket aplicerar man dom här delarna i buissnescasen och försöker se och 

göra en assesment av dem? 

R: Teknik tittar vi på, för det handlar delvis om att utveckla de befintliga system om vi 

utvecklar dom och hur kan man tänka sig realicera det här i kopplat till den IT-strategi som vi 

hade satt upp. Så det fanns med rätt tidigt, teknikbytena.  

M: Hur adresserar ni de här teknikbytena? Eller de andra bytena? Fanns dom också? Om 

marknadsförändringar, kulturen, sponsorer? 

R: Marknad var inte så mycket. Det var uppdrag som kom från regeringen och ********att 
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****************************************. Det vi gör blir ett svar på uppdraget 

************. Så det fanns inte så mycket marknad. svårt att se en marknadsdimension 

med den typen av verklighet. Kulturen skulle jag säga var inte så, vi jobbade med förstudier 

under jobb som gjordes så kom det fram en del aspekter men den hanteras ju alldeles för 

lite skulle jag vilja säga. 

 

R: Dom här förändringarna och så även *************. Så det fanns inte något inom.. svårt 

att se någon marknadsdimension i den typen av kulturen skulle jag vilja säga. Förstudier som 

gjordes så kom det väl fram en del sådana där aspekter, men den hanterades alldeles för lite 

skulle jag vilja säga. Den var underbehandlad vilket ju också märktes längre fram när vi 

genomförde förändringar, då märker vi hur kulturen påverkar/reagerar.  

M: Jag har inte vart med så mycket som du inom den här biten för du har sätt verkligheten i 

praktiken hur du har gått igenom den där och försökt implementera och då har ju den här 

varit en väldigt sådan här svårighet. 

R: Ja det blir en svårighet ju längre ned du kommer, och det handlar om hur det påverkar 

nyttointagningen och realiseringen i organisationen. Sponsoerar och stakeholders. Vi förstod 

rätt tidigt, vi la programägarskapet på det här så högt uppe i organisationen som vi kunde 

lägga den. ******************** ******************** ägarskapet för det här. Det var 

mycket för att få det till en verksamhetsförändring och signalera att det här är ledningens 

och att det här är ett viktigt program. ****************************************. Det 

var ett av h*** viktigaste förändringsprogram inom ********************. 

M: Ok. 

R: Det är klart! Det finns stakeholders på andra nivåer och där var vi initialt inte tillräckligt 

bra tycker jag, vi kanske borde ha fördjupat. Om vi gör dom här förändringarna. 

M: vilka kommer att vara med och vilka emot 

R: vilka hot 

M: Vilka intressen som är hotade, hur det kan äventyra våran ROI och våran program succes. 

R: Exakt. Det borde vi ha gått på mycket tidigare och kommunicerat mycket tidigare också. 

M: jag tror det är en av dom stora delarna tror jag. Har man dom inte med sig så vet man att 
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man har dom emot sig burkar man säga.. 

R: Svårigheterna med den där är ju att den är ganska svår att hantera i organisationen om 

man inte har en kulturen att prata öppet om den typen av frågor, för det kan vara lite 

kontroversiellt i kulturen också. Jag tror inte det fanns någon riktig vana, att lyfta på 

pandoras ask, förstå att folk kanske arbetar emot. 

 

 

 

: det är intressant. Jag skulle gärna vilja gå längre in i det. Om vi går in i den här biten då 

programmet har startat. Du har ju pratat lite om det redan men hur adresserar ni sponsor 

och stakeholder? Du sa tidigare att ni inte adresserade det.  

R: Kulturen pratar vi om delar åtminstånde när det gäller arbetssätt. Jag tror att alla förstod 

att svårigheterna i denna typ av förändring är ju att när folk gnäller och tycker saker är 

dåliga. Då kan det vara svårt att värdera vad gnället står för. Man skyller på teknik i vissa fall 

kanske handlar det om arbetssätt. Vill de inte jobba så (nya sättet) så kan man ju skulla på 

tekniken eller minsta lilla fel för att skjuta det. Det var ju där vi hamnade under den här 

resan. Är du positivt inställd till någonting då bjuder du ju till. Är du inte det så tar du alla 

chanser i världen att avvisa******************** ******************** också. Vi har 

ganska mycket snack om arbetssätt under genomförande fasen men det vi däremot jobbade 

lite med är kulturdimensionen på IT-avdelningen. Den kom aldrig upp till ytan förrän alldeles 

för sent. Man gjorde motstånd på många olika sätt. ******************** 

***************************  Som man gjorde för att störa genomförande. 

******************** ********************  Det blev för mycket strul samtidigt på 

något sätt tror jag. Vi adresserade ju det. Ansvaret låg uppe i ledningen. 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ************* ******************** 

******************** ******************** ***********Då började det gunga. Då 

blev det förmycket parallellt. Då började saker och ting krackellera. Då kan det vara svårt att 

backa tillbaka också när beslut är fattade och saker är genomförda. Det blev ett tvåfrontskrig 

både ett nytt arbetssätt och få IT att jobba med ny teknologi.  

M: Vad jag förstå så gjorde ni inte assassements, calculations på hur det här?  
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R: Nä, vi skötte inte det. Det var mer informellt och när problemen dök upp så hanterades 

dem. Det var ingen vetenskapligt sätt eller någon Gartner metod för att karlägga 

stakeholders och adressera dem på ett systematiskt sätt. Mer att när problemen dök upp så 

hanterade vi dem.  

M: Vad jag förstår så gjorde ni inte assesments, evaluations, calculations på hur det kan 

påverka. 

R: Nej, vi skötte inte det. Det var mer informellt och när problemen dök upp så hanterades 

dom. Det var inte något vetenskapligt eller någon Gartner metod för att kartlägga 

stakeholders och att adressera dom på ett systematiskt sätt. Utan det var mer att när 

problemen dök upp så hanterades dom. Det är ju också en kulturell fråga, ingen säger nej. 

Det är tabu. Alla spelar med på en sådan här resa till det har gått ganska långt. Även dom 

chefer som är chefer för dom organisationer som har det här motståndet inom sig, dom 

hanterar inte det. Dom är rädda för att hamna i kläm. 

M: Det är ingen som ger express eller visar det på det sättet i början. 

R: Nej. Det är därför det blev många hanteringar av kriser att försöka räta upp saker i 

efterhand.  

M: Inom teknologi sa du att ni gjorde mycket evaluation och assesments. 

R: Det var tekniken som utryckte sig mest, studier och värderingar och allt vad det heter. Vi 

var duktiga på det som andra på mjuka frågor. 

M: Det var mer ett politiskt beslut och ni ska genomföra det. Men ni hade inga tentakler ute 

som kollar… Ni gjorde egna assesment på exempelvis marknaden. Det kanske inte är något 

en myndighet behöver? 

R: Någonstans blev det här ett svar på ett regeringsuppdrag och ett ganska naturlig koppling 

till det. Vi hade grundidén att *******kommer att ha det här förr eller senare, som idé att 

jobba ************************* Sådant här kommer att komma och det finns delar av 

det idag, inte minst den ********************. ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** ********* Man 

får alltid se det så att man alltid får med sig några saker som man kan använda, sedan har 

kulturen lärt sig något också. Det kommer att gå enklare framöver tror jag.  

M: Ni gjorde inga assesment eller evaluations på kulturen, det har du redan sagt.  

**************************************** 

****************************************. 

M: Under denna tid, gick tillbaka till dessa delar och försökte göra assesment eller att kolla 

upp dom? 

R: Ja det gjorde vi. Tekniken återvände vi till ofta inför en massa olika aspekter. Det blev 



XVIII 
 

många hanteringar av kriser när dom uppstod. 

M: Ni gjorde inte assesment i förebyggande syfte. 

R: Vi gjorde dels studier, programrevotion och tittade på vissa aspekter, hur har det här fallit 

ut? Det blev svackor på vilka problem som fanns runtomkring. 

 

M: Då var det mest tekniken man mest gick tillbaka till och återvärderade det, för det var 

vad man hade gjort mest här. Då är det ganska enkelt att gå tillbaka till det. 

R: Det blev mycket teknik det sista ett, två åren, när det handlade mer om realiseringen så 

blev det mer teknik även om det var en del om arbetssätt också. Det blev parrallelt.  

M: När man kommer hit när programmet ungefär är slut hur kollar man att dom här, som 

man har specifiserat dom här realiseringarna. 

R: Vi kom aldrig riktigt dit hur delar av systemet användes ju periodvis. Vi körde pilotdrift 

********************  och det var ju “up and running”.  

M: Det stängdes av på något sätt. 

R: Ja, det var ju på något sätt en blandning av alla nya system har alltid barnsjukdomar och 

det är alltid svårt att komma till rätta med dom här och kulturella skäl.  

M: Även om programmet är lyckat så gör man inte någon värdering på hur mycket ROI. 

R: Hade vi kommit dit så tror jag vi hade gjort det. Vi var fullt upptagna med att få detta att 

fungera. hantera politiken på IT avdelningen och med *************************. 

Någonstans så sammanföll dom här då det blev en gemensam sak. Det var många som 

***************************************************************************

***************************************************************** 

M: Det blev ett internt krig kan man säga.  

R: Ja, det var ju så det var liksom. Det blev intern krig. Jag tror att vi skulle kunna hantera 

arbetssättet om vi hade mer av IT-avdelningen med oss. Det fanns personer som hade 

bestämt sig för att det här ska knäckas. 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

************************************************************ 

M: Om man ska värdera det man ska realisera. Här udersökte man tekniken väldigt mycket 
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och då här undersökte man också teknik igen för att realisera. 

R: Vi hade kalkyler i dom här tidigare faserna som belyste, kan du göra klart 

******************** ******************** ******************** ärende, alltså 

********************. Man stog med ******************** där det konsumerades 

bara det ena och det andra och man tror många personer innehar. Det är ett typiskt 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

****************************** 

Vi var i pilotdrift. Under den första driften så gjorde inga utvärderingar utan då låg fokuset 

på att få det här att fungera. Få tekniken att fungera, utbilda folk, lära folk vad det här 

handlar om, få supporterna att fungera. Det var mycket som var nytt.  

 

M: How do you make sure that the necessary changes has been implemented in the 

organisation? Att people processes information och system är sammanhängande.  

R: I det här fallet kom vi ju inte längre, men i andra program kom vi längre. I mina 

erfarenheter är man ofta ganska trött och det blir lätt att fokusera på nya saker och de saker 

som har pågått i många år. Man tappar gärna staffetpinnen sista lilla biten. Vi jobbade en del 

med hur man bygger upp ett organisatorisktminne som när programmet är slut som man 

kan följa upp med nytta. Någonstans finns det ett system för uppföljning av kontroll, bygga 

in, ta dom här nyttorna från program till att bygga in i linjeverksamhet. Det hade vi inte 

någon tradition av men snacket gick så att koppla ihop det här för att få det här 

organisatoriska minnet så man inte glömmer av dom här nyttorna, följer upp dom och 

fockusera på att hämta hem dom.  

M: Det är som du säger att man blir trött. 

R: Då är det nya ideer, nya program, det är roligare att jobba med nyare saker, ny ideer, det 

är mer i fokus, det är med i centrum snarare än att hämta hem. Det här börjar bli vardag på 

något sätt. Det blir lätt att tapp stafettpinnen och börja tycka att nyttohämtagningen rinner 

ut i sanden. Stor risk för det.  
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APPENDIX IX: Respondent B transcript 
 

R: Respondent  

M: Monir Muhammed  

 

M: Börjar först med att rita en figur.  

R: Om du vill ha ännu mer beskrivet vad drivers for change kan vara så kan jag hjälpa dig 

beskriva lite. Definitivt så kommer det in från politiken. Det är en ut av dem den andra är, 

innovativt tänkande inom organisationen. Och det är en viktig bit och vad jag gjort är att 

skapa innovation i en organisation som inte är förändringsbenägen. Det är det inte här och 

de flesta kunder du kommer att titta på offentlig sector är inte förändringsbenägna. Då har 

jag ******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** ag jobbar mycket 

med think-tank möten för att få dem att börja tänka innovativt och korsa olika kompetenser 

så mycket utav våra utvecklingsprojekt kommer från detta. Min erfarenhet. Jag har ju ändå 

jobbat med ledarskap och verksamhetsutveckling ****och det är att man måste strukturera 

innovationsprocesser. Få till innovationsprocesser så måste man på allvar skapa en struktur 

för det. Det har jag gjort här. Ledare och chefer måste sen ta de tankarna och sen framföra 

dem till politiken för beslut och genomförande. Så den biten är väldigt viktig. Så skapar man 

förändring. Tekniska innovationer allmänt i samhället skulle jag inte säga. Nää. Det är inte 

det som driver utveckling hos oss. Det måste man ha spaning på så att man har koll och 

kanalisera in genom detta. Det som också kan vara viktigt är lagkrav. Nationella förändringar. 

Det är ytterligare en driver for change. Exempelvis uppdateringar på *****************.  

M: Sedan kommer vi då till Business Case (BC) för det här (det som sas tidigare) är ju det 

som driver förändringarna men sen bör man ju skapa BC för att skapa ett program senare 

som ska implementera. Figuren jag har ritat ska representera referensramen för intervjun  

R: Ibland görs det och ibland inte. kommer det direktiv från politiken så ser vi aldrig BC. 

Kommer driver från politiken så är det inte säkert att det görs. Och om det gör det så har 

nog förvaltningen, bolagen och *************har troligen inte sett den (BC).  

M: Därefter accepteras ju BC (högnivå BC) och man kommer in i programfasen. Då på 

programfasen så tar man ju hänsyn till Boundary conditions, teknologi, marknad, kultur och 



XXI 
 

sponsorer/intressenter. Dessa tycker ju Gartner är de främsta. Samtidigt kan man lägga in 

alla andra i någon av dessa.  

R: Jag tänker så här. Det här är ju en bra beskrivning av en teoretisk ramverk. I verkligheten 

så det inte alltid så att förändringsprocesser är så strukturerade. När det gäller beslut så 

beror det helt på vem som är driver för change. För då är frågan vem är det som fattar 

besluten. Det är det som egentligen är nyckeln då. Vem är det som fattar besluten Go eller 

no go. Detta förutsätter att det finns någons om tittar på BC och fattar beslutet. Och då 

måste man veta vem är beslutsfattaren. I våran organisation så kan det vara politikerna 

direkt och då hoppar man över hela serien direkt (hoppar över BC godkännande) till 

verkställande. Om det är så att det är en mindre investering så för oss är det om du ska upp 

till ****************** då ska du till politiken. Exempelvis *************** Då gör vi 

liknande beskrivning som den jag skickade till dig. Det går till politiken och de fattar beslut. 

Är det en mindre investering som kan täckas inom vår förvaltningsbudget då gör vi detta och 

då är det förvaltningsledningen som är beslutande organet. Och då måste det här upp till 

beslut i förvaltningsledningen.  

M: Så när det kommer från politiken så hoppar man över det hela även om det är ett 

jätteprogram.  

R: Då kommer det som ett uppdrag från dem och då ser vi inget från detta (BC 

godkännande).  

M: De gör det själva (BC godkännande) 

R: Ja, i någon form. Då vet ju inte jag hur det ser ut.  

M: De formella kraven för att besluta. Om det är politiken så finns det alltså inga formella 

krav (i din org).  

R: Nä precis. Då får du tänka dig att i politiskt styrda organisationer så fattas det politiska 

beslut. Det fattas av olika skäl. Iband är det rena case. Det här vore bra t.ex. Utbyggnad av 

*****************och då räknar man hur mycket det kostar och vilket värde det 

genererar. Det blir någon form av BC. Men andra satsningar är satsningar från deras 

hjärteområden och då finns det inte lika mycket analyser bakom. Det kan vara ett beslut för 

att vi ser att det här ligger nära vår ideologi. Då beslutar man detta. Politisk styrda 

organisationer kan ha olika beslut olika analyserade i förväg. När investerare är här inom 

förvaltningen, inte från politiken, egen personal. Då görs beräkningar för att kunna få beslut 
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i förvaltningsledningen och då är det absolut såna aspekter man tittar på. Jag har ytterligare 

en sak som jag ska mejla dig. ********************  För utvärdering av vilka man bör titta 

på. Där har vi, vad vi pratar om det är bl.a. påverkan för medborgare. Om man ska göra 

bedömningen att satsa eller inte så tittar man på bl.a vilken positiv påverkan finns det ur 

medborgarperspektivet och det är också speciellt för våran organisation. Den ska jag köra 

över till dig. Gartner är ju bra men de är väldigt generiska och det kan man ju lägga lite var 

som i egentligen. Och det kan vara bra för dig att titta på också. Även om de är 

grundstommen så anpassas ju det i organisationen beroende på syfte man har. Våra syfte är 

ju att skapa en bra och hållbar stad för Stockholmsstads medborgare. Vi har tydligt 

medborgarfokus i våra. Skulle man titta på de här (boundary conditions) så skulle man ju få 

in en medborgarfokus i någon av de här.  

M: Adresserar ni bara tangibles vid business case godkännande?  

R: Jag skulle vilja att vi går tillbaka ett steg för ROI är svårt att räkna på i en organisation vars 

värde handlar om att förbättra möjligheterna för eleverna att nå resultat så att du måste 

titta speicifka. Du kan inte säga i en sån uppsats att ROI är monotära medel är ekoonomiska 

mått. För det är väldigt sällan så man mäter det i de här typer av organisationer (offentliga). 

******************** ******************** ******************** ********** De 

försöker hitta olika mått på hur man kan definera värde i sån här org. för det är väldigt sällan 

i verkligheten att man räknar på ROI därför att ROI förutsätter resultat och där är det mycket 

lättare att ha resultaträkning. Där finns alla finansiella termer tydligare. I en sån här 

organisation försöker i stora utvecklingsinitiativ mycket titta på effektmålen för eleverna. 

Det vi tittar på är på vilket sätt underlättar den här förändrings initiativet för elevenslärande 

och måluppfyllelse. Det är det vi tittar på och det är det vi mäts på. Och det är mycket svårt i 

den här typen av org. När man då gör den beräkningen för det är det man kommer ner till. Vi 

tittar då aldrig endast på ekonominska aspekter. Vi räknar kostnadsposten men intäktssidan 

i det hela handlar ju mycket om **************.  

M: Så ni räknar på tangibles här men slutresultatet ska vara *******************få nytta 

av det och inte att ni får tillbaka ngt.  

R: Ja det är exakt så. Precis så. Och då tittar vi definitivt på sådana här saker. Då skulle jag 

lägga, alla de här är inte relevanta i våran organisation utan det här är ju väldigt mycket 
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riktat *****************. Det kan ju vara exempelvis l******************** 

********************  och då är sånt som kultur viktigt. Det här är rätt att räkna på detta 

sätt i näringslivet men offentlig sektor där måste man titta vad är värdeskapande i bredare 

perspektiv. Det går inte bara att ta hem investeringarna. Vad är unikt för den här 

organisationen, det är ****************************************.  

 

M: ******************** ******************** så kommer ju det att bidra till att 

******************** skapar värde för samhället 

R: Och då har du 

***************************************************************************

***************************************************************************

************************************************** 

M: Ni räknar inte så långt  

R: nej det gör vi inte 

Det är den typen av business case vi skulle behöva titta mer på.  

M: Till vilken grad försöker ni omvandla intangibles till tangibles? Vad förstått så räknar ni 

inte på utan kollar på att det kommer att generera värde.  

R: Ja så är det och då mäter vi och följer upp på. Då är såna här aspekter väldigt väldigt 

viktiga. Exempelvis det man tittar på kopplat till IT satsningar ett till ett satsning då kommer 

vi att mäta och följa upp om två år. ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ***************de själva som mer 

kreativt och det är ju miljö och kultur och det mäter vi och följer upp på.  

M: Hur adresserar ni och mäter de delarna i BC?  

R: Tekniken är du den enkla och det har vi ju kostnadsposten på. Så den räknar vi ju på. Vad 
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är kostnaden för skolan och de kostnaderna fördelas oftast ut till skolorna. Den är definitivt 

den som är med. Det är den tunga posten i själva ekonomiska beskrivningen. Då är 

kostnaden kopplat till tekniken. Och detta är Marknad eller?  

M: Ja 

R: Marknad räknar vi inte utifrån BC det räknar vi på snarare när vi är investerare. Hur ser 

marknadssituationen ut för konkurrenter när vi tittar exempelvis på skolplattform Sthlm så 

gjorde vi en analys och hade med oss hade faktiskt med oss Gartner med att titta vilka 

aktörer finns det på marknaden som skulle vara möjliga systemleverantörer men det är ju 

innan beräkningen. Det vi tittar på är om det finns en marknad som kan leverera den typen 

av tjänster som vi är intresserade av. Så det sker tidigare.  

M: Adresserar ni kultur?  

R: Ja definitivt, kultur är en sån aspekt som är viktig för oss därför att det här är en 

organisation som inte är så van att driva snabba förändringar och då är kultur oftast ett 

hinder. Man måste då jobba med kulturella aspekter framförallt kunskapsdelning knowledge 

sharing inom organisationen överhuvudtaget.  

M: Adresseras den (kultur) som en ROI (kalkylering) eller separat.  

R: Det man tittar på vid genomförandet är hur ska man skapa ett bra genomförande och 

påverka kulturen för att skapa förändring i organisationen. (man värderar alltså inte kultur 

som ROI utan försöker påverka och vara medveten om den).  

M: Gör ni kultur assessments eller evaluations?  

R: Ja det gör vi här (innovation driver) men inte här (i business case eller vid 

programgenomförande).  

M: Är sponsorer och stakeholders adresserade i BC?  

R: Det är ju en förutsättning det är ingen liksom inget som man ser och analyserar som en 

konsult. Jag fattar beslut och antingen finns sponsorer bakom eller inte annars så blir det 

inget. Det är en go eller no go.  

M: De här stakeholder som finns med kommer ju att påverkas av implementeringen och 
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många skolor, eller delar av organisationen kan vara tröga och inte vilja acceptera och det 

kan ju påverka.  

R: Chefen för dessa stakeholders sitter ju med i ledningsgruppen som är där för att fatta 

beslut. Där sitter ju ******************** ******************** 

******************** ********************   

M: Ni behöver inte adressera dessa helt enkelt.  

R: Jo men inte i en business case. Det gör det inte. Det är sånt som man analyserar när man 

tittar med införandet på ett klokt sätt. Och då tittar man på hur gör man en införandeplan 

som fungerar.  

 

M: Om du rangordnar boundary conditions som din organisation fokuserar mest på under 

programgenomförande?  

Organisationen har fokuserat enligt rangordningen nedan en längre tid, men försöker ändra 

på detta (se nästa rangordning).  

Sponsorer och intressenter eftersom det är en förutsättning att ens starta ett program 

och/eller för att Business case ska bli godkända. 

 Teknologi eftersom man lägger så mycket ansträngning med att implementera och 

kvantifiera, men också för det är den största synliga kostnadsposten. Teknologi utvärderas, 

granskas, kalkyleras ganska noggrant jämfört med de andra då den är den största 

kostnadsposten.  

Marknad, eftersom nya lagar och politiska beslut kan påverka programmet. Gartners 

förklarar market enligt följande. “While we have chosen to use the term "market" here, this 

factor actually covers any program that is done in response to external (outside the 

organization) conditions. Changes in regulations, the need for a rapid strategic response to a 

new product from a competitor, or just a projected shortfall in the next budget cycle can all 

be reasons why the deadline for the program can be "fixed" at some arbitrary or short-term 

date.” Lagändringar tas mycket hänsyn till antar jag, men inte på det sättet att man gör 

utvärderingar, kalkyleringar på hur det skulle påverka programmets framgång eller ROI.  
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Kultur, effektmål kan påverka kulturen till att generera de förändringar man vill och det är 

effektmålen som mäts och aggregeras men det finns ingen direkta kalkyler eller insatser som 

kvantifierar kulturen och hur mycket det kan påverka ROI. Kultur adresseras i BC och i 

programbeskrivningen. Effektmålen från de aggregerade projekten kan påverka kulturen 

men det finns ej något om hur kultur kan påverka ROI i Business Casen.  

Ett programkontor är uppsatt för att få organisationen att ändra sitt sätt att jobba med 

program/projekt.   

Sponsorer och intressenter 

Kultur 

Marknad 

Teknologi 

Effektmålen utvärderas två år senare. Hur det ska mätas och följas upp är definierat redan 

från start.  Ibland missas det att göras nulägesanalyser och man vet inte vad man ska mäta 

mot. Det finns i alla fall struktur på plats för det. Det finns däremot inget sätt att se till att 

nyttorealiseringen är kontinuerlig efter att projekt och program har stängts ned. Det är för 

nytt och finns inte än då programkontoret har etablerats förra året. Det är något som ni 

kommer att behöva göra framöver.  

R: Min erfarenhet är att allt handlar om ledarskap i de här frågorna. Det är alltid det det 

kommer tillbaka till. Ska du skapa varaktiga förändringar ska du ha ledare som leder och 

lever det. Där har du roten till allting. Har du inte det på plats så kan du inte skapa varaktiga 

förändringar. Viktigaste av allt kopplat till ledarskap är genomförandekraft. De som på allvar 

har förmågan att driva igenom förändringar.  
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APPENDIX X: Respondent C transcript 
 

R: Respondent  

M: Monir Muhammed 

 

M: Ritar en figur på tavlan.  

Problemet är att sponsorerna och stakeholders oftast inte tar till sig det som sägs och förstår 

vad som sägs. Man är lite ovan att jobba på den abstraktionsnivån. Man börjar först vad som 

sagts där borta (längre fram i figuren som ritades på tavlan). En stor utmaning är att få en 

förståelse för och få folk att ta till sig vad det är man vill göra.  

M: Så förståelsen är den svåraste punkten.  

R: Jaa, förståelse och därmed konsekvenser av beslutet.  

M: Hur adresseras bc och sen godkänns för att sen i andra steget också godkännas (enligt 

figur efter strategize/planning fasen). 

R: I det här fallet så gjorde vi en ganska omfattande förstudie för att egentligen bygga upp 

bc. Det fanns en intern drivkraft att effektivisera plus att de har ett politiskt tryck också då 

på att följa de normer och regler som finns. Det gjorde vi sedan ett bc av. Jobbade säkert i 

tre månader och sen belutades och satte igång och planerade ... Sen var ju inte modellen 

linjär och vacker och fin men det kom nya politiska inspel och gjorde så att det gamla bc inte 

höll men då valde man att inte göra om bc som då låg kvar fastän förutsättningarna för 

planeringen hade ändrats. För att man då inte gjorde om bc så har man lidit hela vägen för 

att man inte gjorde om det. Det fanns personer i org. som hade olika åsikter på vad bc 

egentligen var. En förändring betyder att man förändrar på ansvar, på vad man gör vilket gör 

att folk är nöjda eller mindre nöjda. Vilket gör att man ibland får politiska inspel för att sätta 

käppar i hjulet på det fortsätta arbete. Oftast är de personer som blir utsedda för att göra 

business case har ju en tendens att bli för snävt utplockade. Man får liksom inte alla de 

aspekter frågeställningar som borde varit analyserade. Hade man inte en resursrestriktion 

då hade allt blivit jättefint men alla org. har ju en resurs begränsning speciellt på de personer 

som är duktigast och bäst. De är svårast att få tag på. De får man inte den "air time" man 

behöver ha.  

M: Det är en framgångsfaktor alltså?  
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R: Det är det absolut. Den viktigaste framgångsfaktorn är att du har rätt personer att jobba 

med.  

M: Hur adresseras tangibles?  

R: I vårt fall när vi räknar på BC så räknar vi väldigt väldigt noggrant på kostnadssidan, på 

intäktssidan eftersom då hade vi inledningsvis en ganska stark mandat att ta hem den 

effektivisering som vi hade potential att göra. Den var dragen med ledningen för den 

myndigheten.  

M: Den var ganska fast.. 

R: Ja den var fast och beslutad av general direktören då. 

M: Var den kommunicerad till den övriga organisationen.  

R: Om man ska dra lessons learned så fick inte vi kommunikationen att fungera linjemässigt 

ner till organisationen. Det fungerade jättebra ner till vårt program för att driva 

programmet. Däremot när vi skulle möta linjen så förstod de inte vad vi sa för vi utgick att 

det var kommunicerat från ledningen av org. Det var inte herarkiskt kommunicerat ner till 

organisationen.  

M: De vertikala gick alltså emot det horisontella programmet.  

R: Ja,  

M: Hur mycket adresserar man de intangibles jämfört med tangibles (till vilken grad) i BC.  

R: Initialt så var det uppsatt så att programmet var lika mycket kultur förändringsprogram 

som teknik program. Ja de var adresserade (intangibles). Kan vara så att man lagt ner fokus 

på att driva andra frågor istället för att hantera kulturutmaningarna.  

R: Det kom in en person som ville köra programmet efter eget huvud och inte gå tillbaka till 

grundmotivationerna. Vi bytte sponsor vi bytte stakeholders under resan vilket gjorde att 

vidkännande av den här BC den överenskommelsen vi hade skakat hand på började tona ut. 

Man fick inte den här uthålligheten och ansvaret för BC som man hade gjort. Det var en 

ganska lång tidshorisont. Vi hade hållit på i ca 4 år från att vi började göra BC till idag.  

M: Man behöver fortsätta ha pondus i programmet. Det går ju inte när sponsorerna 

försvinner och man tappar...  
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R: Nej det går inte. Det drabbar ju och vi fick en ganska slingrig resa när vi bytte med arg. att 

det där BC gäller inte och det har runnit så mycket vatten under broarna samtidigt som man 

inte ville göra om BC. Så att vikten att ha BC är så otroligt viktigt för att ha långsiktigheten i 

ett program. Ett program håller inte i några veckor eller månader utan i flera år. Man märker 

när förståelsen försvinner då börjar det komma konstiga beslut.  

M: Under dessa fyra år kan man gå tilbaka och adressAera i BC de svagheterna som finns 

(t.ex sponsorer byts ut och programmet tappar pondus) och man utvärderar det t.ex. vilka 

sponsorer finns med nu och gör något åt det för att få med sponsorer som man behöver för 

att fortsätta eller kör man bara?  

R: I praktiken så går man ju inte tillbaka. Vi gjorde ju också ett flytt från att börja på avd. nivå 

och sen kom insikten att när man började göra strategibitarna att det här är ju 

avdelningsbeslut och myndighetsbeslut. Vi lyckades inte få fäste på BC när nya 

regeringsbesluten kom. Synen på informationen är att information är organisationens och 

inte enskilda delar i org. kommer i såna här typer (av program) bli den bärande idéen.  

 

Rank by a decreasing order the boundary conditions which your organisation where you put 

the most effort and focus in programs?  

1. Technology 

2. Market 

3. Sponsors & stakeholders  

4. Culture  

 

Rank by a decreasing order the boundary conditions which you consider as most important 

for program success? 

1. Culture  

2. Sponsors & stakeholders  

3. Market 

4. Technology 

 

M: När ett program startar vid execution fasen då är det ganska viktigt att ha sponsorer och 

stakeholders på sin sida och det är en viktig framgångsfaktor. Granskar, utvärderar och 

beräknar (ROI) man hur de kan påverkar programmet och tar man då åtgärder mot det?  

R: Internt i programmet så gör man ju löpande verifiering att vi har med oss rätt sponsorer 
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(löpande riskbedömning). Ur ett risk perspektiv ja. 

M: Ni värderade aldrig sponsorerna och stakeholders ur ett ROI perspektiv? 

R: Nej Det gjorde vi inte. Inte i själva BC. 

Man gjorde årlig revidering av hur mycket resurser, vilken typ av arbete. 

M: Mer tangible fokuserat. 

R: Ja absolut fast programplanen i sig belyser förutsättningar och vad vi ska göra och kultur 

förändringar och attetydförändringar. Det står ju i programplanen. Vi är inte tilbaka i original 

business casen. Det uppstår ett nytt enklare bc som är lite enklare och inte lika 

välgenomberäknat.  

Ur den aspekten om jag får korrekera mig lite så gör vi ett årligt bc där vi räknar hem hur 

mycket pengar vi får och vad vi ska nå för effekter och vad vi ska nå för produktleveranser. 

Effekterna är ju mer intangible. (programplanen). Programplanen blir det nya BC.  

M: Man räknar då inte på ROI på intangibles.  

R: Nej man räknar ju inte på det. Vi pratar om det och konsekvenserna av det och det fanns 

med i det första BC.  

00:48:30 

M: Vid programgenomförande och när nya systemet är implementerat går man tillbaka då. 

R: Nej det gör man inte. Utan när man kommer dit (implementering / operativt) och då 

tappar man då i de flesta fall kopplingen tillbaka (till den strategiska). Massa saker ska göras 

och det går fel osv.. Det är ett jagande hela dagarna. Att sköta den operativa och samtidigt 

att gå tillbaka till den strategiska och förändra BC är väldigt krävande för att använda det 

(BC) som motivation. 

M: Det blir fokus på den dagliga driften.  

R: Ja.  

M: (Det verkar finnas någon sorts kultur på myndigheter som gör att man inte vill granska 

saker och ting för då kan man börja fråga och ifrågasätta folk, den kulturen finns inte utan 

man sätter oftast lock på saker för att ingen ska bli trängd mot väggen tills det till slut 

exploderar) 
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M: När det gäller marknad, de legala och politiska externa frågorna går man tillbaks till dem 

också och kollar och granskar.  

R: När det gäller legala och politiska så finns de alltid med under hela tiden.  

M: Det kommer ju en hel del legala förändringar och krav under årets gång / programmets 

gång och man kan ju inte ta in allt hela tiden. Man måste välja (givet vissa kriterier).  

R: Och de stora revideringarna gjorde vi en gång per år. Då gjorde vi en förenklad 

konsekvensanalys av vad får de för påverkan eftersom förutsättningarna ganska ofta 

(förändras). Det vi säger här i det initiala BC ger en ram pengar och den är ju mer eller 

mindre tvingad att ha hur fel vi än kan ha från början.  

M: Fast programmet ändrar sig fast allt ändrar sig så är pengarna satta.  

R: Ja, Jag skulle ju mycket hellre, om vi tar lärdom från det här, ändrå trycka mer på att gå 

tillbaka till original business case och göra om och räkna därifrån. För att få möjlighet att 

gasa och bromsa i programhastigheten.  

R: Någonting som är utmaning åtminståne de jag varit inne på där jag antingen kört program 

eller jobbat tillsammans med program är ju då att det finns en kultur på myndigheter som 

väldigt ofta jobbar så fort man hinner och gör så mycket man hinner. "Förvaltningskultur" 

jag sköter det jag har, men det finns ingen riktig förändringskultur där tidpunkter och 

kostnader blir mycket mer i förhållande till den effekten jag får Business Case orienterat. 

Den kulturen finns liksom inte.  

M: De kanske inte borde genomföra program.  

R: Då är det så att då skulle de slippa om det här inte fanns (politik, lagar). De är ändå 

tvingade att genomföra stora förändringar och det klarar inte ******************** 

******************** ******************** ******************** ********** 

M: Vi pratade ju om de här boundary conditions tidigare och att man gick tillbaka till dem 

under programmets gång. Den av de boundary conditions man gick tillbaka till och hade koll 

på var ju market pga legala/politiska krav, men de andra var inte sådan man gick tillbaka till? 

R: Inte för oss. I och med att man ändrade om och bedrev det som en teknologi 

implementering så brydde man sig inte om marknads kraven (legala/politiska). 

M: Vad sa du nu??  
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R: Vi till att teknologi blev det primära och vi skulle byta plattform givet samma behov vi har 

som idag. Däremot fanns det inget behov att ta in nya marknadsbehov. De politiska och 

legala krav fanns hela tiden och måste finnas med hela tiden.  

M: De politiska och de legala har man koll på men inte annat när det gäller marknad? 

R: Nej det har man inte koll på.  

M: Hur ser man till att vid programgenomförande slut att man realiserar de sakerna man 

ville realisera i BC. Själva nyttoeffekterna mäts och att man ser till att de nyttorna kommer 

in?  

R: Svenska myndigheter har stor kultur av att ta hem effekterna gjorda förändringar. 

Kopplingen av att man genomför program projekt och sen räkna hem och se att nu har vi 

dragit ner det här och nu kan vi börja ändra vår kostnadskostym. Det sker egentligen inte. 

Utan det ekonomiska trycket kommer ju politiskt genom att myndigheterna får medel och 

dem blir ofta neddragna lite varje år beroende på inflation och alltihop så det finns ju ett 

visst rationaliseringstryck på myndigheter.  

M: Så det är tryck från två olika håll. Myndigheterna får mindre medel och förändringarna 

som måste genomföras.  

R: Programmen som jag driver är ju aldrig ansvariga för att ta hem effektivitets vinsterna. 

Det är linjen som är det. Det kan man aldrig ta bort från linjen att de är de som ska använda 

det som programmet jobbat fram. Därför jobbar man inte mycket i programmen med 

effekthemtagning perse det ät inte programmets ansvar (kanske därför viktigt med 

programkontor..?) 

M: Hur ser man då att programmet har realiserat nyttorna? Program är ju till för att realisera 

nyttor?  

R: Nej, så som jag ser det är program till för att utveckla processer, teknik, legala krav och 

teknikförändringar som gör det möjligt för org. att effektivisera.  

M: Så man kan säga att program är det som skapar en möjlighet för org.?  

R: Det är en sak som kan skapa möjlighet för org. att göra saker och ting. Sen är det och så 

måste det vara. Det går inte att få dubbla ansvar annars. Det är en potential som man 

levererar till linjen sen är det upp till linjen om de vill "sparka folk". 
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M: Hur ska man möjliggöra så att det blir en förändring och inte att det möjliggör till en 

förändring?  

R: Det ska ligga utanför ett programs ansvar. Business Caset blir ännu viktigare då för det är 

det som sponsorerna säger är att jag köper det och det ger min organisation i linjen de här 

möjligheterna och det är jag liksom med på. Därför är det sponsorerna som styr vad 

programmet ska göra. Jätteviktigt att man skakar hand på BC. Det är därför viktigt att gå 

tillbaka till BC när det sker förändringar.  
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APPENDIX XI: Respondent D transcript 
 

M = Monir Muhammed 

R = Respondent 

 

********************  

************************. 

M: Du är på IT-avdelningen? 

R: Nej, jag är på ****************************************. 

M: Vilken avdelning är du på? 

R**************************************** Den som jag är 

chef över. 

M: Först är det några förändringar som medför till att man skapar en business 

case, det kan vara politiska, legala, teknologiska, markadsförändringar som 

gör  att man skapar en business case och denna är högnivå business case där man 

godkänner inom organisationen efter att högnivå business casen blivit godkänn 

så går man vidare till programdelen som är i fyra faser strategisze, planning, 

execute och manage eller monitor och därefter avslutas det. Inom dessa fyra 

delar i programgenomförandet där har man boundary conditions. Dessa ska 

även tas upp i början av business case skapandet som är teknologi, marknad, 

sponsor & stakeholders och kultur. Det är dessa jag kommer att fokusera på, inom 

både business case start och programgenomförandet. Men innan execute eller 

implementations fasen av programmet i strategise och planning fasen skapat en 

mer detaljerad ROI i business case där man beskriver detaljerat vilka 
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nyttoeffekter, hur mycket det kommer att kosta osv, mer detaljerat än första 

högnivå business casen. För att implementera detta. Det är ungfär såhär det generellt ser 

ut. Stämmer denna bild? Har du några kommentarer om bilden (kring referensramen)? 

R: Det låter som en ganska generell och allmängiltig modell. 

 

M: Kan du beskriva lite inom området? Du har säkert arbetat inom program och 

projekt och sätt hur det fungerar inom din organisation.   

R: Ja det har jag gjort. Även om jag inte varit här så jättelänge.  Det jag har 

exepelvis inom vår organisation det är framförallt program som är driva utav 

politiska beslut, politiska vilje-inriktningar. Om vi tittar på dom största 

projekten som har pågått dom två åren jag har varit på ***************** Där förekom 

inte dom här business casen utan där har man jobbat med tydliga leveransplaner 

och tidsplaner, men inte baserat på business casen utan på ambition och mål för i 

det här fallet samverkan mellan dom ************************. Det är ofta så upplever 

jag som denna organisationen resonerar att själva business caset görs inte 

baserat på lönsamhet och avkastning eller kvalitetshöjning eller effektivitet. Utan 

mer målet i sig att få det genomfört som ofta är det som driver projektet eller 

sätter tidsplanerna. Däremot vår intressentmodell ganska komplex 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ********************  
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M: Så dessa är intresserade av vad ni levererar? 

R: Ja i olika grad så finns dom nästan allt med i vår intressentmodell men det är 

väldigt sälla som de rent ekonomiska nyckeltalen och målen blir dom som styr i 

våra projekt och i våra program. 

 

M: Hur godkänns ett business case idag? Det kanske inte godkänns business 

cases, eller det kanske inte finns business cases att godkänna idag vid politiska 

beslut? 

R: Nej, det finns ofta inget business case vid politiska beslut och det finns ofta 

inget business case heller i våra  lokala beslut i vår projektkontor. Det är lite för 

ofta bara generella beskrivningar av vissa nyttoeffekter eller generella 

beskrivningar utav kvalitetshöjningar eller stödjande till rättssäkerheten som 

beskrivs. Men det är otroligt sällan som det kläds i siffror. 

 

M: Det kläs inte i siffror sa du. Då specificerar man nyttoeffekterna först och 

främst och inte säger att denna investering kommer att genererar såhär mycket 

tillabak? Man specificerar inte heller tangibles så mycket pengar kommer det att 

krävas, detta kommer vi att få tillbaka om vi investerar på det här systemet eller 

om vi investerar på dessa människor eller osv? 

R: Nej, vi skulle behöva mer av det. Men det är inte så vi jobbar idag. 

 

M: Vet du om man försöker omvandla tangeables med intangeables? Exempelvis 

om vi definerar tangeables som kommunikation, kultur, konflikthantering, 

sådana delar som direkt inte går att värdera i pengar utan indirekt måste 
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värderas? 

R: Det är dom faktorerana som vi vanligtvis använder och beskriver i våra 

projekt. 

M: Men ni värderar inte dom pengarmässigt.? 

R: Det är väldigt sällan det blir pengar av det eller som vi sätter siffror på. 

 

M: Market kan du se som politiska beslut och legala kraven som finns. 

Sedan har du teknologi, kultur, sponsors och stakeholders. Om du rangordnar dem i vilken 

ordning skulle du sätta dem? 

R: Stakeholders sponsor är nummer ett. Nummer två är marknad som verkar 

inom. Nummer tre är organisationskulturen och nummer fyra är teknologi. 

M: Om du själv skulle vilja förändra det här skulle du prioritera samma sak? 

R: Den prioritering som nu gäller är den som jag står för och som jag delvis har 

påverkat. Den såg annorlunda ut för  tre år sedan. Det är såhär det ser ut nu och 

så som jag har velat ha den. Men tittar vi bakåt i tiden så låg teknologin väldigt 

högt. Men den här är nu gällande och denna vill vi inte ändra på. ******************** 

M: Hur var det först, tidigare? 

R: Marknaden som vi verkar inom var nummer ett, teknologin tvåa, sponsorer 

och intressenter trea och organisationskultur fyra. **************************** 

***************************************************************************

***************** 

M: Du har jobbat för att få stakeholders sponsorer som nummer ett? 

R: Ja. 

M: Det har nästan blivit tvärtom. 
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R: Ja, faktiskt. 

 

Den prioritering som varit  

1. Market 

2. Technology 

3. Sponsors & stakeholders  

4. Culture  

 

Den prioriteringen som CIO står för just nu 

1. Sponsor & Stakeholders 

2. Market  

3. Culture  

4. Technology 

 

M: Vad fick dig att ändra till det sättet? 

R: För att intressenterna måste komma i första hand. Vi hade ett väldigt stort 

glapp mellan vad omvärlden förväntade sig att vi skulle vara och vad vi själva 

tyckte att det låg någonstans. Det berodde på ett överdrivet fokus på teknologi. 

 

M: Att ha med sig sponsorer stakeholders på sin egen sida är kanske en väldigt 

viktig framgångsfaktor i programmet. 

R: Absolut, det är det. 

M: och hur adresseras dessa i business casen i programstart? Finns det några 

assesments, evaluations, calculations? Hur osäkerheterna och möjligheterna 

involverade kan påverka själva programmets framgång eller ROI? 

R: Nej, ingen kalkylering. Beställaren är alltid en representant för verksamheten. 
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Beställaren säkerställer också att en riskanalys och en beskrivning av 

nyttoeffekterna även om dom inte är kvantifierade som ett BC. Det finns med i 

uppstarten utav arbetet och att det sedan följs upp under hela programmet. 

 

M: Om programmet går i 4 år så följs det alltså upp.  

R: Man gör en uppföljning mer kvartalsvis utav risker och arbetets korrilering mot de 

nyttoeffekter är beskrivna i direktiveet även om de inte är kvantifierade som ett BC vilket de 

ofta inte är då.  

M: Nyttoeffekterna tas hänsyn till men de är inte kvantifierade.  

R: Nä de är det inte.  

M: Om vi tittar på teknologi så är det också en viktig framgångsfaktor för programmets 

success. På samma sätt som sponsorer och stakeholders gör man assessments, evaluations 

och calculations av osäkerheterna och möjligheterna som finns och hur det kan påverka 

programmets success och ROI?  

R: Ja det gör man på något sätt och vi har ju väldigt få utv. aktiviteter som inte berör någon 

form av teknologi. Ett av de största hänsynstaganden som många av våra 

utvecklingsaktiviteter behöver ta är mot verksamheten eftersom ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** ********************  

M: Sen finns det ju detta med integrationskomplexitet, se till att det finns kunskap, 

mognaden av program eller mjukvaran som man ska implementera, finns det support att de 

här osäkerheterna kvantifieras.  

R: De brukar finnas med i riskanalysen vanligtvis dock är det inte nödvändigt att 

kompetensen och avhjälpande finns i huset. Det kan mycket väl vara att man lånar in den 

komp. från leverantörer och andra.  

M: Om jag förstått rätt så är teknologi en mer kvantifierad del i org.  

R: Kanske inte kvantifierad men den är alltid en grundförörutsättning i planeringen av 

genomförandet.  



XL 
 

M: Om man tittar på de politiska besluten och legala kraven så förändras dem ju under 

tidens gång av programgenomförande. Har man då tentaklerna ute och ser till att man går 

igenom och gör de här nödvändiga beräkningar eller assassements på de delarna på samma 

sätt som på teknologi. Har man koll på lägetdär också?  

R: Ja det är vi tvungna att ha. Såna saker pågår just nu. ******************** 

******************** ******************** ******************** ************ 

******** ******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** 

******************** M: Kvantifierar man då hur de nya legala kraven kan påverka 

programmet och själva ROI att programmet? Det kanske kan medföra att programmet 

ytterligare måste ta hänsyn till vissa faktorer.  

R: Det gör det ofta när det kommer ny lagstifning men det är ju inte valbart. Det är bara att 

göra det. Om det skjuter tidsplanen två månader eller om det styr upp projektet med x 

miljoner så är det inte valbart för när det är lagstiftning så måste det göras och så får man ta 

konsekvenserna oavsett vad det blir då.  

M: Gör man ändå en estimering av vad det innebär och hur det kan påverka programmet?  

R: Man gör ju en konsekvensanalys i de fallen som det tillkommer en ny lag under arbetets 

gång eller om vi får ett nytt politisk uppdrag under arbetets gång så görs det någon form av 

konsekvensanalys görs alltid. 

M: Men inte någon kvantifierbar analys? 

R: Det beror på vad du menar med kvantifierbar. Oftas görs ju kvantifieringen i form av 

projektet får en utökning i kostnad eller en utökning i kalendertid eller något annat. Det 

kvantifieras ju ofta hur den stor påverkan den är om man ska uppfylla lagstiftningen.  

M: Går det att kvantifiera själva programmets framgång i att leverera de här sakerna som de 

legala kraven syftar på?  

R: Inte mer om att man säger att det uppfyller lagstiftningen eller att det inte uppfyller 

lagstiftningen. Mer arbete brukar vi inte lägga på där.  

M: Det är helt enkelt att krav att teknologin ska stödja lagkraven.  

R: Ja,  
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M: Nästa är ju kultur och det kan vara en viktig framgångsfaktor för programmens grad av 

framgång kan man säga. Kultur verkar vara en aspekt som påverkar hur framgångsrikt ett 

program blir. Gör ni några assessments, evaluations och calculations på osäkerheterna och 

möjligheterna som finns i organisationens kultur för ett programs framgång att realisera 

nyttorna och förändra verksamheten? 

R: Vi kvantifierar inte det heller men kulturen har ju en stor påverkan. Det har den. Här 

handlar det mycket om den kulturen de har ******************** 

******************** ******************** ****Men det är heller inte något som 

kvantifieras eller görs speciella beräkningar på. Där finns det också en ganska komplex 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

*************************************************************************** 

M: Adresseras kulturaspekten i business casen eller i beskrivningarna ni har för att 

genomföra program?  

R: Vi talar ju tydligt om på vilka områden och när vi behöver göra *********där vi behöver 

göra ******************** ******************** något område. Där måste vi ju 

beskriva och konsekvensbedömma mycket tydligare än på andra områden.  

M: Det finns ju olika typer av kulturer och de påverkar olika på programgenomförande men 

det finns alltså inga ROI kalkyleringar på hur just eran kultur kan påverka själva programmets 

nivå av framgång.  

R: Nej inte kvantifierat.  

 

M: Du sa ju tidigare att ni gick tillbaka för att utvärdera teknologi och sponsorer & 

stakeholders och marknaden men går ni tillbaka till kulturen också?  

R: Nej inte annat än väldigt övergripande i erfarenheterna av genomförandet och tips och 

summering. Det kan ju förekomma att man i summering nämner hur kulturen haft påverkan 

på resultatet, men samma sak där att det görs i allmänna termer utan att kvantifiera det.  

M: Går ni tillbaka till teknologi under programmets gång och utvärderar, granskar och 

beräknar hur det kan påverka framgångsfaktor?  
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R: Nej det gör vi oftast inte. De val vi gjort på tekniksidan blir och vi går oftast inte tillbaka 

och gör andra värderingar.  

M: Om vi tittar på programslut, när projekten har implementerats och det är klart. Hur ser 

man till att programmets nyttorealisering och nyttoeffekter har införlivats och fortsätter att 

realiseras ett tag efter programmets slut?  

R: Nää, vi är jättedåliga på det och det är bara att erkänna. Det är mycket sällan vi gör den 

typen av uppföljningar.  

M: Hur ser man till att de förändringarna man ville har blivit implementerade i 

organisationen när man stänger ett program.   

R: Det görs bara oftast på en övergripande nivå. Det är ett område vi har pekat ut som ett 

förbättringsområde för att vi vet att det är en svaghet att jobba på det viset. Vi har en lång 

väg att gå innan det blir på en rimlig nivå.  

M: Vad ser du som största skillnaden mellan privata och publika organisationer då du jobbat 

med båda?  

R: De största skillnaderna är styrning och ledningsformerna kring de ekonomiska 

förutsättningarna. Framförallt det kortsiktiga kapitalskapitalistiska och den 

skattefinansierade är den tydliga skillnaden i förutsättningar. Det är ju också ganska tydligt 

hur snabbt föränderlig verksamheten är. Inom den offentliga verksamheten är man inte 

konkurransutsatt och därmed inte lika benägen att förändra sig heller, men det gäller att se 

till att ******************** ******************** ********************   
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APPENDIX XII: Respondent E transcript 
 

M = Monir Muhammed  

R = Respondent  

  

M: Beskriver studiens referensram  

M: Hur adresseras godkännande av BC i er organisation (programnivå)?  

R: Givetvis när vi driver på program så har vi förändring på hela organisationen, 

men det är ju alltid något som är huvudincitamentet för programmet och för våran 

del kan det vara allt från stora strukturella projekt där byggnation av ett 

******************** ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** ********** det 

påverkar upplägget och då vill jag påsta att de program som startas med 

informationsmiljön som största drivkraft har den starkaste strukturen och man har 

en projektmodell som vi följer. Vi har en styrmodell och en sammanhållen 

ledningsgrupp för det funktionsområdet i regionen. Det är i ledningsgruppen BC 

adresseras innan beslut och genomförande. Det är också så att om förändringen har 

en väldigt tung strategisk koppling eller om det är extremt stora kostnader 

kopplade till det då eskalerar man beslutet till ******************** 

******************** för att det är ett politiskt beslut. Men vi har en 

******************** kopplat till ett BC innan vi tar beslut för genomförande av 

förändringen. Sen kan jag säga och erkänna att så ser processen ut men hur vi 

agerar i processen skiljer beroende på vilken person som driver den. Alltså om man 

säger med vilken kvalitet det genomförs. (olika kvalitet beroende på vem det är 

som genomför, kvalitet ej stabil).  

Sen kan man säga det att oavsett vad som är det bärande incitamentet för 

förändringen om frågan är av tung strategisk natur eller bär höga kostnader så 

eskaleras alla ärenden till ****************************************. Det hänger 

mycket på hur mycket kostnaden påverkar befintlig ram. Behövs det extra medel 

utgående från ******************** ******************** ******************** 

då är det bara politiken som äger det beslutet. 

(Drivers of change) 
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M: Finns det fall där politiken säger till ni måste förändra verksamheten.  

R: JA, och det kan man säga är ursprunget till den förändringen vi står i här och nu.  

M: Så det betyder att politiken har en direkt påverkan utan att ni sjäva gör en BC?  

R: Ja då kan man säga att på den nivån är det inget BC utan då ger de uppdraget 

för att skapa ett BC kan man säga. Det är väl olika hur långt man inom politiken 

drar en sån fråga innan man lyfter den. I vårat fall så var underlaget tunnt när vi 

fick det till oss.  

M: Om vi tittar närmare på BC finns det några formella krav hur den ska vara 

utformad och så vidare för att den ska bli godkänt.  

R: Egentligen så är det så men sen är det så att vi i våran process så har inte vi 

resurser i linjeorganisation för att göra den typen av beräkningar som krävs för att 

både analysera förändringsbehovet och organisationens arbete för att skapa 

förändringen och krontalssätta den i befintlig linjeresurs. Vilket gör att vi behöver 

tillsätta en tillfällig organisation eller program för att få kraften att göra det. 

Därför så är det initiala BC ganska lös i kanterna kan man säga. Det handlar mer om 

att det ska vara en tilltro till att det här är en bra ide och ideén är tillräckligt bra 

för att vi ska tillsätta resurser för att vi ska göra fördjupade beräkningar och sätta 

upp det egentliga BC och det vill jag påstå hänger mycket ihop med att vi har inte 

den linjeresursen på plats som har förmågan (kompetens) eller tiden för att göra 

det.  

M: Man kan säga att de har tillräckligt mycket på sig... 

R: Sen är det säkert mycket en org. fråga. Så är de men man prövar idéen seriöst i 

alla fall innan man avsätter medel för att göra den.  

M: Sedan när man har prövat den här idéen och kommer till att den verkar bra och 

avsätter resurser och man börjar beräkna ganska detaljerat och där behöver man 

godkänna igen antar jag.  

R: I våran projektmodell så har vi olika beslutspunkter och de följer vi väl i 

programmen. ****** representerar ett underlag som kan likställas med BC 

(beslutsunderlag för beslutspunkt 0).  

M: Det ses som ett BC i organisationen kan man säga? 

R: Det är ju våran variant av ett BC kan man väl säga. Det underlaget för *** tas då 
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lägger man ett uppdrag på en projektledare och han/hon tar då fram ett 

projektdirektiv eller att programledare tar fram ett programdirektiv. Det 

uppdraget kostandsberäknas och ökar djupet i BC underlaget. Sen ska jag vara ärlig 

att i det programmet vi står i nu så rör vi oss inom ett område där erfarenheten är 

begränsad och än idag inte vet scopet för förändringen vi kommer att gå igenom 

och in i och det gör att du har ett extremt svårt att sätta siffror på det. Man har 

ett tilltro att det här jobbet måste göras. Den tilltro var ju inte så stark i det här 

fallet men det har räckt för att släppa igenom BC och låta programmet börja dra 

kostnader. Vi har byggt in en process där vi jobbat in en övergripande 

totalkostandskalkyl inberäknat även effekter och den kostandskalkylen uppdateras 

varje år. För varje år så vet vi bättre och budget underlag tas fram för varje år. 

Det ger ledningen att stoppa det om det är påväg åt fel håll (fokuserar mest på 

teknologi).  

M: Det betyder att man kan följa upp på årsbasis. Om vi då går in på kostnaderna 

så finns det ju konstander som är tangible och intangible i BC. Hur hanterar ni 

intangible i BC? 

R: Vi hanterar dem i riskanalyser och hittar åtgärdsplaner för att hantera detta 

men vi krontalssätter dem inte. Det hade vi inte vågat. Det här området du tar upp 

nu är våran propp i systemet. Det i alla fall det som hotar programmet (intangibles 

såsom kultur, kommunikation osv..).  

M: Ni kvantifierar alltså inte de här sakerna som jag nyss tog upp (intangibles till 

att bli tangibles: 

R: Inte mer än att vi riskmässigt analyserar dem, sannoliket och konsekvens. Då är 

konsekvens inte uttryckt i ekonomiska termer möjligen i undantagsfall om vi skulle 

hitta ett enkelt beräkningsbart. Generellt sett kan jag säga att vi inte gör det. Vi 

värderar åtgärden för att hantera en risk men inte konsekvenserna av dem. (om 

risken skulle inträffa så vet alltså ingen hur de ekonomiskt skulle påverka 

programmet..) 

1. Teknik  

2. Sponsorer och stakeholders 

3. Marknad 

4. Kultur  

 

1. Sponsorer och intressenter  
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2. Kultur  

3. Marknad (lagstiftning och politik) 

4. Teknik 

 

M: Sponsorer och stakeholders är ju ganska viktiga för just programmets framgång 

och att man har dem på en bra sida så att man inte får interna krig. Granskar man 

detta och gör evalueringar och beräkningar för just osäkerheter och möjligheter i 

programmet för just ROI av sponsorer och stakeholders.  

R: Om man säger strukturerat kopplat till en kontinuerlig riskvärdering men jag vill 

nog inte påstå mer över det. Inte inbyggt i någon fast struktur eller så. Det är 

väldigt mycket programledaren själv som för sitt eget skinn skull bygger starkare 

strukturer så där har du inget riktigt tydligt krav att göra på ena eller andra sättet. 

Men det finns en tydlig förväntan att programhantering har en tydlig riskhantering 

(men inte på vilket sätt). Åter igen, krontalsättning av konsekvenserna finns ej 

utan det är mer åtgärderna som kan kronsättas. Man kan säga att 

effekthemtagningsberäkningar generellt sett är det området vi är sämst på och då 

tror jag att det beror på att vi gör bedömningen att det här är åtgärder vi gör för 

att öka våran förmåga och någonstans där så går det att tillskriva det vilket värde 

som helst i slutändan. Om vi kan i slutändan av en förändring kan räkna med att vi 

får 20 patienter att överleva vad är värdet av det egentligen? Hur ska man räkna på 

att värdesätta på det? Det är därför det är det är som det är idag. Värdebaserat 

vård är på väg och bygger på patientens upplevelse. Det blir en annan 

ersättningsmodell. Resultatet blir i centrum för ersättningen och hur patienten 

upplever det. Hursomhelst så är vi idag väldigt dåliga på att räkna effekten.  

M: Är det samma sak när det gäller marknad och kultur?  

R: Ja det är det.  

M: Under programgenomgång, hur ofta går man tillbaka och granskar att alla 

sponsorer är med?  

R: Det gör man men inte enligt en fastställd rutin utan välddigt mycket på initiativ 

inifrån programledningen.  

M: Det finns ingen fastställd rutin eller struktur för det.  

R: Nej 
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M: Vid programslut hur ser man till att det värde realiseras eller är under 

realisering?  

R: Man kan säga att de framtagna effektmålen de är projektägarens ansvar att de 

realiseras när programmet har levererat sina programmål. Det beskrivs vad som ska 

följas upp och vem som ska följa upp det men man är väldigt dålig på att följa upp 

skulle jag vilja påstå. Och det tror jag hänger ihop med att ************är inte bra 

på framför allt de stora programmen där effekterna är beroende av en kulturell 

förändring så har man väldigt svårt att realisera effekten och då blir motivet för att 

följa upp effekterna väldigt litet. I mitt perspektiv så är det programägarens 

arbete.  

Ett problem som finns vid förändringar är att organisationen har oförändrade 

produktionskrav samtidigt som förändringen och man är inte villig att satsa pengar 

på det. Principerna för hur organisationerna fungerar dom hindren blir ju förstora 

så man mäktar inte med förändringen även om förändringen hade placerat org. i 

ett positivt läge som helhet.  

M: Hur ska man då se till att de nödvändiga förändringarna har implementerats av 

ett program för att org. ska få nytta av det i det korta och långa loppet?  

R: Det är nästan nobelprisklass för den som levererar det svaret som löser 

problemet och jag tror inte att det handlar om ett beslut eller enskild åtgärd. Det 

handlar om att organisationen måste påbörja en resa kring kulturell förändring där 

man accepterar styrning och ledning på ett annat sätt där org. successivt anammar 

en känsla att göra mer lika är positivt för mig som ************. Här har vi 

dilemmat då vi har ******************** ******************** 

******************** ******************** ******************** Vi har en 

******************** och då måste programmet ändra på det och det är en stor 

kulturell utmaning och det är inte ett enstaka beslut som kan ändra på det. Vi har 

väldigt mycket ******************** ******************** stoppa de här 

förändringarna.  
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APPENDIX XIII: Introduction letter 

Jag heter Monir Muhammed och är i slutfasen av programmet “Projektledning och 

verksamhetsutveckling” på KTH inom skolan för industriell teknik och management. Med 

stöd ifrån mina handledare på Gartner och KTH genomför jag en mycket intressant studie 

som kort beskrivs nedan. Som tack för ditt deltagande kommer du att få en kopia på studien 

i pdf format och jag hoppas du får nytta av den. Syftet med detta brev är att innan intervjun 

informera dig kort om vad studien handlar om, vilka intervjuområden studien kommer att 

behandla och processen steg för steg. Om det är ok så kommer jag att spela in intervjun för 

att kunna transkribera på hemmaplan, men kan garantera dig anonymitet i studien.   

Kort beskrivning om studien 

I dagens läge har många organisationer förstått att de måste förändra stora delar av sin 

verksamhet, inte minst på grund av stora teknologiska avancemang. Förändringar medför 

oftast stora skiften inom flera områden inom organisation samtidigt verkar det vara väldigt 

svårt att realisera nyttorna specificerade i affärscasen vid programgenomförande och tiden 

efter. 

Enligt Gartner är det fyra gränsområden (boundary conditions) som man bör speciellt beakta 

vid stora förändringsprogram. Anledningen till detta är att det finns ett flertal 

aspekter/osäkerheter inom dessa områden som kan vara avgörande för om programmet 

kommer att vara framgångsrikt eller inte. De fyra områdena är programmets sponsor(er) och 

intressenter, marknaden som verksamheten verkar inom, teknologi och organisationskultur. 

Med denna studie vill jag titta närmare undersöka på vilket sätt organisationer tar höjd för 

dessa aspekter/osäkerheter vid framtagande av business casen och i genomförandet av 

programmen. 
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Intervjuområden 

1. Introduktion 

2. Generella frågor: 

a. Generella frågor ang. din roll och vad du gör på organisationen samt kort 

om dina erfarenheter. 

3. Business Case 

a. Frågor ang. business case med fokus på hur ovan angivna gränsområden 

(boundary conditions) hanteras och ROI. 

4. Programstyrning 

a. Frågor om hur gränsområden (boundary conditions) hanteras/tas i 

beaktande i genomförandet av programmen. 

Processen: 

1. Intervju 

2. Jag transkriberar informationen (1-2 dagar) 

3. Jag skickar transkiberade datat till dig för godkännande (kan hända att jag har 

frågor) 

4. Återkoppling från din sida, gärna inom 1-2 dagar 

5. När jag fått återkoppling och det transkiberade informationen är godkänd raderar 

jag den inspelade intervjun. 

6. När studien är godkänd får du en kopia som pdf. 

 

Dokument som kan vara av intresse att titta närmare på är affärscase för program inom din 

organisation. Sist men inte minst vill jag tack dig för ditt medverkade i denna studie. Är det 

något du undrar så är det bara att höra av dig till mig per mail eller telefon. 

Tel. *********** 

Hälsningar, 

Monir
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