
	

	

ATT DESIGNA 
PROJEKTTÄNKADE I 

PRAKTIKEN 
En observationsstudie av 

organisationsförändring hos 
Rototilt Group AB 

Emma Eklund, Sandra Vikström 
 
 
 

Enheten	för	företagsekonomi	
Civilekonomprogrammet	

Examensarbete	i	företagsekonomi,	30	hp,	VT	2018	
Handledare:	Nils	Wåhlin	



	

	

  



	

	

SAMMANFATTNING 
 

 
Familjeföretag är unika i den bemärkelse att de har en stark kultur vilket kan ha en positiv 
effekt på verksamhetens prestation. Kulturen hos familjeföretag är det som utgör den största 
fördelen eftersom det kan främja förändringsprocesser. Företag som är i tillväxt bör ofta 
göra förändringar i arbetssätt för att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. 
Projekt främjar innovation i företag vilket i sin tur ofta kan vara en drivkraft för tillväxt. 
Därmed är det vanligt att företag i tillväxt börjar arbeta i projektform mer intensivt. 
Projektintensiva organisationer är ett begrepp som innebär att projekt utgör kärnan av ett 
företag vilket är avgörande för att verksamheten ska gå framåt. Utmaningen för 
projektintensiva organisationer är att hitta en tydlig gräns mellan projekt- och linjearbete. 
	
Att arbeta i projekt innebär att en grupp av människor tillsätts temporärt för att utföra en 
unik uppgift. Uppgiften är utformad för att uppnå ett specifikt resultat vilket innebär att det 
även finns särskilda krav som måste uppfyllas. Detta förutsätter att gruppen av människor 
vet vad som krävs av dem för att nå framgång. För att nå framgång i projekt är det av stor 
vikt att företagsledningen har tagit fram tydliga direktiv och riktlinjer som minskar 
osäkerheten hos projektdeltagarna. Därav är det eftersträvansvärt att företagsledningen 
förser projekten med stöd i form av kommunikationsplaner och system som underlättar 
arbetssättet.  
	
Enligt forskning finns det ett behov av att komplettera befintliga teorier inom projektledning 
med studier som är praktikbaserade. Detta innebär att fler studier bör fokusera på hur företag 
hanterar projekt i verkligheten. Det är därför av intresse att undersöka ett företag som är i 
tillväxt och har gått från att ha ett fåtal projekt till att betraktas som en projektintensiv 
organisation. För att skapa en djupare förståelse för projekt som arbetssätt, grundar sig 
denna studie på en kvalitativ observationsstudie i ett familjeföretag som expanderat relativt 
snabbt på kort tid. Denna studie syftar till att effektivisera arbetssätt i 
produktutvecklingsprojekt hos Rototilt Group AB genom att undersöka hur en ökad 
förståelse för hur verksamheten arbetar i verkligheten samt vad som sker i 
arbetsprocesserna.  
	
Resultatet av denna studien visar att en ökad mängd av projekt som är stora och komplexa 
ställer högre krav på att system och arbetssätt fungerar smidigt. Studien visar också att en 
tydlig rollbeskrivning och mer strukturerad kommunikation främjar projektprocesserna i 
produktutvecklingsprojekt. Vidare har studien visat att prestation i projekt kan mätas och 
genom att göra detta länkas de olika nivåerna i företaget samman. Avslutningsvis är projekt 
i praktiken ett mycket intressant område som har potential till att utvecklas i framtiden. 
Detta genom att studera fler företag som arbetar intensivt med projekt och koncentrera sig 
på vad som faktiskt händer i praktiken.  
	

  



	

	

  



	

	

FÖRORD 
	

 
Vi vill rikta ett stort tack de anställda hos Rototilt Group AB som tagit emot oss med öppna 
armar. Från första stund har vi känt oss välkomna och sedda i företaget. Framförallt vill vi 
tacka vår företagskontakt och uppdragsgivare Hampus Jonsson. Utan dig hade denna studie 
inte varit möjlig. Vi vill tacka dig för all inspiration och att vi fått möjligheten att vara hos 
Rototilt. Du har varit aktiv och engagerad, bistått med mycket resurser och låtit oss hjälpa 
till med att implementera nya arbetssätt. Tack för att du inkluderat oss i företagets olika 
funktioner. Det har dels gjort att vi haft de bästa förutsättningarna för att göra denna studie 
men också att vi utvecklats som personer både personligt och professionellt. 
	
Vår handledare Nils Wåhlin, Universitetslektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
Tack för dina snabba svar via mejl och att du tagit dig tid när vi önskat boka möten. Du har 
visat intresse, varit anpassningsbar, lånat ut dina egna böcker och kommit med många bra 
tips. Du har varit ett viktigt stöd i vårt arbete och vi är glada som haft dig att bolla 
funderingar med. 
	
Till våra nära och kära. Tack för att ni stöttat oss genom denna process och orkat läsa igenom 
vårt arbete. Ni har hjälpt oss att vända tuffa stunder till något positivt. 
	
Sist men inte minst vill vi tacka varandra. Vi uppskattar varandras prestation och har tagit 
åtaganden i detta arbete på fullaste allvar. Vi har haft ett bra samarbete, varit vaksamma 
över detaljer, haft en öppen kommunikation och kompletterat varandras svaga sidor. Efter 
fem månader av intensivt arbete kan vi bara konstatera; Gammal vänskap rostar aldrig. 
	
	
Umeå, 2018-05-08 
 

Emma Eklund & Sandra Vikström 
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt beskrivs problembakgrunden till ett familjeföretag som är i tillväxt och har 
blivit mer projektintensivt samt vilka utmaningar en sådan förändring kan ha. Avsnittet 
innefattar organisationsförändring, projekt och projektets betydelse för organisationen. 
Därefter presenteras syftet, problemformuleringen och uppsatsens struktur vilket utgör 
den röda tråden för studien. 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  
Denna studie skrivs på uppdrag för Rototilt Group AB. Rototilt är ett företag beläget i 
Vindeln, Västerbottens län, som tillverkar tiltrotatorer, styrsystem och redskap till 
entreprenadbranschen (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Företaget har under de senaste 
åren ökat i både omsättning och internationell expansion (Rototilt Group AB, 2016b, s. 
4). Med begränsade resurser har företaget på ett och ett halvt års tid gått från att arbeta 
med två projekt årligen till 18 stycken, där majoriteten av projekten löper parallellt med 
varandra (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018). Företaget är i tillväxt och 
genomgår just nu en organisationsförändring där fokus är att förändra och fastslå nya 
arbetssätt (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018). I den takt som företaget 
utvecklats har processer och rutiner inte hunnit anpassats efter de nya förhållandena vilket 
ligger till grund för denna studie. Företaget efterfrågar bidragande kunskap gällande 
effektivisering av arbetssätt och processer som kan bidra till att göra organisationen 
hållbar under en längre tid.  
	
Att arbeta i projektform inom olika branscher och industrier är inte längre ett 
kunskapsområde som enbart ingenjörer besitter (Winter et al., 2006, s. 638). Ökningen 
av projektorganisering är en av de mest betydelsefulla styrningsprinciperna som 
utvecklats under de senaste åren för organisationer i allmänhet (Winter et al., 2006, s. 
638). Forskare menar att projekt nuförtiden är den vanligaste metoden att använda vid 
implementering av strategier, affärsutveckling, kontinuerliga förbättringar och 
produktutveckling (Winter et al., 2006, s. 638). Turner och Müller (2003, s. 1) definierar 
projekt som en strävan att organisera mänskliga, materiella och finansiella resurser på ett 
särskilt sätt för att hantera en unik uppgift. Detta ska utföras efter angiven specifikation, 
begränsad av kostnad och tid, som ska nå fördelaktig förändring definierad av kvantitativa 
och kvalitativa mål (Turner & Müller, 2003, s. 1).  

1.1.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
Organisationer som arbetar intensivt med flertalet projekt för att öka tillväxt eller 
effektivisera processer benämns ofta för projektintensiva organisationer (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211). Att få en organisation att växa är ofta en drivande 
faktor för företagare och tillväxten kan ske på olika sätt (Wickham, 2006, s. 514). 
Wickham (2006, s. 516) menar att tillväxt inom organisationer är avgörande för att nå 
framgång samt att tillväxt är en dynamisk process som förutsätter både utveckling och 
förändringar inom organisationen (Wickham, 2006, s. 516). En typ av tillväxt är den 
strukturella tillväxten vilket har att göra med de förändringar som en organisation gör för 
att strukturera sin verksamhet (Wickham, 2006, s. 516). Mer konkret kan strukturering 
handla om organisationens interna system vilket kan vara ledarroller och ansvar, 
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rapporteringssystem, kommunikationssystem och kontrollerande resurssystem 
(Wickham, 2006, s. 516). Too och Weaver (2014, s. 1383) menar att litteraturen saknar 
teori som riktar sig mot att hjälpa företagsledningar inom organisationer att hantera 
projektledning inom verksamheten. I synnerhet är forskningsområdet otillräckligt när det 
kommer till definiering och support för processer vid tillämpning av system som kopplar 
ihop organisatorisk nivå (företagsledning och ledarskapssystem) med projektnivå (Too & 
Weaver, 2014, s. 1387). 
	
En annan form av tillväxt är den organisatoriska och den handlar om förändringar i 
processer, kultur och attityder som utvecklas när organisationen växer (Wickham, 2006, 
s. 516). Detta berör även de förändringar som måste ske i ledarroller och ledarskapsstilar 
när en organisation går från att vara en liten verksamhet till en större (Wickham, 2006, s. 
516). Wickham (2006, s. 517) betonar att de beslut som tas inom organisationer och de 
aktiviteter som utförs i relation till de tillgångar som finns är reglerat och styrt av en högre 
dimension i organisationen där bland annat attityder och kultur inkluderas. Hällgren och 
Lindahl (2016, s. 259) diskuterar i sin artikel följden av svaga ramverk inom 
organisationer och hur detta istället kan ses ur en positiv synvinkel. Svaga ramverk skulle 
i praktiken innebära att problem kan lösas snabbare istället för att problemet flyttas upp i 
hierarkin där beslutsfattandet kan ta längre tid (Hällgren & Lindahl, 2016, s. 259). 

1.1.2 PROJEKT 
Projekt ingår ofta i ramverket för organisationer och syftar till att definiera aktiviteter som 
på bästa sätt nyttjar begränsade resurser i organisationen (Hällgren & Lindahl, 2016, s. 
246). Goodman och Goodman (1976, s. 495) belyser problemen med att nyttja och 
samordna resurser, i synnerhet när det kommer till mänskliga resurser. Det kan bli 
problem både med tanke på den specifika uppgiften som ska utföras i projektet men också 
vad gäller varje persons individuella karriärmål (Goodman & Goodman, 1976, s. 495). 
Det är därför av stor betydelse att samtliga projektintressenter förstår sin roll både i 
organisationen och projektet samt vad som förväntas av varje individ (Maylor, 2010, s. 
50). Det är viktigt att det finns klara direktiv för projektet samt att projektaktiviteter följs 
upp (Maylor, 2010, s. 24). Detta eftersom det kan vara svårt att förstå projektets syfte och 
således blir projektets aktiviteter ingenting annat än en serie av randomiserade uppgifter 
som ingen förstår meningen bakom (Maylor, 2010, s. 24).  
	
Under de senaste åren har det efterfrågats alternativa perspektiv för god praktik vad gäller 
hantering av projekt (Blomquist et al., 2010, s. 5). Cicmil och Hodgson (2006, s. 119) 
menar att forskningen måste sträcka sig bortom användningen av traditionella teorier. Att 
enbart förlita sig på att mäta tid, kostnad och kvalitet har visat sig vara otillräckligt när 
det kommer till att mäta projektframgång (Toor och Ogunlana, 2010, s. 228). Det råder 
en debatt inom ämnesområdet för  projektledning där allt fler forskare ifrågasätter samt 
kritiserar modeller och teorier för att vara för mycket baserade på rationella antaganden 
(Blomquist et al., 2010, s. 5). Forskare menar att det finns för många brister inom teorin 
vilket försvårar något som annars kunde ha blivit en bra praktik (Blomquist et al., 2010, 
s. 5). Blomquist et al. (2010, s. 10) menar att forskning inte kan vara baserad på tidigare 
teorier eftersom den begränsade förståelsen inom dessa studier är det som skapat ett 
behov av praktikbaserade studier från första början. Blomquist et al. (2001, s. 6) 
poängterar att förutsättningen för att förstå projekt är att först titta på vad personer inom 
den kontexten verkligen gör. Tyler (2001, s. 154) menar att så länge anställda i en 
organisation känner att de erhåller fördelaktiga resurser kommer de stanna kvar inom 
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organisationen, följa de uppsatta direktiv eller rutiner som finns och utföra det arbete och 
den roll de är tilldelad.  
	
Problemet med individuella karriärmål är att deltagande i projekt gör att personer plockas 
bort från sin vanliga arbetsroll i organisationen (Goodman & Goodman, 1976, s. 495). 
Deras uppdrag blir istället att tillämpa sin speciella kunskap på ett specifikt problem i ett 
projektsammanhang (Goodman & Goodman, 1976, s. 495). Blomquist et al. (2010, s. 11-
12) presenterar i sin artikel olika studier som gjorts både på ansvarsområden och roller 
hos olika projektdeltagare samt användning av verktyg och funktioner inom projekt. 
Gemensamt för studierna av både Goodman och Goodman (1976) samt Blomquist et al. 
(2010) är att deras studier saknar viktiga aspekter såsom förklaring på hur de olika 
projektdeltagarna verkligen agerar i sina roller respektive hur verktygen eller 
funktionerna verkligen används i ett projekt. På samma sätt menar Blomquist et al. (2010, 
s. 13) att forskning bör fokusera mer djupgående på vad som verkligen blir gjort i 
praktiken för varje individ som deltar i ett projekt snarare än att fokusera på modeller och 
implementeringar från ett uppifrån- och ned-perspektiv. Utmaningen för studier inom 
praktiken blir därmed att definiera och beskriva den väsentliga kontext som ska 
undersökas och därmed klargöra var observationer ska göras och hur ingående inom den 
angivna kontexten (Blomquist et al., 2010, s. 10) 

1.1.3 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR ORGANISATIONEN 
Organisationer ställs ständigt inför vägval och ofta tas beslut för att ändra strategisk 
inriktning genom exempelvis utveckling av nya produkter, ökad kapacitet eller ny teknik 
som ska öka effektivitet eller konkurrensposition (Dooley et al., 2005, s. 466). Vanligtvis 
använder organisationer projekt för att genomföra förändringar eller uppgifter (Lundin & 
Söderholm, 1995, s. 450). Wickham (2006, s. 378) förklarar att projekt borde vara en del 
av affärsplanen eftersom projekten är det som driver organisationer framåt när det 
kommer till exempelvis produktutveckling. Projekt som är avskilda från organisationen 
har större chans att misslyckas med att leverera vad som är utlovat (Knodel, 2004, s. 49).  
	
Lundin och Söderholm (1995, s. 437) bekräftar att projekt idag representerar en viktig 
funktion inom organisationer som vill utveckla, förnya eller ändra sin verksamhet. På 
samma sätt menar Andersen och Grude (2018, s. 228) att organisationer verkar i en 
konkurrenskraftig värld där projekt är ett måste för att klara av en marknad som konstant 
förändras. Däremot menar forskare att det finns svagheter i de teorier som idag används 
för projektledning (Söderlund,  2004, s. 189). Teorierna tenderar att anta att alla projekt 
är likadana när de egentligen oftast är olika (Lundin & Söderholm, 1995, s. 437). Lundin 
och Söderholm (1995, s. 437) benämner i det här fallet projekt som unika uppgifter. 
Uppgifter som anses vara unika bör hanteras annorlunda gentemot uppgifter som är 
upprepande eftersom uppgiftens unikhet fostrar osäkerhet och gör att människors 
beteenden blir mer oförutsägbara (Lundin & Söderholm, 1995, s. 449).  
	
Söderlund (2004, s. 189) argumenterar för fortsatt forskning inom projektledning och 
menar att forskningsområdet saknar djupgående fallstudier. Med detta menar Söderlund 
(2004, s. 189) att forskning ska fokusera på processer som sker i realtid. Detta kan således 
medföra en ökad förståelse om projekt och projektintensiva organisationer (Söderlund, 
2004, s. 189). Vidare bör studier inte enbart bidra till ökad kunskap inom projektledning 
för akademiker utan också fungera som en vägledning för praktiker i form av förståelse 
av deras vardagliga arbete och arbetsförhållanden (Blomquist et al., 2010, s. 10).  
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1.3 SYFTE 
Baserat på önskemål från företaget och den nulägesanalys som skildras i delavsnitt 5.2 
syftar studien till att undersöka relevanta arbetsprocesser och aktiviteter inom 
produktutvecklingsprojekt hos Rototilt. Studiens syfte är att effektivisera arbetssätt i 
produktutvecklingsprojekt. Vi vill med denna studie bidra med en ökad förståelse för  
projekt som arbetssätt och hur projekt påverkar ett specifikt familjeföretag. 

1.4 PROBLEMFORMULERING 
Den teoretiska problemformuleringen är grundläggande för begränsningar av 
forskningsområde (Hällgren, 2012, s. 804). Det är problemformuleringen som ska vara 
den ledande tråden genom hela uppsatsen (Saunders et al., 2016, s. 26). Hällgren (2012, 
s. 804) menar att en välgrundad och välformulerad problemformulering kan bygga vidare 
på tidigare forskning men också utveckla nya idéer eller upptäcka nya områden. I denna 
uppsats kommer frågeställningen benämnas som problemformulering eftersom 
undersökningen riktar in sig mot problematiken som uppstår när ett specifikt företag ökar 
i tillväxt så fort att processer och aktiviteter inom produktutvecklingsprojekt inte hinner 
anpassas. Vår problemformulering är således följande; 
	
Hur kan en ökad förståelse för projekt göra att hantering av produktutvecklingsprojekt 
inom en projektintensiv organisation blir mer effektiv? 

1.5 UPPSATSENS STRUKTUR  
 	

• 1. INLEDNING

• 2. VETENSKAPLIG METOD

• 3. TEORETISK REFERENSRAM

• 4. PRAKTISK METOD

• 5. EMPIRI

• 6. ANALYS

• 7. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER

• 8. BIDRAG AV STUDIEN

• 9. BEGRÄNSNINGAR AV STUDIEN

• 10. SANNINGSKRITERIER
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2. VETENSKAPLIG METOD 
I detta kapitel presenteras filosofiska utgångspunkter för studien för att klargöra det 
tillvägagångssätt som tillämpats. Följaktligen presenteras förförståelse vilket förklarar 
tidigare kunskaper och erfarenheter kopplat till studien. Därefter beskrivs 
litteratursökning följt av källkritik mot den litteratur som använts. 
 

2.1 VERKLIGHETSSYN - ONTOLOGI 
Ontologiska ståndpunkter berör synen på verklighetens natur (Saunders et al., 2016, s. 
127). Antaganden gällande hur världen fungerar och hur individer uppfattar den gör att 
ontologin ofta delas upp i två huvudkategorier; objektivism och subjektivism (Saunders 
et al., 2016, s. 128). Saunders et al. (2016, s. 128) förklarar objektivism som en ontologisk 
position där sociala enheter existerar i verkligheten externt och oberoende av sociala 
aktörer. Från detta synsätt menar författarna att, exempelvis organisatoriska strukturer 
antas vara liknande i alla organisationer (Saunders et al., 2016, s. 129). Hur strukturen 
fungerar kan skilja sig, men själva naturen av de organisatoriska funktionerna är 
densamma (Saunders et al., 2016, s. 129).  
	
Subjektivismen betonar att sociala fenomen är skapade genom uppfattningar och är en 
konsekvens av de berörda sociala aktörernas handlingar (Saunders et al., 2016, s. 130). 
Sociala interaktioner sker kontinuerligt och innebär att sociala fenomen konstant 
revideras, vilket även gör det väsentligt att studera detaljerna i en situation för att få 
förståelse om vad som händer (Saunders et al., 2016, s. 130). Detta benämner Saunders 
et al. (2016, s. 130) för social konstruktionism vilket innebär att verkligheten är socialt 
konstruerad. Bryman och Bell (2017, s. 53) förklarar konstruktionism som ett synsätt där 
sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också 
befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. På senare tid har begreppet även handlat 
om uppfattningen av forskares beskrivningar av den sociala verkligheten vilket också 
utgör en konstruktion (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Detta menar Bryman och Bell (2017, 
s. 53) innebär att forskare presenterar en specifik version av det sociala verkligheten men 
att denna inte behöver vara den slutgiltiga versionen. 
	
Med grunden i subjektivismen kommer vi att anta en social konstruktionistisk ståndpunkt. 
Vi kommer att basera vår studie på hur individer inom en organisation uppfattar 
verkligheten och hur de påverkas av andra. Detta gör att vi kommer att få en förståelse av 
deras motiv, handlingar och avsikter, för att kunna dra meningsfulla slutsatser i ett senare 
skede av arbetet (Saunders et al., 2016, s. 131). Vi tror att projektstyrning är beroende av 
sociala konstruktioner eftersom individer kommer att påverka organisationen. Vi tror det 
objektivistiska synsättet kan innebära att sociala konstruktioner försummas och därmed 
kan vi gå miste om fundamentala delar inom projektstyrning såsom attityder och kultur. 
För att förstå och förklara hur dessa hänger ihop är den ontologiska ståndpunkten 
konstruktionism mest lämpat för vår studie (Saunders et al., 2016, s. 131).  

2.2 VETENSKAPSSYN - EPISTEMOLOGI 
En kunskapsteoretisk eller epistemologisk frågeställning handlar om vad som är eller kan 
betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2017, s. 47). 
Epistemologin utgör också vad som är acceptabel kunskap inom ett forskningsområde 
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(Saunders et al., 2016, s. 132). Den ståndpunkt som säger att det är viktigt att imitera eller 
följa naturvetenskapens synsätt hör samman med den kunskapsteoretiska uppfattningen 
som kallas positivism (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Positivismen är naturvetenskapligt 
baserad och datainsamlingen är baserad på en observerbar verklighet där forskaren söker 
efter regelbundenhet samt samband och utifrån datat drar generaliserbara slutsatser 
(Saunders et al., 2016, s. 135). Forskningsstrategin inom positivismen utgår ofta från 
redan befintliga teorier för att utveckla hypoteser som sedan testas och blir antingen 
bekräftade eller förkastade (Saunders et al., 2016, s. 136). Bryman och Bell (2017, s. 47) 
förklarar att positivismen är den kunskap som kan anses som generaliserbar och baserad 
på objektiva bevis som inte går att påverka. Naturvetenskapen är ofta kopplad till 
positivismen eftersom användningen av hypotestestning och kvantitativa data är 
grundläggande för trovärdighet vid studier av naturvetenskaplig karaktär (Bryman & 
Bell, 2017, s. 49).  
	
Till skillnad från positivismen är interpretivismen grundad på förståelse och tolkning, det 
vill säga förståelse av vetenskap utifrån sociala fenomen (Bryman & Bell, 2017, s. 49). 
Interpretivismen är kritisk till positivismen eftersom att den sociala världen inom företag 
och ledning är för komplex för att kunna förklaras av teorier med konkreta lagar på 
samma sätt som inom naturvetenskapen (Saunders et al., 2016, s. 140). Det huvudsakliga 
inom interpretativismen grundar sig i en forskares förmåga att förstå människor och 
skillnader mellan individer och fenomen (Bryman & Bell, 2017, s. 49). I linje med detta 
menar Saunders et al. (2016, s. 140) att utifrån interpretivismen är det av vikt för forskare 
att förstå skillnader mellan olika människors roll som sociala aktörer. Vi kommer därmed 
att anta en interpretivistisk ståndpunkt eftersom alla människor besitter olika egenskaper 
och karaktärsdrag vilket kan göra att beteenden är svåra att förklara enbart med snäva 
teoretiska utgångspunkter. Detta kommer att ge oss en djupare förståelse av individers 
beteende inom produktutvecklingsprojekt.  

2.3 FORSKNINGSANSATS  
En studie kan beroende på forskningsprocessen ha ett deduktivt, induktivt eller abduktivt 
angreppssätt och dessa visar förhållandet mellan teori och praktik (Saunders et al., 2016, 
s. 144; Bryman & Bell, 2017, s. 42). Om studien utgår från teori genom att skapa 
hypoteser som sedan appliceras på observationer för att bekräfta eller förkasta hypotesen 
är det ett deduktivt angreppssätt (Saunders et al., 2016, s. 145). Deduktion används ofta 
för att förklara samband mellan olika variabler (Saunders et al., 2016, s. 146). Däremot, 
om studien utgår från specifika observationer som sedan används för att dra generella 
slutsatser är det ett induktivt angreppssätt (Saunders et al., 2016, s. 147). Ett induktivt 
angreppssätt börjar därför med att studera sociala fenomen och datainsamling görs för att 
få en bättre förståelse av situationen (Saunders et al., 2016, s. 147). Efter detta relateras 
datan till tidigare teori för att skapa nya förklaringar eller nya teorier (Saunders et al., 
2012, s. 147).  
	
Abduktion är en kombination av de två tidigare nämnda angreppssätten, där arbetssättet 
är baserat på möjligheten att gå fram och tillbaka mellan teori och metod, därmed är det 
en blandning av det induktiva och det deduktiva angreppssättet (Saunders et al., 2016, s. 
148). På samma sätt som induktion börjar den med att observera en specifik händelse 
eller situation men istället för att direkt börja samla in data bygger den på att förklara 
fenomenet innan datan börjar samlas in (Saunders et al., 2016, s. 148). Saunders et al. 



	

	 7 

(2016, s. 149) hävdar att det är möjligt att kombinera induktion med deduktion även fast 
en av dem mest troligt kommer ha en mer dominant position i forskningsarbetet.  
	
Eftersom att vi kommer att genomföra en kvalitativ studie kommer vår forskningsansats 
att baseras på ett abduktivt angreppssätt för att inkludera element från både det deduktiva 
och induktiva. Detta med syfte att utforska fenomen samt identifiera och förklara mönster 
gällande produktutvecklingsprojekt utifrån ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Med hjälp av 
ett abduktivt angreppssätt kommer vi att identifiera processer och aktiviteter inom 
produktutvecklingsprojekt för att sedan förklara dem med hjälp av teori. Detta gör att det 
abduktiva angreppssättet passar bäst för denna studie.  

2.4 FÖRFÖRSTÅELSE 
I detta delavsnitt presenteras de förkunskaper som vi besitter och därmed kan påverkas 
av under studiens gång. Forskares bakgrund påverkar hur de uppfattar olika situationer 
och människor (Larsson, 2005, s. 19). Larsson (2005, s. 18) menar att forskare redan vid 
första mötet med en specifik situation har en förförståelse för vad den kommer att 
innebära. Att redovisa förförståelse är inte lätt men utgör en grund för möjligheten att 
kritiskt granska forskningen (Larsson, 2005, s. 18). Genom att redogöra förförståelsen 
framhävs forskarens perspektiv vilket underlättar för läsare eftersom det är lättare att 
förstå forskarens tolkningar (Larsson, 2005, s. 18). Vi kommer efter bästa förmåga ha i 
åtanke att förutfattade meningar och antaganden kan komma att påverka studiens resultat. 
Vi är dock medvetna om att vissa faktorer påverkar oss omedvetet och därmed kan vara 
svåra att undvika. 
	
Den teoretiska bakgrunden skiljer sig till viss del mellan oss två som gör denna studie. Vi 
studerar Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där den 
ena har en inriktning mot finans och den andra mot ledarskap. Båda studerar på 
magisternivå. Inriktningarna har skapat möjligheter för oss att applicera tidigare 
teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Vi ser det som en styrka att komma från 
olika inriktningar eftersom det gör att möjligheten till olika perspektiv ökar. Denna studie 
skrivs inom företagsekonomi och kommer således influeras av olika områden inom 
ämnet. Vi tror det finns en fördel i att ha olika teoretiska bakgrunder då vi får möjlighet 
att komplettera varandra. När det kommer till praktisk förkunskap inom just 
produktutvecklingsprojekt är det inte något som vi har sedan tidigare. Vi har inte heller 
någon tidigare koppling eller erfarenhet till företaget som studeras. Anledningen till att 
vi valt att skriva denna uppsats inom ämnet projektledning är för att det finns ett 
gemensamt intresse för detta område.  

2.5 LITTERATURSÖKNING  
Litteratursökningen i denna studie har huvudsakligen skett via Umeå 
universitetsbibliotekets söktjänst samt Google Scholar för att hitta relevanta och 
intressanta vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av dessa databaser för att få tillgång 
till internationella samt vetenskapligt granskade artiklar. För att hitta artiklar med hög 
trovärdighet har vi genomfört en grundlig litteratursökning. Vetenskapliga artiklar som 
har citerats många gånger anses vara mer trovärdiga eftersom att forskare bygger vidare 
på tidigare teorier. När vi hittat en artikel som vi ansett varit relevant har vi kollat upp 
artikelns källor vilket har gjort att vi har funnit ytterligare relevanta studier inom ämnet, 
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samtidigt som vi har fått flera forskares perspektiv av området. Artiklar som använts har 
bidragit med viktiga synvinklar och aspekter som behövts ta i beaktande under studien.  
 
Det har varit irrelevant för oss att sammanställa antalet sökträffar för våra sökord eftersom 
att vi har funnit forskningsartiklar genom att gå igenom källorna från de artiklar som vi 
hittat. Litteratursökningen har genomförts både på svenska och engelska eftersom att 
många artiklar inom området är skrivna på engelska. Ett flertal nyckelord har använts vid 
sökningen av litteratur, huvudsakligen har dessa nyckelord varit på engelska eftersom att 
det är det mest frekventa språket inom företagsekonomisk forskning. De ord och begrepp 
som vi sökt på främst är följande; project management, project governance, project as 
practice, family business, social identity, change management, key performance 
indicators och work breakdown structure. Dessa nämns utan inbördes ordning, de är 
därmed inte rangordnade efter flest sökningar. I många fall har vi börjat med ett ord som 
vi sökt på som sedan kompletterats med ytterligare ord för att minska antalet träffar som 
kommit upp samt filtrera sökningen. Samtliga ord och begrepp har haft en betydande roll 
för vår studie. Vi har även tittat på tidigare uppsatser för att försäkra oss om att det inte 
har utförts liknande studier tidigare. I detta fall har vi använt oss av DiVA för att söka 
fram relevanta uppsatser vilka har verkat som inspiration samt riktlinjer för vår studie.  
	
För att skapa en teoretisk referensram som är baserad på ny forskning har vi använt oss 
av artiklar som är publicerade så nyligen som möjligt. Enligt Thurén (2013, s. 31) ökar 
trovärdigheten desto nyare källan är. Detta behöver nödvändigtvis inte gälla all ny 
forskning. Eftersom att vi har valt ett forskningsområde som är relativt nyupptäckt och 
innebär att basera forskning på praktik är de flesta källorna nyligt publicerade. I tabell 1 
nedan presenteras forskningsartiklarna som utgör grunden för vår teoretiska referensram.  
Tabellen är rangordnad efter citeringsfrekvensen för respektive artikel. Google Scholar 
har främst använts för att sammanställa antalet citeringar i tabellen och de siffror som vi 
har använt visar citeringsfrekvensen från respektive artikels publiceringsdatum fram till 
den 30:e april 2018, vilket är dagen då datat hämtades. De källor som är publicerade under 
de senaste åren har relativt lågt antal citeringar. Anledningen till varför de har ett lågt 
antal citeringar beror troligen på att de är nyligt publicerade och därför ej hunnit citeras 
av någon annan forskare. Trots att vi har använt litteratur som ej hunnit citeras, eller 
citerats ytterst lite, kommer dessa att utgöra en del i vår teoretiska referensram som 
presenteras i nästkommande kapitel. Citeringsfrekvensen har använts som en guidning 
under litteratursökningen och visar spridningen som respektive artikel har, men den 
behöver nödvändigtvis inte spegla källans trovärdighet.  
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Tabell 1. Citeringsfrekvens (hämtat 2018-04-30) 

FORSKNINGSARTIKLAR 	 ANTAL 

Ashforth & Mael (1989). 
Citeringar 10136 

Flyvbjerg (2006).  
Citeringar 9367 

LeCompte & Goetz (1982). 
Citeringar 2298  

>2000 

Hogg (2001).  
Citeringar 1760 

Lundin & Söderholm (1995). 
Citeringar 1281 	 1000-2000 

Turner & Müller (2003). 
Citeringar 994 
  

Söderlund (2004).  
Citeringar 598 

Orb et al. (2001).  
Citeringar 867 

Winter et al. (2006). 
Citeringar 798 

500-1000 

Denison et al. (2004).  
Citeringar 388  
  

Cicmil  & Hodgson (2006). 
Citeringar 309 
	

Gundlach et al. (2006).  
Citeringar 172  
	

Dooley et al. (2005).  
Citeringar 122 

Goodman & Goodman 
(1976). Citeringar 355 
	

Blomquist et al. (2010). 
Citeringar 258 
	

Sanderson (2012).   
Citeringar 167 
	

Toor  & Ogunlana (2009). 
Citeringar 112 

Toor & Ogunlana (2010). 
Citeringar 347  
	

Cicmil (2006).  
Citeringar 190 
	

Too & Weaver (2014). 
Citeringar 141 
	

100-500 

Winch  (2014).  
Citeringar 92 
	

Marnewick & Labuschagne 
(2011). Citeringar  61 
	

Knodel  (2004).  
Citeringar 33 
  

Botero et al. (2015).  
Citeringar 8 
	

Feldbrugge (2015).  
Citeringar 2 

Hällgren & Maaninen-Olsson 
(2005). Citeringar 78 
	

Leybourne (2006).   
Citeringar 45 
	

Makarfi Ibrahim et al. (2009). 
Citeringar 12 
	

McGrath & Whitty (2015). 
Citeringar 8 
	

Andersen & Grude (2018). 
Citeringar 0 

Ahola et al.. (2014). 
Citeringar 75 
	

Hällgren  (2012).  
Citeringar 41 
	

Palm  & Lindahl (2015). 
Citeringar 12 
	

Hällgren & Lindahl  (2017). 
Citeringar 5 

0-100 

	

2.6 KÄLLKRITIK 
När vi har hittat intressant litteratur har vi varit källkritiska innan vi har bestämt oss för 
att använda oss av forskningsartiklarna. Det är viktigt att vara källkritiska för att skapa 
trovärdighet för vår studie samt för att styrka våra argument med hjälp av andra forskares 
teorier. Innan vi har accepterat en artikel har vi alltid tagit i beaktning publiceringsår, 
författare samt fackgranskning för att den teoretiska referensramen ska bli trovärdig. Av 
alla artiklar som vi använt oss av är samtliga fackgranskade vilket har varit ett viktigt 
kriterium för oss innan vi accepterat artiklarna eftersom att vi anser dem vara mer 
trovärdiga. Gällande publiceringsår har det varit svårare att hålla sig till endast nyligt 
publicerade artiklar. Detta gör att aktualiteten kan ifrågasättas i vissa fall men dessa 
artiklar har vi sett refererats i senare publikationer, vilket har gjort att vi ändå bedömt de 
artiklar som publicerats för cirka 40 år sedan vara relevanta i vår studie.  
	
Denna studie är skriven baserad på forskningsartiklar som är publicerade i Sverige samt 
andra länder. Att studier från olika länder använts anses inte som ett problem utan det 
viktigaste har varit att hitta relevanta teorier. Genom att använda teorier från olika länder 
har vi i denna studie velat hitta samband och relationer mellan olika forskningsområden. 
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En stark och väletablerad teoretisk grund har varit vårt mål för den teoretiska 
referensramen snarare än att ifrågasätta källornas geografiska läge.	 
	
I första hand har vi använt oss av vetenskapliga artiklar eftersom böcker ofta klassas som 
sekundärkällor. Böcker är ofta ett bredare anslag av olika forskningsinriktningar som 
genomförts och det kan ge en helhetsbild inom ett specifikt ämne. De vetenskapliga 
artiklarna har bidragit till att skapa en ännu djupare förståelse inom ämnet vilket har varit 
syftet med denna studie. Främst är det till den vetenskapliga och praktiska metoden som 
vi använt böcker, där det sällan skiljer sig mycket mellan olika metodböcker oavsett 
författare. Böcker har även använts till vissa teorier. Dessa är skrivna av författare som är 
experter inom området vilket varit en bidragande faktor till varför vi valt att använda 
böckerna i den teoretiska referensramen. Ytterligare en bidragande faktor till varför vi 
har använt oss av böcker i dessa fall är att det har varit svårt att hitta relevanta 
forskningsartiklar inom de specifika områdena.  
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3. TEORETISKT REFERENSRAM  
I detta avsnitt redogörs för ett teoretiskt ramverk kopplat till forskningsfrågorna vilket 
bildar en grund för analyser och slutsatser i uppsatsen. Samtliga av de teorier som 
presenteras är av relevans för denna studie. Tidigare forskning och litteratur kommer att 
bidra med relevanta och användbara teorier, insikter samt perspektiv till denna studie. 
Avsnittet är indelat i tre delavsnitt: organisationsförändring, projekt och projektets 
betydelse för organisationen, med underrubriker. Den teoretiska referensramen 
sammanfattas i en tabell i slutet av avsnittet.  
 

3.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
3.1.1 FAMILJEFÖRETAG 
Familjeägda företag står för cirka 60 % av alla europeiska företag (Botero et al., 2015, s. 
141) Enligt Botero et al. (2015, s. 141) är majoriteten av alla små- och medelstora företag 
familjeägda vilket anses vara ryggraden av ekonomin. Familjeägda företag har många 
unika karaktärsdrag som gör att de sticker ut jämfört med icke-familjeägda företag 
(Denison et al., 2004, s. 61). Framförallt är det unikheten i kulturen vilken har etablerats 
av den starka rollen hos grundaren av företaget (Denison et al., 2004, s. 63). Värderingar 
och företagsägarens motivation har också stor påverkan på kulturen inom företaget 
(Denison et al., 2004, s. 63). Familjeföretag har en mer distinkt prestationsdriven kultur 
än icke-familjeföretag har (Denison et al., 2004, s. 68).  
	
Ett familjeföretag definieras av att en organisation gått i arv och att flera generationer 
varit en del av organisationen i form av exempelvis ägare, styrelsemedlem eller 
investerare (Thomsen & Conyon, 2012, s. 309). Familjeföretag har en fördel när det 
kommer till lojalitet (Thomsen & Conyon, 2012, s. 310). Thomsen och Conyon (2012, s. 
311) tillägger även negativa aspekter såsom att familjemedlemmar anställs till positioner 
som de inte passar för eller missköter vilket kan påverka organisationen negativt. 
Konflikter och fejder som uppstår mellan familjemedlemmar inom en organisation kan 
vara svårare att lösa på grund av att det är mer känslor inblandade än vad det hade varit i 
ett icke-familjeägt företag (Thomsen & Conyon, 2012, s. 311). De anställda påverkas 
även av sina kollegor eller chefer som framträder i symboler, ritualer och värderingar 
(Denison et al., 2004, s. 62). Den indirekta kommunikationen och de informella signaler 
som företaget sänder påverkar anställda, både individuellt och i grupp (Denison et al., 
2004, s. 62). Detta gör att familjeföretag har en unik kultur vilket gör att kulturen, om den 
förstås och vårdas, kan ses som företagets största fördel (Denison et al., 2004, s. 62). 
	
Vad gäller familjeföretag och till exempel statliga organisationer har de ofta sin egen typ 
av ramverk för organisationsstyrning vilket kan vara både positivt och negativt (Thomsen 
& Conyon, 2012, s. 5). Litteraturen om organisationsstyrning syftar till att utveckla ett 
ramverk som kan förse med kompetens och kunskap i alla led samtidigt som den ska vara 
integrerad i varje funktion inom organisationen (Too & Weaver, 2013, s. 1384). Det är 
viktigt att poängtera att det ramverk som fungerar för en organisation nödvändigtvis inte 
behöver fungera för en annan (Thomsen & Conyon, 2012, s. 5). Författarna menar att det 
huvudsakliga syftet med organisationsstyrning är att det ska fungera som ett sätt för 
organisationen att förbättra sin prestation, med andra ord att organisationen ska gå bra 
och vara lönsam (Thomsen & Conyon, 2012, s. 5). I praktiken handlar bra 
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organisationsstyrning om att hitta anpassade lösningar för den specifika organisationen 
(Thomsen & Conyon, 2012, s. 5).  

3.1.2 PROJEKTINTENSIVA ORGANISATIONER 
Organisationer som hanterar flera projekt samtidigt beskrivs med ett samlat begrepp 
projektintensiva organisationer (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 21). I 
projektintensiva organisationer är projekt ett vanligt förekommande fenomen som 
motsvarar kärnan inom organisationen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211). 
Projekt är ett vanligt arbetssätt inom samtliga områden av samhället idag (Palm & 
Lindahl, 2015, s. 828). Det är genom projekt som organisationen skapar intäkter och 
mycket fokus ligger på att säkerställa effektiva processer (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
2012, s. 211). Förmågan att vara innovativ under längre tid är en viktig funktion hos 
många organisationer vilket gör att projekt är en drivkraft (Palm & Lindahl, 2015, s. 828). 
En stark kultur har ofta en positiv påverkan på företagets prestation i och med att kulturen 
skapar en känsla av ett tydligt mål och syfte vilket genomsyrar hela företaget (Denison et 
al., 2004, s. 63). Vidare är det viktigt för företaget att kulturen inkluderar innovation och 
flexibilitet eftersom att det gör att organisationen fortsätter att vara lönsamt långsiktigt 
(Denison et al., 2004, s. 63).  
	
I en miljö där flera projekt är igång samtidigt uppstår konkurrens när det kommer till 
resurser (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211). För att klara av flera projekt 
samtidigt behöver organisationen upprätthålla kontroll och bedöma värdet av framtida 
projekt samtidigt som de pågående projekten kontinuerligt bör följas upp (Dooley et al., 
2005, s. 469). Genom att låta olika projekt dela på resurser såsom personal, pengar, 
material, utrustning och hanteringssystem, blir nyttjandet av resurser mer effektivt (Hallin 
& Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211). Det innebär också att konkurrens kan uppstå 
mellan organisationens produkter och tjänster vilket ställer speciella krav på prioritering, 
kommunikation och koordination (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211). Som 
resultat av detta ökar behovet av kunskap hos organisationsledning, projektledning och 
projektmedlemmar (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 211).  

3.1.3 IMPLEMENTERING AV FÖRÄNDRING  
Som nämnts tidigare i problembakgrunden ställs organisationer dagligen inför beslut som 
påverkar den strategiska riktningen (Dooley et al., 2005, s. 466). Fokus på 
produktutveckling, ökning av kapacitet och utvecklande av ny teknik är exempel på 
tillvägagångssätt som kan öka effektiviteten och förbättra konkurrenspositionen för 
organisationen i framtiden (Dooley et al., 2005, s. 466). Eftersom en organisation drivs 
framåt av projekt såsom produktutveckling borde projekt vara en självklar del i 
affärsplanen (Wickham, 2006, s. 378). Faktum är att projekt har en viktig roll inom 
organisationer som vill förbättra eller omforma sin verksamhet samt för att “få saker att 
hända” (Lundin & Söderholm, 1995, s. 437, egen översättning). Striden om positioner 
på marknader med hög konkurrens gör att projekt numera är bland det viktigaste hos 
organisationer för att hantera förändringar på marknaderna (Andersen & Grude, 2018, s. 
228). Alla implementeringar av förändring är i stor utsträckning påverkad av framgången 
eller misslyckandet i att leda och sälja in förändringen inom organisationen (Parmenter, 
2015, s. 145). Parmenter (2015, s. 146) presenterar en förändringsprocess som är 
uppdelad i åtta steg för att underlätta implementation av förändringar. Det första steget 
för att göra en förändring är att etablera en känsla av behov (Parmenter, 2015, s. 146). I 
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detta steg är det viktigt att skapa en bild av förändringens alla fördelar (Parmenter, 2015, 
s. 146).  
	
Det andra steget är att skapa en implementeringsgrupp (Parmenter, 2015, s. 146). Detta 
innebär att inkludera drivna människor och sådana personer som sällan blir ifrågasatta av 
andra anställda (Parmenter, 2015, s. 146). Dessa representanter bör finnas på olika 
avdelningar och nivåer inom organisationen (Parmenter, 2015, s. 146). Om personerna är 
med på förändringen kommer de vara ovärderliga när det kommer till att sälja in 
förändringen hos resten av organisationen  (Parmenter, 2015, s. 146). Nästa steg i 
förändringsprocessen är att utveckla en vision och en strategi, vilket krävs för att lyckas 
sälja in förändringen (Parmenter, 2015, s. 146). I detta steg handlar det om att visualisera 
vägen till förändring för att alla ska ha förståelse för behovet av förändringen  (Parmenter, 
2015, s. 146). Detta kan göras genom att hänvisa tillbaka till traditionella rutiner samt 
framhäva vilka fördelar en förändring kommer att ha (Parmenter, 2015, s. 146). Med hjälp 
av de implementeringsgruppen blir visionen och strategin mer övertygande (Parmenter, 
2015, s. 146).  
	
Det fjärde steget är att kommunicera ut visionen för förändringen (Parmenter, 2015, s. 
146). Den som ansvarar över förändringen ska vara förberedd på att ta fram en 
kommunikationsplan (Parmenter, 2015, s. 146). Kommunikation av förändring kräver 
mycket tid och kan handla om att ta tio minuter av varje möte bara för att trycka på 
förändringen samt ge uppdateringar under implementeringsfasen (Parmenter, 2015, s. 
146). Det femte steget är att uppmuntra förändringen i praktiken, vilket bör göras tidigt i 
förändringsprocessen (Parmenter, 2015, s. 146). I stora drag handlar detta steg om att få 
olika arbetsgrupper inom organisationen att känna en självklarhet till att sätta 
förändringen i verket (Parmenter, 2015, s. 146).  
	
Följande steg handlar om att skapa kortsiktiga mål (Parmenter, 2015, s. 147). Här är det 
viktigt att komma ihåg att företagsledningen kan ha ett vakande öga över förändringens 
förlopp (Parmenter, 2015, s. 147). Därav är det viktigt att uppvisa små steg av framgång 
för att behålla förtroende och intresse för förändringen (Parmenter, 2015, s. 147). Det näst 
sista och sjunde steget är att fastslå de mål som uppnåtts för att kunna åstadkomma mer 
förändringar (Parmenter, 2015, s. 147). Författaren liknar större förändringar med ett 
svänghjul (Parmenter, 2015, s. 147). Till en början är det svårt att få hjulet att svänga men 
allt eftersom det får mer fart kommer det bli enklare (Parmenter, 2015, s. 147). På samma 
sätt menar författaren att de första målen kan vara svårast att uppnå men när dessa är 
avklarade och fastslagna kommer förändringsprocessen gå smidigare (Parmenter, 2015, 
s. 147). Det sista steget är att förankra förändringen i kulturen (Parmenter, 2015, s. 146). 
Detta handlar om att framhäva de som varit ansvariga över förändringen (Parmenter, 
2015, s. 147). Det är viktigt att dessa personers värderingar blir en del av organisationens 
värderingar (Parmenter, 2015, s. 147). 

3.2 PROJEKT 

3.2.1 VAD ÄR PROJEKT? 
Förr i tiden var projekt en ovanlig metod att använda inom organisationer men idag är allt 
fler organisationer projektbaserade (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 210). 
Projektbaserade organisationer använder projekt för att organisera arbete och leverera det 
som utlovas till intressenter (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 53). Goodman och 
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Goodman (1976, s. 494) definierar projekt som en uppsättning av olika människor med 
speciell kompetens som arbetar tillsammans med en komplex uppgift över en begränsad 
tid. I samklang med detta definierar Maylor (2010, s. 5) projekt som temporära i den 
bemärkelsen att det har en början och ett slut samt att det kräver en uppsättning människor 
för att utföra uppgiften. Uttrycket temporär organisering tillkom främst för att skilja 
projekt från den permanenta organisationen (Feldbrugge, 2015, s. 76).  
	
Lundin och Söderholm (1995, s. 439) förklarar projekt som temporär organisering utifrån 
fyra begrepp; tid, uppgift, arbetsgrupp och förändring. Författarna menar att var och en 
av begreppen bidrar med olika förklaringar till de gränser som finns mellan en temporär 
organisering och dess omvärld (Lundin & Söderholm, 1995, s. 439). Söderlund (2004, s. 
190) skriver i sin artikel att det är viktigt att studera hur projekt organiseras och fokusera 
på hur de skiljer sig åt eller beter sig. Det som skiljer sig mellan en organisation och ett 
projekt är att organisationen mer naturligt förklaras utifrån mål snarare än uppgift, 
överlevnad snarare än tid, arbetande organisation snarare än arbetsgrupp och 
produktionsprocesser samt konstant utveckling snarare än förändring (Lundin & 
Söderholm, 1995, s. 439).  
	
Tid är ett begrepp som ofta kopplas till temporär organisering eftersom det är ett konkret 
sätt att skilja projekt från organisation (Lundin & Söderholm, 1995, s. 439). Lundin och 
Söderholm (1995, s. 439) menar därför att tid är fundamentalt för att förstå projekt. 
Nyligen framtagen forskning har fördjupat sig inom relationen mellan arbetsuppgifter, 
människor och deras utveckling (Winch, 2014, s. 722). Forskare har testat att använda sig 
av teorin om temporär organisering som ett alternativt sätt att närma sig projekt och har 
således funnit likheter med tidigare litteratur (Winch, 2014, s. 722). Utmärkande var den 
stress och de konflikter mellan anställda som finns inom projekt (Winch, 2014, s. 722). 
Forskare betonar därmed vikten av att projektledare skapar en tidsdimension när de ska 
leda projekt (Winch, 2014, s. 722). Tid anses vara en knapp resurs i de flesta 
organisationer men i projekt blir det ännu mer komplicerat då tiden verkligen tar slut 
eftersom den vanligtvis är bestämd från första början (Lundin & Söderholm, 1995, s. 
439).   

3.2.2 HUR ARBETAR ORGANISATIONER I PROJEKT? 
Generellt sett syftar litteratur inom projektledning till att uppnå strategiska mål och 
därmed skapa värde för organisationen (Too & Weaver, 2014, s. 1383). Dock menar 
författarna att projektprocesser inte kan ses som oberoende enheter (Too & Weaver, 2014, 
s. 1383). Framgången eller misslyckandet av projektet beror inte bara på projektledaren 
och/eller projektgruppen (Too & Weaver, 2014, s. 1383). Brist på support, motstridiga 
mål eller andra situationsbaserade problem inom styrning och ledning kan komma att 
påverka projektet negativt (Too & Weaver, 2014, s. 1383). Sanderson (2012, s. 440) 
hävdar att huvudorsaken till varför projekt misslyckas är på grund av felaktiga och 
outvecklade mekanismer inom styrning. Projekt som saknar effektivt stöd från ledningen 
kan inte leverera förväntad framgång (Too & Weaver, 2014, s. 1383). Projektstyrning är 
ett relativt nytt begrepp inom teorin för projektledning (Too & Weaver, 2014, s. 1385). 
Too och Weaver (2014, s. 1383) menar att projektstyrning är baserat på premisser om att 
organisationsstyrningen fungerar effektivt och bidrar med support till projekt.  
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Marnewick & Labuschagne (2011, s. 662) menar att projektstyrning (se figur 1 ovan) ska 
finnas som en integrerad del i ramverket för den övergripande organisationsstyrningen. 
Litteraturen kring projektstyrning kan delas in i två huvudgrupper (Too & Weaver, 2014, 
s. 1385). Den första gruppen fokuserar huvudsakligen på projektstyrning inom den 
statliga sektorn och stora projekt (Too & Weaver, 2014, s. 1385). I denna kontext är det 
många som ser projektstyrning som en kontraktsorganisation mellan flera företag som är 
inblandade i ett projekt (Too & Weaver, 2014, s. 1385). Den andra gruppen forskar inom 
modeller som ska länka samman de olika projektrelaterade nivåerna inom organisationen 
(Too & Weaver, 2014, s. 1385). Detta går att koppla till figuren ovan (figur 1. 
Organisationsstyrning) som visar hur projektstyrningen länkas ihop med 
projektleveranssystem, ledarskapssystem och företagsledning. I linje med detta menar 
Hällgren och Lindahl (2016, s. 246) att syftet med projektstyrning är att definiera ett 
ramverk som på bästa sätt nyttjar begränsade resurser.  
	
Projektstyrning syftar till att definiera målet med projekt, program och portfölj för att 
uppnå strategiska mål hos huvudorganisationen (Hällgren & Lindahl, 2016, s. 246; Too 
& Weaver, 2014, s. 1383). Författarna beskriver projekt som “en tillfällig strävan efter 
att skapa en unik produkt eller tjänst” (Too & Weaver, 2014, s. 1385). Vidare beskriver 
författarna program som “en grupp av relaterade projekt som tillsammans uppnår 
fördelaktig förändring av strategisk karaktär för en organisation” (Too & Weaver, 2014, 
s. 1385). Portfölj definieras som “ett sätt att rangordna och prioritera projekt och 
program för att göra rätt investeringar och uppnå strategiska mål” (Too & Weaver, 
2014, s. 1385).  
	
Fortsättningsvis menar Hällgren och Lindahl (2016, s. 246) att projektstyrning från detta 
perspektiv har två funktioner. Den första funktionen är att företagsledningen bestämmer 
vilka projekt, program och portföljer som ska godkännas, finansieras och stödjas 
(Hällgren & Lindahl, 2016, s. 246). Den andra funktionen är att projektstyrningen styr 
och kontrollerar framgång i projektet (Too & Weaver, 2014, s. 1388). I den senare 
fungerar projektstyrning som en strukturell funktion som kontrollerar avvikelser från 

Figur 1. Organisationsstyrning 
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projektplanen, löser konflikter och prioritering mellan olika projekt när det behövs 
(Hällgren & Maaninen-Olsson, 2005, s. 17). Dessutom menar Hällgren och Lindahl 
(2016, s. 246) att klara riktlinjer för projektstyrning är ett sätt att säkerställa strategiskt 
fokus och utförande. För att säkerställa att projektet levererar enligt plan är det av stor 
vikt att kontinuerligt följa aktiviteterna genom hela projektprocessen (Makarfi Ibrahim et 
al., 2009, s. 388).  
	
Ett verktyg som används av projektledare för att definiera och strukturera projekt är work 
breakdown structure (förkortat till WBS) (Makarfi Ibrahim et al., 2009, s. 389). Redan 
på 1960-talet utvecklades metoder för att hantera och planera stora projekt (Norman et 
al., 2008, s. 4). Det var USA:s försvarsdepartement och NASA som var först med att 
utveckla verktyget och arbetssättet som idag är känt som WBS (Norman et al., 2008, s. 
4). WBS är ett verktyg som används som grund för projektplanen och för att ge en 
uppfattning om projektets omfattning (Norman et al., 2008, s. 7). Verktyget används för 
att kontrollera och övervaka aktiviteter i projektet genom att bryta ner projektet i en 
hierarkisk struktur av projektaktiviteter (Norman et al., 2008, s. 7). Det är många saker 
som kan gå fel i projekt oavsett hur välarbetad projektplanen är (Norman et al., 2008, s. 
8). Misslyckanden i projekt grundar sig ofta i en bristfällig WBS eller en avsaknad av 
WBS (Norman et al., 2008, s. 8). Med hjälp av WBS har projektet större möjligheter att 
hålla sig inom tidsramen för projektet, hålla budget samt säkerställa ansvar- och 
resursfördelning (Norman et al., 2008, s. 8). 
	
För att säkerställa trovärdighet vid kontroll och uppföljning av projektaktiviteter beror 
det till stor del på projektplanens noggrannhet (Makarfi Ibrahim et al., 2009, s. 388). 
Planens noggrannhet beror i sin tur på effektiva definitioner och struktureringar av 
projektet (Makarfi Ibrahim et al., 2009, s. 388). Det är mot projektplanen som projektets 
prestationer mäts (Makarfi Ibrahim et al., 2009, s. 388). Faktorer som utgör mått på 
prestation benämns ofta för key performance indicator (förkortat till KPI) (Toor & 
Ogunlana, 2010, s. 229). Författarna menar att mått på prestation är den ansträngning som 
är gjord eller den strategi som används för att nå framgång i projekt (Toor & Ogunlana, 
2010, s. 229). KPI:er är den sammanställning av data, antingen kvantitativ eller kvalitativ, 
som används för att få tillgång till den kapacitet som krävs för projektet (Toor & 
Ogunlana, 2010, s. 229). Toor och Ogunlana (2010, s. 235) menar att de KPI:er som 
används för att mäta projektframgång bör vara anpassat för respektive projekt.  
	
Följaktligen menar Toor och Ogunlana (2010, s. 229) att det kan vara svårt att 
generalisera vilka KPI:er som ska användas i projekt då varje projekt är unikt med sina 
specifika aspekter och begränsningar. Författarna menar ändå att det är av vikt att lära sig 
tänket bakom KPI:er och hur de kan användas i projekt för att öka kunskapsöverföring 
mellan projekt och inför framtida projekt (Toor & Ogunlana, 2010, s. 229). KPI är ett 
område som borde forskas djupare inom, anknutet till projektledning (Toor & Ogunlana, 
2010, s. 229). Måttet fokuserar på de mest kritiska faktorerna vilka är avgörande för 
organisationens nuvarande och framtida framgång (Parmenter, 2015, s. 7). Parmenter 
(2015, s. 7) förklarar kritiska framgångsfaktorer som de faktorer som fokuserar på 
framgång och är viktigare än andra faktorer. Olika forskare är enade om att ett projekts 
framgång kan bestämmas utifrån ett antal uppfyllda krav eller specifikationer som 
bestämts innan projektets början (Toor & Ogunlana, 2010, s. 229). Förslag på sådana krav 
eller specifikationer kan vara att projektet varit klart i tid, stannat inom budget eller 
lyckats i linje med intressenters förväntningar (Toor & Ogunlana, 2010, s. 229). Genom 
att använda KPI:er med välgrundade och jämförbara kriterier går det att mäta framgång i 
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projekt (Toor & Ogunlana, 2010, s. 153). Det öppnar även upp möjligheter för att 
inkludera fler indikatorer än tid, kostnad och kvalitet (Toor & Ogunlana, 2010, s. 229).  
	
Parmenter (2015, s. 12) menar att det finns ett antal karaktärsdrag som definierar KPI. 
Måttet ska vara tidsbaserat vilket innebär att måttet ska kontrolleras dagligen eller 
veckovis (Parmenter, 2015, s. 12). Att mäta prestation månadsvis, kvartalsvis eller årsvis 
för att förbättra prestation menar Parmenter (2015, s. 12) är en myt. Författaren menar att 
mått med sådan frekvens inte kan vara KPI eftersom det inte kan vara en prioritet i 
organisationen om det mäts så sällan (Parmenter, 2015, s. 12). Som ordet key signalerar 
ska det vara ett viktigt mått vilket bör upprätthållas konstant för att säkerställa att projektet 
inte misslyckas (Parmenter, 2015, s. 12). Vidare bör måttet ha full uppmärksamhet från 
företagsledningen (Parmenter, 2015, s. 12). KPI:er ska även vara enkla att förstå och tala 
om exakt vad som krävs för att förbättra prestationen (Parmenter, 2015, s. 12). KPI:er ska 
vara anknutna till en arbetsgrupp eller ett kluster av grupper som arbetar nära varandra 
(Parmenter, 2015, s. 12). Mått såsom avkastning på sysselsatt kapital har aldrig varit ett 
KPI eftersom det inte kan vara anknutet till en ledare utan det är ett resultat av aktiviteter 
som äger rum under olika ledare (Parmenter, 2015, s. 12). Måttet ska ha en betydande 
inverkan och ska därmed påverka en eller fler av de kritiska framgångsfaktorerna 
(Parmenter, 2015, s. 13). Sist men inte minst ska måttet testas innan det kan bli ett KPI 
(Parmenter, 2015, s. 13). Måttet måste testas för att försäkra sig om att det skapar ett 
önskat utfall (Parmenter, 2015, s. 13). 

3.2.3 VARFÖR ÄR PROJEKT VIKTIGT? 
En konsekvens av att projekt skapas är under förutsättningen att något måste omvandlas 
eller förändras och att dessa förändringar måste implementeras innan projektet avslutas 
(Lundin & Söderholm, 1995, s. 442). Projekt används för att överkomma den tröghet som 
annars kan uppstå inom organisationer när det kommer till förändring (Lundin & 
Söderholm, 1995, s. 443). Genom att skapa en ny uppsättning av aktiviteter i ett nytt 
sammanhang såsom uppsättningen av ett projekt, kan förändring betraktas som något 
viktigt och relativt enkelt att uppnå (Lundin & Söderholm, 1995, s. 443). Enligt Goodman 
och Goodman (1976, s. 495) skapas projekt som en reaktion, ett svar eller ett resultat av 
fyra framträdande problem. Det mest framträdande problemet är att uppgiften är komplex 
och den är ofta indirekt beroende av någon annan uppgift eller funktion vilket gör det 
otroligt svårt att definiera uppgiften tydligt och fristående (Goodman & Goodman, 1976, 
s. 495). Projektmedlemmar måste därmed stå i relation till varandra för att försöka komma 
fram till diverse genomförbara lösningar (Goodman & Goodman, 1976, s. 495).  
	
Det andra problemet är att uppgiften ofta är unik och därför finns det inte några 
regelbundna rutiner för att klara det i organisationen och därav viljan till att genomföra 
uppgiften (Goodman & Goodman, 1976, s. 495). För det tredje är uppgiften vanligtvis av 
kritisk- eller betydelsefull karaktär för organisationen (Goodman & Goodman, 1976, s. 
495). Slutligen, det fjärde problemet handlar om att uppgiften definieras utifrån ett 
specifikt utsatt mål och således är uppgiften tidsbegränsad eftersom organisationen ska 
veta när den är avslutad (Goodman & Goodman, 1976, s. 495). Det är tidsbegränsningen 
som gör uppgiften, och organisationen som arbetar med den, temporär (Goodman & 
Goodman, 1976, s. 495). 
	
Forskare hävdar att den temporära aspekten av projekt påverkar hur aktiviteter är 
formade, tilltänkta och tillämpade i verkligheten (Blomquist et al., 2010, s. 9). Blomquist 
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et al. (2010, s. 5) tillägger att den temporära aspekten också bidrar till att fastställa vilka 
strukturer som är lämpliga. Bredden av teorier och perspektiv som finns inom 
projektledning är mindre viktiga om man ställer det mot det faktum att området 
fortfarande upplevs vara baserat på rationella antaganden om vad som egentligen är 
projektledning (Blomquist et al., 2010, s. 6). Forskare menar att det uppstår bekymmer 
eftersom människor troligen använder de rationella antagandena inom teorierna som 
guidning i deras praktiska arbete (Blomquist et al., 2010, s. 5). I och med detta har teori 
börjat studeras utifrån ett praktiskt perspektiv (Blomquist et al., 2010, s. 9). Författarna 
tillägger dock att teorin projekt som praktik inte handlar om att åsidosätta den kunskap 
som redan finns utan snarare att komplettera med ett alternativt synsätt (Blomquist et al., 
2010, s. 5). Ett mer praktiskt baserat synsätt handlar om att fokusera på aktörerna och 
deras aktiviteter snarare än modeller och deras tillämpning (Blomquist et al., 2010, s. 7).  
	
För att skapa en djupare förståelse om hur projekt fungerar i praktiken kan tre olika 
koncept belysas (Blomquist et al., 2010, s. 8). Blomquist et al. (2010, s. 8) menar att det 
går att skilja på vad som sker i praktiken, vem som gör det och vad som är allmänt 
accepterat. Det som en person gör i verkligheten påverkas av vad personen i fråga har i 
bagaget när det kommer till erfarenhet och utbildning (Blomquist et al., 2010, s. 9). 
Personen kommer även påverkas av kontexten och de förutsättningar som finns i den 
specifika situationen (Blomquist et al., 2010, s. 9). Detta kan göra att personens 
handlingar går emot det som är allmänt accepterat i organisationen (Blomquist et al., 
2010, s. 9). Det som är allmänt accepterat kan vara olika traditioner, normer, regler och 
rutiner som sätter direktiv för hur saker ska ske inom organisationen (Blomquist et al., 
2010, s. 9). Direktiven kan vara dokumenterat i skrift där det framgår vad som förväntas 
vara det bästa sättet att handla i en specifik situation alternativt kan det uttryckas muntligt 
som exempelvis; “det är så här vi agerar och verkar i den här situationen” (Blomquist et 
al., 2010, s. 9).  
	
Blomquist et al. (2010, s. 9) menar att projekt ibland måste vika av från det som anses 
vara traditionellt och allmänt accepterat. Eftersom projekt följer en projektplan som inte 
alltid synkar med verkligheten menar Leybourne (2006, s. 83) att det är upp till 
projektledaren att använda sin kunskap och kompetens för att ta beslut som gör att 
projektet fortskrider. Eftersom varje projekt är unikt kommer de beslut som tas inte alltid 
vara de beslut som anses vara traditionella och “såsom vi brukar göra i praktiken” men 
det innebär inte att besluten inte är fördelaktiga för det specifika projektet (Blomquist et 
al., 2010, s. 9, egen översättning). Blomquist et al. (2010, s. 9) menar att det är just de 
otraditionella och experimentella besluten som ofta utvecklas till allmänt accepterade 
tillvägagångssätt. Att avvika från standardutförande kan bidra till ökad erfarenhet och 
kunskap vilket kan leda till nya traditioner (Blomquist et al., 2010, s. 9). Det huvudsakliga 
fokuset inom teorin projekt som praktik ska ligga på hur saker och ting är utförda i 
verkligheten, hur aktiviteter är designade, genomförda och relaterade till andra aktiviteter, 
funktioner och projekt (Blomquist et al., 2010, s. 11). Författarna menar också att 
individer tolkar sin omgivning hela tiden för att förstå vad som händer (Blomquist et al., 
2010, s. 11). För att exempelvis förstå vad en situation handlar om kommer individen att 
agera både innan, under och efter situationen (Blomquist et al., 2010, s. 12). 
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3.3 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR ORGANISATIONEN 

3.3.1 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR KOMMUNIKATIONEN 
Planerad, digital och formell kommunikation såsom möten, intranät, projektportaler, 
utskick och statusrapportering, är alla informativa sätt att kommunicera samtidigt som de 
bidrar med struktur till ett projekt såväl som en organisation (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012, s. 133). Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 133) menar att det 
är viktigt att komma ihåg att den informella kommunikationen, såsom småprat i 
korridoren och spontana telefonsamtal, är nödvändig för att effektivisera projekt samt 
bygga trovärdighet. För att etablera en infrastruktur för kommunikation behövs en 
kommunikationsplan  (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 133). Ekman (2003, s. 25) 
menar att det idag finns flera olika tekniker för att beskriva vem som pratar med vem 
samt olika analyser av hur kommunikationen flödar genom organisationen. Det är av vikt 
att chefer deltar i småpratet samt att de gör det för att de är intresserade av de anställda 
och arbetet som utförs (Ekman, 2003, s. 25). Den informella kommunikationen, såsom 
småpratet, går inte att kontrollera utan det ska vara informellt för att skapa förtroende 
mellan parterna (Ekman, 2003, s. 25).  
	
Ekman (2003, s. 25) menar att det är viktigt i organisationer att förstå den informella 
kommunikationen i relation till den formella. Med hjälp av småprat får ledaren en känsla 
av innebörden av samtalen som pågår (Ekman, 2003, s. 25). Kommunikationsplanen 
skapas för att försäkra att rätt information går till rätt person vid rätt tidpunkt (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2012, s. 133). Kommunikationsplanen ska vara baserad på de 
behov, krav och förväntningar som finns hos olika intressenter (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012, s. 133). Intressenter är de personer, grupper av personer, 
organisationer eller andra som är intresserade av projektet (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012, s. 31). För att veta vilka intressenter som ett projekt ska koncentrera 
sig på utförs vanligtvis en analys över vilka intressenter som är viktigast (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2012, s. 31).  
	
De intressenter som påverkas och är absolut viktigast är de som är direkt involverade i 
projektet genom att de är en del av alla de beslut som tas inom projektet och för projektet 
(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 32). De näst viktigaste intressenterna är de som 
kan bli påverkade av projektet och därmed kommer att försöka influera projektet (Hallin 
& Karrbom Gustavsson, 2012, s. 32). De intressenter som kommer näst på tur är sådana 
som har relativt lite intresse i projektet och kommer därför inte försöka påverka projektet 
heller (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 32). En kommunikationsplan bör bestå av 
vem/vilka som är mottagare av information (intressenter), vilken typ av information, vad 
syftet är, när kommunikationen ska äga rum och hur ofta den ska äga rum, hur 
informationen ska förmedlas samt vem som är ansvarig för att kommunicera ut den 
(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 133). Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 
133) menar att det måste finnas en balans i den information som används och att det är 
projektledarens ansvar att se till att inte onödiga dokument skapas (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012, s. 133). En kultur där det råder en onödig och konstant mejlkontakt, 
bristfälliga uppdateringar i dokument och många långa möten kanske inte ger den nytta 
som krävs för att effektivisera projektprocessen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 
133). Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 220) framhäver att teknologin skapat nya 
vägar för kommunikation men poängterar också att den personliga kontakten mellan 
människor är den mest effektiva.  
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3.3.2 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR LINJEARBETE 
Projekt skapar arbete för många anställda och innebär ofta mer utmanande uppgifter än 
de vardagliga linjearbetet (Palm & Lindahl, 2015, s. 828). Författarna menar dock att det 
samtidigt kan riskera de anställdas välmående (Palm & Lindahl, 2015, s. 828). Människor 
gillar att arbeta, ha meningsfulla och utmanande uppgifter, arbeta med engagerade och 
likasinnade personer, ha inflytande över både besluttagande samt tilldelning av resurser 
vilket påverkar deras egen arbetssituation (Palm & Lindahl, 2015, s. 829). Människor 
uppskattar också att få möjlighet att växa både på ett personligt och professionellt plan 
(Palm & Lindahl, 2015, s. 829). I många fall arbetar projektmedlemmar i några olika 
projekt och/eller utför sitt linjearbete parallellt med detta vilket självklart ökar 
arbetsbelastningen (Palm & Lindahl, 2015, s. 830). 
	
Detta innebär att många projektmedlemmar kommer arbeta i en matrisstruktur vilket 
innebär att projektmedlemmar arbetar under olika chefer såsom projektledaren och 
respektive linjechef (Palm & Lindahl, 2015, s. 830). Projektledaren kan i vissa situationer 
vara den dominerande chefen men har inte något formellt ansvar över personalen vad 
gäller löner och personlig utveckling (Palm & Lindahl, 2015, s. 830). Palm och Lindahl 
(2015, s. 836) menar att organisationen måste ansvara över att skapa struktur, direktiv 
och support till individer under hela projektets gång. Författarna menar även att 
organisationen ska tillhandahålla utbildning för individer som förbereder dem inför deras 
roll i ett projekt (Palm & Lindahl, 2015, s. 836). 
	
Uppgiftsrelaterade aktiviteter är väldigt viktigt för utvecklingen av projekt (Lundin & 
Söderholm, 1995, s. 441). I de flesta fall är projekt skapade utifrån en uppgift som ska 
uppfyllas (Lundin & Söderholm, 1995, s. 441). Karaktären av en uppgift särskiljs ofta 
mellan att vara antingen återkommande eller unik där en förutsättning för den 
förstnämnda är att alla som ska arbeta med den vet vad som ska göras (Lundin & 
Söderholm, 1995, s. 441). Alla vet vem som har ansvar över vad, deras upplevelser är 
likvärdiga och alla delar en gemensam tolkning av situationen (Lundin & Söderholm, 
1995, s. 441). När en uppgift är unik är det ingen som har direkt kunskap om hur den ska 
genomföras (Lundin & Söderholm, 1995, s. 441). Lundin och Söderholm (1995, s. 441) 
menar således att visionära, flexibla och kreativa handlingar är nödvändiga i sökandet 
efter mer kunskap då uppgiften är unik. 
	
Alla projekt behöver designas av och runt människor (Lundin & Söderholm, 1995, s. 
441). Förhållandet för arbetsgruppen i projekt skiljer sig mot hur grupper verkar i 
linjearbete (Lundin & Söderholm, 1995, s. 442). Arbetsgruppen, vilket även kan 
benämnas som projektgruppen, är formad utifrån uppgiften och de aspekter av uppgiften 
som ska utföras (Lundin & Söderholm, 1995, s. 442). Vidare är det ofta så att personerna 
inom projektgruppen har ett annat “hem” (Lundin & Söderholm, 1995, s. 442). Detta kan 
tolkas som att personer inom projektgruppen egentligen kan tillhöra en annan funktion 
såsom en annan avdelning i organisationen där de har sina vanliga arbetsuppgifter 
(linjearbetet) eller en konsult som är inhyrd på begränsad tid. När projektet är slut går 
också gruppen av människor vidare, vanligtvis återgår alla till sina vanliga arbetssysslor 
som de hade innan projektet startade (Maylor, 2010, s. 5). 

3.3.3 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR LEDARSKAP 
Precis som människor kan familjeföretag ha olika personligheter och karaktärsdrag vilket 
påverkar individerna inom organisationen (Denison et al., 2004, s. 62). Enligt teorin om 
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social identitet har människor en tendens att klassificera sig själv och andra i olika fack 
eller sociala kategorier, vilket även går att applicera på företag (Ashforth & Mael, 1989, 
s. 20). Människor kan kategoriseras utifrån organisatoriskt medlemskap, religion, kön, 
ålder och andra attribut och karaktärsdrag som skapas av medlemmarna inom 
kategorierna (Ashforth & Mael, 1989, s. 20). Social klassificering delar upp den sociala 
omvärlden i olika grupper som är representerade av mänskliga prototyper (Hogg, 2001, 
s. 187). Dessa prototyper är kontextspecifika, flerdimensionella, mångtydiga 
uppsättningar av egenskaper som definierar och bestämmer attityder, känslor och 
beteenden som sedan karakteriserar en grupp och skiljer den från andra grupper (Hogg, 
2001, s. 187).  
	
Processen för social klassificering benämns emellanåt som avhumanisering på grund av 
att människan inte framställs som unik och mångfasetterad utan snarare som en 
matchning mot relevant prototypgrupp (Hogg, 2001, s. 187). Ashforth och Mael (1989, 
s. 20) menar att det finns olika funktioner av social klassificering. Först och främst menar 
författarna att det hjälper individer att dela upp och strukturera den sociala miljön 
eftersom personerna i fråga får de prototypiska karaktärsdragen från den grupp de blir 
klassificerad i (Ashforth & Mael, 1989, s. 21). Vidare menar Ashforth och Mael (1989, 
s. 21) att social kategorisering hjälper individer att definiera sig själva och därmed känna 
samstämmighet eller tillhörighet till vissa mänskliga grupper. Medlemmar av en grupp 
kommer att anpassa sig efter det som anses vara prototypen i den specifika gruppen och 
kommer därmed också bli influerade av prototypen (Hogg, 2001, s. 189). Den personen 
som intar den mest prototypiska rollen är den som uppfattas bemästra de prototypiska 
karaktärsdragen bäst (Hogg, 2001, s. 189).  
	
Desto längre en och samma person besitter den mest prototypiska rollen i en grupp, desto 
mer kommer personen ha möjlighet att påverka gruppen (Hogg, 2001, s. 189). Studier 
visar på att medlemmar som räknas till den interna gruppen finner varandra att vara mer 
ärliga och pålitliga än människor utanför gruppen (Kramer, 2001, s. 168). Detta gör att 
den mest prototypiska personen kan utöva ledarskap baserat på att personen i fråga är 
socialt accepterad och därmed har lättare än andra att få igenom förslag och bestämmelser 
(Hogg, 2001, s. 189). Om en grupp blir mindre sammanhängande, mer mångfaldig och 
mindre samstämmig finns risken att de prototypiska karaktärsdragen ändras (Hogg, 2001, 
s. 194). Detta innebär att det är mindre troligt att medlemmarna i gruppen kommer att 
stödja samma ledare som tidigare eftersom den personen inte längre är den mest 
prototypiska personen (Hogg, 2001, s. 194). Reicher et al. (2005, s. 564) skriver att följare 
ofta avvisar ledare som bryter eller ifrågasätter deras uppfattning av antingen identiteter 
eller den sociala verkligheten, både ledare och följare är aktiva tolkare av den sociala 
omgivningen.  
	
Individers behov av identifiering inom grupper kan vara väldigt framträdande vilket gör 
att det prototyp-baserade ledarskapet blir extra viktigt (Hogg, 2001, s. 195). Denna 
process kan vara mer effektfull i grupper som är definierade utifrån prototypiska 
karaktärsdrag snarare än prestation kopplat till specifik uppgift (Hogg, 2001, s. 195). 
Dock menar Hogg (2001, s. 195) att även uppgiftsorienterade grupper kan, utifrån rätt 
förutsättningar, lägga det främsta fokuset på prototypiska karaktärsdrag och normer inom 
gruppen istället för uppgiftens prestation (Hogg, 2001, s. 195). Ytterligare problem som 
kan uppstå med prototyp-baserat ledarskap är att det kan skapa suboptimala 
beslutsprocesser (Hogg, 2001, s. 195). Anledningen till detta är att ledarskapet blir mer 
baserat på de prototypiska karaktärsdragen i gruppen snarare än ledarens egen agenda 
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(Hogg, 2001, s. 195). Detta innebär att den prototypiska ledaren har möjligheten att göra 
det som gynnar honom eller henne eftersom att ledaren har det inflytande som krävs för 
att få igenom sin agenda (Hogg, 2001, s. 195). Detta behöver inte betyda att den 
prototypiska ledarens agenda alltid följer det som är i organisationens intresse (Hogg, 
2001, s. 195).  

3.4 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 
Samtliga teorier som introduceras i den teoretiska referensramen är betydelsefulla för att 
förstå företag som växer och/eller genomgår organisationsförändringar. Teorierna lägger 
även en grund för förståelsen av projektprocessen och vilken relation projekt har till 
organisationen. Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska referensramen. I 
tabellen presenteras de teman som går att urskilja från den teoretiska referensramen samt 
ett sammanfattande stycke om vad respektive tema innebär. De huvudteman som 
genomsyrar uppsatsen är; Organisationsförändring, Projekt och Projektets betydelse för 
organisationen. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

TEMAT TEMATS INNEBÖRD REFERENSER 

Organisationsförändring   

Familjeföretag Ett familjeföretag är en organisation som gått i arv i familjen samt 
att flera generationer varit en del av organisationen i form av ägare, 
styrelsemedlem eller investerare. Familjeföretag har en unik kultur 
som baseras på grundarens värderingar och normer. Kulturen är 
ofta stark och prestationsdriven vilket påverkar organisationen 
positivt.  
 

Botero et al., 2015. 
Denison et al., 2004. 
Thomsen & Conyon, 
2012. 
 

Projektintensiva 
organisationer 

Projektintensiva organisationer är ett samlat begrepp för 
organisationer som bedriver flera projekt samtidigt. Projekt är 
kärna inom organisationen och är en drivande kraft när det 
kommer till innovation. När flera projekt är igång samtidigt kan de 
bli konkurrens om resurser vilket gör att uppföljning av projekten 
är viktigt. Projekt är en tillfällig strävan att skapa en unik produkt, 
service eller resultat. Organisationer använder sig av projekt för att 
utveckla, omforma eller förbättra sin verksamhet. 
 

Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012. 
Palm & Lindahl 2015. 
Denison et al., 2004. 
Dooley et al., 2005. 
 

Implementering av 
förändring 

Organisationer ställs ofta inför beslut som påverkar den strategiska 
riktningen. Detta gör att implementeringar av förändringar är en 
viktig del vid organisationsförändringar. Implementeringar av 
förändring påverkas i stor grad av framgången eller misslyckandet 
i att leda och sälja in förändringen i organisationen. 

Dooley et al., 2005. 
Lundin & Söderholm, 
1995. 
Andersen & Grunde, 
2018. 
Parmenter, 2015. 

Projekt   

Vad är projekt? Projektbaserade organisationer var tidigare en ovanlig metod men 
har blivit allt mer vanligt idag. Projektbaserade organisationer 
använder projekt för att organisera arbete och leverera det som 
utlovas till intressenter. Projekt är temporära i och med att de har 
en början och ett slut samt att det krävs en uppsättning människor 
för att utföra uppgiften. Projekt som en temporär organisering 
förklaras med fyra begrepp; tid, uppgift, arbetsgrupp och 
förändring.  
 

Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012. 
Maylor, 2010. 
Feldbrugge, 2015. 
Lundin & Söderholm, 
1995. 
Winch, 2014. 
 

Hur arbetar organisationer 
i projekt? 
 

Projektledning syftar till att uppnå strategiska mål vilket skapar 
värde för organisationen. Däremot är det viktigt att 
projektprocesser inte ses som oberoende enheter. Utan en 
välfungerande projektstyrning kan göra att projekt inte kan 
leverera förväntad framgång. Projektstyrning är de direktiv och 
kontroll och ska finnas integrerat i den övergripande 
organisationsstyrningen. WBS (Work Breakdown Structure) 

Too & Weaver, 2014. 
Sanderson, 2012. 
Marnewick & 
Labuschagne, 2011. 
Hällgren & Lindahl, 
2016. 
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används för att definiera och strukturera projekt. För att följa upp 
hur projekt framskrider används KPI:er (Key Performance 
Indicators) som  mäter  prestation.  
 

Hällgren & Maaninen-
Olsson, 2005. 
Makarfi Ibrahim et al., 
2009. 
Norman et al., 2008. 
Toor & Ogunlana, 2010. 
Parmenter, 2015. 
 

Varför är projekt viktigt? Projekt skapas som en konsekvens under förutsättningen att något 
måste omvandlas eller förändras. Projekt används för att 
överkomma trögheter som uppstår inom organisationer vid 
förändringar. Projekt som praktik fokuserar på aktörer och deras 
aktiviteter snarare än modeller och deras tillämpning. Det är viktigt 
att skilja på vad som sker i praktiken, vem som gör det och var 
som är allmänt accepterat. Det som är allmänt accepterade 
traditioner, normer, regler och rutiner i en organisation är ofta 
dokumenterat i skrift eller uttalat muntligt. I projekt kan beslut tas 
som går emot det som är allmänt accepterat. 

Lundin & Söderholm, 
1995. 
Goodman & Goodman, 
1976. 
Blomquist et al., 2010. 
Leybourne, 2006. 
 

Projektets betydelse för 
organisationen  

 

Projektets betydelse för 
kommunikation 

Informativa sätt att kommunicera på bidrar med struktur till ett 
projekt såväl som en organisation. Det är viktigt med både formell 
och informell kommunikation. Formell kommunikation kan vara 
möten, intranät eller  projektportaler. Informell kommunikation, 
såsom småprat i korridoren eller spontana telefonsamtal, går inte 
att kontrollera utan skapar förtroende mellan parter. 
Kommunikationsplanen är den som säkerställer att rätt information 
går fram till rätt person vid rätt tidpunkt. En kommunikationsplan 
beskriver mottagare, typ av information, syfte samt hur, när och av 
vem kommunikationen förmedlas. 
 

Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012. 
Ekman, 2003. 

Projektets betydelse för 
linjearbetet 

Projektarbete skapar mer utmanande uppgifter utöver det 
vardagliga linjearbetet. Ofta arbetar projektdeltagare i några olika 
projekt parallellt med linjearbetet vilket gör att arbetsbelastningen 
ökar för de anställda. Alla projekt designas av och runt människor, 
vilket gör att projektgruppen skiljer sig mot hur grupper i 
linjearbetet verkar. Projektgruppen är utformad från uppgiften och 
utifrån de aspekter av uppgiften som ska utföras. När projektet är 
slut går projektgruppen av människor tillbaka till sina vanliga 
arbetsuppgifter som de hade innan projektet startade.  
 

Palm & Lindahl, 2015. 
Lundin & Söderholm, 
1995. 
Maylor, 2010. 
 

Projektets betydelse för 
ledarskap 

Människor klassificerar sig själv och andra i olika fack eller sociala 
kategorier. Social klassificering delar upp den sociala omvärlden i 
olika grupper som representerar prototyper. Prototyper är 
kontextspecifika, flerdimensionella, mångtydiga uppsättningar av 
egenskaper som bestämmer attityder, känslor och beteenden. 
Social kategorisering hjälper människor att definiera sig själva och 
därmed känna tillhörighet till vissa grupper av människor. Den 
person som bemästrar de prototypiska karaktärsdragen bäst intar 
den prototypiska rollen. Den mest  prototypiska personen kan 
utöva ledarskap eftersom att denne är socialt accepterad och 
därmed har lättare att få igenom förslag och bestämmelser än 
andra. 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta avsnitt presenteras den valda forskningsdesignen och går sedan djupare in på den 
valda forskningsmetoden. Vidare presenteras för- och nackdelar med forskningsmetoden 
för att läsaren ska få en klar bild hur uppsatsen har arbetats fram. Därefter följer 
datainsamling och aktionsforskning som visar hur data och information samlats in samt 
bearbetats. Efter detta följer tillträde till ett fält och slutligen diskuteras de etiska aspekter 
som tagits till hänsyn under studiens gång. 
 

4.1 FORSKNINGSDESIGN 
Denna uppsats skrivs på uppdrag där vi undersöker hur ett företag hanterar 
produktutvecklingsprojekt genom att analysera processer och aktiviteter i praktiken. 
Detta innebär att vår forskningsdesign går i linje med en fallstudie eftersom vi gör en 
intensiv analys och studerar ett specifikt fall i detalj (Bryman & Bell, 2017, s. 86). 
Fallstudier kopplas ofta till kvalitativ forskning men kan användas både i kvalitativ och 
kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 86). Enligt Bryman och Bell (2017, s. 90) 
är forskare som utför en fallstudie ofta delaktig i en organisation i flera månader eller år, 
vilket även stämmer väl överens med uppdraget som vi genomför.  
	
Forskning kan ses som vilka andra processer som helst och högsta form av förståelse sker 
när forskaren sätts in i den situation som studeras (Flyvbjerg, 2006, s. 236). Det är endast 
på detta sätt som forskare kan förstå andra sociala aktörers synvinklar och beteenden 
(Flyvbjerg, 2006, s. 236). Samhällsvetenskap har i begränsad utsträckning lyckats 
producera teorier som är generella och oberoende av situation, vilket gör att teorierna 
framförallt bidrar med kunskap som är beroende av ett specifikt fall (Flyvbjerg, 2006, s. 
223). Bevis är svåra att finna i samhällsvetenskap med tanke på att det saknas hårda 
teorier, däremot är lärande definitivt möjligt (Flyvbjerg, 2006, s. 224). I detta fall menar 
författaren att hårda teorier är baserade på lagar som endast finns inom naturvetenskapen 
(Flyvbjerg, 2006, s. 224).  
	
Vidare menar Flyvbjerg (2006, s. 224) att förutsägande teorier inte kan förklara 
människors beteende och det är därför konkret samt situationsberoende kunskap är mer 
värdefull jämfört med att förgäves söka efter generaliserbara teorier. Missförståndet att 
forskare inte kan dra generaliserande slutsatser utifrån ett specifikt fall ses oftast vara det 
mest förödande antagandet för fallstudier som metod inom forskning (Flyvbjerg, 2006, s. 
224). Även fast många forskare har en hypotetiskt deduktiv metod för generalisering är 
det sällan de faktiskt följer metoden i själva undersökningen (Flyvbjerg, 2006, s. 226). 
Flyvbjerg (2006, s. 226) menar att fler upptäckter har uppstått från intensiva observationer 
av ett specifikt fall än från statistik som är testade på stora grupper. Detta innebär dock 
inte att fallstudier alltid är lämpligt eller relevant som metod (Flyvbjerg, 2006, s. 226). 
Valet av metod ska självfallet bero på problemet som studeras och dess omständigheter 
(Flyvbjerg, 2006, s. 226).  

4.2 FORSKNINGSMETOD 
Den valda etnografiska forskningsmetoden visar hur forskningsdesignen ska tillämpas för 
att besvara studiens problemformulering (Bryman & Bell, 2017, s. 67). Etnografi kommer 
från orden “ethno” och “graphy” och beskrivs som det sätt som används vid skildring av 
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människor och kulturer i en kontext (Bryman & Bell, 2017, s. 421). Denna metod att 
samla in data är baserad på att forskaren med hjälp av observationer och/eller intervjuer 
kan få en djupare förståelse om människors beteenden i den organisatoriska miljön 
(Bryman & Bell, 2017, s. 387). Detta innebär också att forskaren är involverad i den 
dagliga driften av organisationen för att få förståelse om vad som sker på insidan och för 
att få en inblick i andra människors verklighet (Bryman & Bell, 2017, s. 419). Detta är ett 
tidskrävande arbete där forskaren engagerar sig i ett fältarbete hos organisationen under 
en viss tidsperiod (Bryman & Bell, 2017, s. 419-420). Etnografi kan också ses som en 
deltagande process genom gruppmedverkan, se vad som händer, ta anteckningar och 
sedan sammanfatta detta i text (Bryman & Bell, 2017, s. 418).  
	
Denzin (1997, s. 3) hävdar att etnografi inom kvalitativ forskning har förändrats med 
tiden och därmed har ny problematik inom området uppmärksammats. Författaren 
presenterar två viktiga antaganden för forskare att beakta när etnografi inom kvalitativ 
forskning genomförs (Denzin, 1997, s. 3). Det första antagandet menar att forskare inte 
kan fånga direkt upplevda erfarenheter i text, med andra ord är det svårt att fånga vad 
forskaren verkligen upplevde på papper utan att missa detaljer (Denzin, 1997, s. 3). Det 
andra antagandet handlar om att validitet, generalisering och reliabilitet (se utförlig 
förklaring i kapitel 10. Sanningskriterier) är svårare att utvärdera och tolka i kvalitativ 
forskning (Denzin, 1997, s. 3). Denzin (1997, s. 19) menar att kvalitativ forskning numera 
gör det möjligt att upptäcka och återupptäcka nya sätt att se, tolka, argumentera och skriva 
vetenskapliga texter.  
	
Definitionerna gällande både etnografi och deltagande observation är mångtydiga och det 
kan vara svårt att särskilja dessa (Bryman & Bell, 2017, s. 419). Båda är ett sätt att 
uppmärksamma det faktum att forskaren fördjupar sig i en grupp, observerar beteenden, 
lyssnar på det som sägs i konversationer både mellan andra och med forskaren själv 
(Bryman & Bell, 2017, s. 419). Utöver detta kan forskaren samla in ytterligare data genom 
kvalitativa intervjuer och insamling av dokument (Bryman & Bell, 2017, s. 419). Stewart 
(1998, s. 5) hävdar att det inte finns en universell definition av etnografi, troligtvis beror 
detta på att det finns många olika former av etnografisk forskning. Författaren definierar 
etnografi utifrån fem karaktäristiska drag; deltagande observation, helhetssyn, 
situationskänsligt, sociokulturell beskrivning och teoretisk koppling (Stewart, 1998, s. 6). 
Där den förstnämnda kommer förklaras djupare i nästa delavsnitt 4.2.1 Deltagande 
observation.  
	
Med helhetssyn menas att samhället är en integrerad helhet och individer kan enbart bli 
förstådda inom ramarna av helheten (Stewart, 1998, s. 6). Enligt Stewart (1998, s. 7) är 
situationskänslighet det tredje karaktärsdraget av etnografi och detta kan beskrivas som 
en kontextualiserad förklaring. Detta innebär att forskaren fördjupar sig i en bestämd 
miljö där forskaren kan se länkar och mönster i omfattande data (Stewart, 1998, s. 7). En 
uppsättning av observationer förklaras med hjälp av kopplingar till andra observationer 
samt med koncept som passar i sammanhanget (Stewart, 1998, s. 7). Det sociokulturella 
karaktärsdraget inkluderar den personliga involveringen som forskaren har i sociala 
sammanhang (Stewart, 1998, s. 7). Detta är en detaljerad beskrivning och analys av 
sociala relationer och kulturer (Stewart, 1998, s. 7). Stewart (1998, s. 7) menar också att 
en studie inte kan ses som vetenskaplig om den saknar teoretiska kopplingar, vilket är det 
sista karaktärsdraget. 
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4.2.1 DELTAGANDE OBSERVATION 
Deltagande observation är en metod där forskaren tar del av dagliga aktiviteter, ritualer, 
interaktioner och händelser inom en grupp av människor (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 1). 
DeWalt och DeWalt (2011, s. 1) menar att detta är ett sätt för forskare att lära sig både de 
explicita och implicita aspekterna av andra människors rutiner och kulturer. Explicit 
kultur är kunskapsnivån som gör att människor kan kommunicera med andra relativt 
enkelt (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 1). Motsatsen till explicit är implicit, underförstådd,  
kultur och denna verkar utanför människors medvetande (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 1). 
Detta kan exempelvis vara känslan av obehag som uppstår när en annan människa ställer 
sig på ett för nära avstånd till en själv (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 2).  
	
DeWalt och DeWalt (2011, s. 2) poängterar att deltagande observation ses på olika sätt 
av olika forskare, men det vanligaste är att deltagande observation ses som en av många 
metoder vilken kan användas inom kvalitativ forskning. Denna metod är ett sätt för 
forskare att samla in data i naturliga miljöer, där forskaren kan observera samt ta del av 
både vanliga och ovanliga händelser som människor medverkar i (DeWalt & DeWalt, 
2011, s. 2). Vidare menar författarna att deltagande observation som metod kräver ett 
särskilt tillvägagångssätt (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 2). För att dokumentera 
observationerna används vanligtvis fältanteckningar och denna teknik att samla in 
information är lika viktig för en samhällsvetenskaplig analys som intervjuer, enkäter och 
andra formella sätt att samla in data (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 3).  
	
Ännu en viktig del för deltagande observationer och arbetet med att samla in data är att 
identifiera nyckelinformanter (Bryman & Bell, 2017, s. 429). Eftersom att forskaren litar 
på informanter till stor del innebär det också att vissa informanter kommer spela en 
viktigare roll i undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 429). Enligt Bryman och Bell 
(2017, s. 429) ser dessa nyckelinformanter till att forskaren får kontakt med andra 
personer samt tillgång till särskilda situationer och händelser. Detta gör att 
nyckelinformanter ses som stor nytta för forskningen samtidigt som de fungerar som ett 
stöd vilket minskar stressen hos forskaren som vanligtvis gör fältarbetet (Bryman & Bell, 
2017, s. 429).  
	
För deltagande observationer är det viktigt för forskare att ha i åtanke vissa aspekter när 
studien genomförs (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 5). Genom att vistas i situationen under 
en längre tid och lära sig det interna språket och dialekten, ökar förståelsen hos forskaren 
(DeWalt & DeWalt, 2011, s. 5). Aktivt deltagande i stor utsträckning av dagliga, men 
även sällsynta, aktiviteter och rutiner hos människor som är närvarande under 
observationerna ger en bredd på studien (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 5). Användning av 
vanliga konversationer som intervjuteknik ger djupare information som under formella 
intervjuer troligtvis inte hade framkommit (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 5).   

4.2.2 DELTAGANDE OBSERVATION KONTRA KVALITATIVA INTERVJUER 
Inom kvalitativa undersökningar är de vanligaste datainsamlingsmetoderna deltagande 
observation och kvalitativ intervju (Bryman & Bell, 2017, s. 474). Det finns både för- och 
nackdelar när det kommer till valet mellan dessa och Bryman och Bell (2017, s. 474) 
poängterar vikten av att ta ställning till de svaga och starka sidorna som respektive metod 
har. Vidare specificerar Bryman och Bell (2017, s. 475-477) sex fördelar samt åtta 
nackdelar som deltagande observation har jämfört med kvalitativa intervjuer. 
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FÖRDELAR DELTAGANDE OBSERVATION 
Den första fördelen med deltagande observation är “Att se världen med andras ögon” 
vilket också är en viktig del inom all kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 475). 
Ur denna synvinkel har deltagande observation en bättre utgångspunkt än kvalitativa 
intervjuer i och med att forskaren kan uppfatta saker och ting på samma sätt som 
deltagarna i den sociala miljön (Bryman & Bell, 2017, s. 475). Detta genom att forskaren 
tillbringar så lång tid i den specifika kontexten (Bryman & Bell, 2017, s. 475). Under 
deltagande observation har forskaren också en betydligt närmare relation med deltagarna 
(Bryman & Bell, 2017, s. 475). Detta innebär att undersökningar som endast använder 
sig av intervjuer sannolikt kommer leda till väsentligt ytligare kontakt (Bryman & Bell, 
2017, s. 475). För denna studie innebär detta att mer än den verbala kommunikationen 
studeras eftersom även beteenden och kroppsspråk tas i beaktande. Mycket information 
har kommit från anställda under fikaraster och luncher vilket inte hade kommit fram 
under intervjuer. Detta eftersom det inte hade varit möjligt att genomföra intervjuer med 
alla som vi småpratat med under dagarna. 
	
Den andra fördelen “Att lära sig det lokala språkbruket” syftar till att förstå kulturen 
vilket betyder att forskaren först måste lära sig det lokala språket (Bryman & Bell, 2017, 
s. 475). Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 475) att den deltagande observatören 
även måste lära sig den lokala jargongen, slang samt uttryckssätt för att få en så 
rättvisande bild av kulturen som möjligt. Eftersom att vi är på plats på företaget två dagar 
i veckan har vi bland annat lärt oss det lokala språket och sättet som de uttrycker sig på 
samt jargongen under exempelvis mötena. Detta gör att vi har fått en helt annan förståelse 
för kulturen och företaget än vad vi hade fått av att genomföra kvalitativa intervjuer.  
	
“Det som tas för givet” är den tredje fördelen och menar att viss information inte kan 
komma fram i kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 475). Detta innebär att det 
enbart är i deltagande observationer som sådant intervjupersonerna tar för givet 
uppmärksammas (Bryman & Bell, 2017, s. 475). Under våra observationer i denna studie 
har vi lagt märke till att mycket av det som de anställda och cheferna tar för givet, när det 
kommer till arbetsprocesser och tillvägagångssätt, inte alltid är självklara för nyanställda 
och utomstående personer. Detta är också något som inte hade kommit fram på samma 
sätt under kvalitativa intervjuer vilket gör att vi fått en djupare förståelse till de nuvarande 
arbetsprocesserna. Det har dessutom framkommit en djupare förståelse för vilka 
svagheter det finns i de nuvarande arbetsprocesserna och hur dessa kan förbättras i 
framtiden för att effektivisera arbetet.  
	
Den fjärde fördelen “Sensitivitet när det gäller kontexten” skapar kopplingar mellan 
beteende och kontext genom att forskaren samverkar med människor på flera sätt, i många 
situationer samt i olika roller (Bryman & Bell, 2017, s. 475). Eftersom att vi har 
medverkat i många olika situationer och sammanhang gör det att vi har mött människor 
från olika avdelningar i olika roller.  
	
Den femte fördelen “Att möta det oväntade och att vara flexibel” menar Bryman och Bell 
(2017, s. 475) gör att sannolikheten ökar för forskaren att upptäcka oväntade teman och 
frågeställningar. Detta innebär i denna studie att vi har iakttagit problem som vi inte hade 
förväntat oss i början av studien. Detta har gjort att vi stundtals har varit tvungna att arbeta 
flexibelt och ändra riktning på grund av ny information som har framträtt.  
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Den sjätte och sista fördelen med deltagande observation är “En naturalistisk tonvikt” 
(Bryman & Bell, 2017, s. 476). Detta menar Bryman och Bell (2017, s. 476) gör 
deltagande observationer verklighetstrogna i och med att forskaren möter människor i 
deras naturliga miljö. Det är även svårt att fånga detta i informella intervjuer eftersom att 
deltagarna blir avbrutna i sitt arbete för att genomföra intervju (Bryman & Bell, 2017, s. 
476). Genom deltagande observation samtalar och observerar vi människor i en mer 
naturlig miljö än den som skulle uppstå vid ett avtalat intervjutillfälle. Detta gör att vi har 
fått tillgång till naturlig information som inte är framtvingad på samma sätt som när en 
person förväntas svara på intervjufrågor.  
	
FÖRDELAR KVALITATIVA INTERVJUER 
Utifrån frågeställning är det inte alltid mest lämpat att använda observationer som metod 
(Bryman & Bell, 2017, s. 476). Detta beskriver den första fördelen med kvalitativa 
intervjuer “Frågeställningar som svårligen låter sig studeras med observationer” 
(Bryman & Bell, 2017, s. 476). Detta betyder att det ibland bara finns ett sätt att få reda 
på saker om människor och det är att fråga dem rakt ut (Bryman & Bell, 2017, s. 476). 
Vår problemformulering (frågeställning) är lämpad till att besvaras med hjälp av 
deltagande observation som metod, samtidigt har vi varit tvungna att uttryckligen fråga 
personal varför de arbetar på ett visst sätt för att vi ska skapa en förståelse om detta. Vi 
är medvetna om att all information inte kommer fram genom att enbart observera, det är 
därför som vi småpratar med personalen under observationerna.  
	
“Rekonstruktion av händelser”  är den andra fördelen och innebär att under kvalitativa 
intervjuer rekonstruerar intervjupersonerna tidigare händelser (Bryman & Bell, 2017, s. 
476). I deltagande observation är det möjligt att rekonstruera händelser men kan vara 
svårare utan retrospektiva intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 476). I vår studie är detta 
en fördel eftersom att vi har medverkat i själva händelseförloppet och haft möjlighet att 
gå tillbaka och reflektera med involverade personer om hur situationen hanterades. Hade 
vi adderat intervjuer utöver observationerna hade vi möjligtvis fått fram ytterligare 
information kring händelsen då vi hade kunnat gå ännu djupare in i händelsen. Den tredje 
fördelen med kvalitativa intervjuer är “Etiska synpunkter”. Detta innebär att forskare 
skulle ha möjlighet att undersöka vissa situationer genom deltagande observation men 
situationen skulle kräva oetiska hjälpmedel, såsom dolda mikrofoner. (Bryman & Bell, 
2017, s. 476). Detta är inte något som berör denna studie eftersom att vi inte har använt 
oss av oetiska hjälpmedel på något vis.  
	
Den fjärde fördelen “Reaktiva effekter” innebär att forskarens roll i den deltagande 
observationen kan påverka eller orsaka reaktiva effekter, vilket kan undvikas vid 
kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 476). Detta kan också speglas på 
deltagarna som ofta beter sig onaturligt när de vet att de blir observerade (Bryman & Bell, 
2017, s. 476).  I denna studie har det varit viktigt att skilja på den roll vi har i företaget 
och den roll vi har när vi arbetar med deltagande observation. Däremot är det lätt att dessa 
roller går in i varandra och gör att vi som forskare påverkar deltagarna. Det är mycket 
möjligt att deltagarna blivit påverkade på grund av att vi bara befinner oss på 
arbetsplatsen. I och med att vi har verkat som praktiker och haft en ömsesidig interaktion 
med de anställda har vi kommit närmare dem och blivit mer som kollegor. Som praktiker 
har vi hjälpt dem med att arbeta fram lösningar i arbetsprocesser som varit problematiska, 
där vi har samarbetat med de anställda för att de ska få det bättre. Detta har även gett oss 
mycket information, vi har fått se de brister som finns och därmed fått en djupare 
förståelse för arbetsprocesserna.  
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“Människors liv påverkas i mindre grad” är den femte fördelen med kvalitativa intervjuer 
(Bryman & Bell, 2017, s. 476). Bryman och Bell (2017, s. 476) hävdar att deltagande 
observationer oftast ses som påträngande och kräver mer av människors tid än vad 
intervjuer gör. Detta ämne har vi berört lite tidigare i de olika för- och nackdelarna, värt 
att tillägga är att vi har fokuserat vårt arbete till att påverka deltagarna så lite som möjligt 
för att de inte ska känna att vi tränger oss på. Människors liv påverkas av att vi genomför 
deltagande observation eftersom att vi är där och interagerar med dem. Den sjätte fördelen 
är “Longitudinell forskning blir lättare” och innebär att det är lättare att organisera 
upprepade kvalitativa intervjuer än att upprepa deltagande observationer i den specifika 
miljön (Bryman & Bell, 2017, s. 477). Däremot menar Bryman och Bell (2017, s. 477) 
att deltagande observation gör att forskaren kan se förändringar och samband under en 
längre tid. För denna studie innebär detta att vi får en större trovärdighet av våra 
observationer eftersom att vi varit där frekvent under en lång tid. Eftersom att det sker en 
ömsesidig interaktion mellan oss och de anställda ökar sannolikheten för ett naturligt 
beteende. 
	
Den sjunde fördelen med kvalitativa intervjuer  är “Större täckning” och med detta menas 
att i deltagande observationer är forskaren begränsad genom interaktion med enbart vissa 
människor (Bryman & Bell, 2017, s. 477). Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 477) 
att med kvalitativa intervjuer kommer forskaren i kontakt med fler människor i olika 
situationer. Detta stämmer dock inte i denna studie, vi har snarare kommit i kontakt med 
fler människor som verkar inom samtliga avdelningar inom företaget. Vi har fokuserat på 
de personer som har varit mest involverade i projekt, specifikt produktutvecklingsprojekt. 
Den åttonde och sista fördelen är “Specifikt fokus” och med detta menar Bryman och Bell 
(2017, s. 477) att kvalitativa intervjuer kan vara fördelaktiga när undersökningen ska 
riktas in på ett fokus. Eftersom att vi har fokuserat våra observationer på 
produktutvecklingsprojekt gör det att vi har haft möjlighet att rikta studiens fokus på just 
detta. Detta hade även varit möjligt att göra i kvalitativa intervjuer men vi anser att vi har 
fått en djupare förståelse av verkliga händelser som gör att vi behållit fokus.  

4.3 AKTIONSFORSKNING 
Majoriteten av den data som har samlats in under studiens gång har använts för att driva 
slutsatser längre genom att vi har medverkat i att implementera nya arbetssätt. Detta är 
ett sätt att bedriva forskning på och som vi har tillämpat som ett komplement till 
deltagande observation eftersom att vi har verkat i både rollen som forskare och rådgivare. 
Detta har vi bland annat gjort genom att arbeta nära projektledaren på daglig basis. 
Samtidigt som vi har observerat arbetsprocesser och miljöer har vi även haft en konstant 
dialog med projektledaren där vi reflekterat över situationer och funderat över 
applicerbara lösningar. Följaktligen har vi även antagit rollen som praktiker eftersom vi 
har fått möjligheten att leda möten, utbildning samt även testa lösningar som arbetats fram 
under studiens gång. Aktionsforskning syftar till att studera vad som händer i verkligheten 
samt utveckla en förståelse med ett bidrag i form av ändrad praktik och i vissa fall även 
ändrad teori (Blomkvist et al., 2018, s. 106). Aktionsforskning innebär att en process eller 
ett fall studeras följt av att lämpliga lösningar eller förbättringar implementeras under 
studiens gång (Blomkvist et al., 2018, s. 105-106). Aktionsforskning går ut på att en 
person sätter sig in i ett fall och använder befintlig dokumentation samt dokumenterar 
möten och aktiviteter i företaget (Blomkvist et al., 2018, s. 106). Under processens gång 
stämmer personen av sina upptäckter med en företagskontakt som tillsammans med 
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personen kommer fram till passande handlingar för att åtgärda problemet (Blomkvist et 
al., 2018, s. 106). Att personen som studerar processen även agerar och implementerar 
under studiens gång är det som skiljer aktionsforskning från vanliga fallstudier 
(Blomkvist et al., 2018, s. 105).  
	
Det har rått en ömsesidig interaktion mellan oss och projektledaren under hela studien. 
Ett exempel på hur vi har fått tillgång till information är när vi efter 
projektdeltagarutbildningen satte oss ned med projektledaren och gick igenom hur 
projektens komplexitet har utvecklats de senaste tre åren (se appendix 2). Detta gav oss 
ett perspektiv av hur utveckling gått genom åren. Komplexiteten baseras på tio faktorer 
där varje faktor får ett värde utifrån en skala mellan 1-4. Där 1 är väldigt låg komplexitet 
och 4 väldigt hög komplexitet. Det vi kunde se utifrån detta är att den totala 
projektkomplexiteten har sjunkit från att vara väldigt hög komplexitet till att nu vara 
enbart komplext under dessa tre år som företaget arbetat med projekt mer intensivt. När 
vi frågat eller inte förstått de processer som vi observerat har projektledaren tagit sig tid 
för att sitta och gå igenom produkterna i sig samt hur företaget har utvecklats genom 
tiden. Vi har fått mycket stöd och hjälp för hur vi kan utvecklas i vår roll som både 
forskare och praktiker eftersom att projektledaren studerat en liknande utbildning som vi 
och då personen i fråga har en lång erfarenhet både som anställd och ledare i Indexator 
och Rototilt. Framförallt har projektledaren gett oss kännedom om sitt eget arbete och hur 
det drivs framåt. 
	
Ett annat exempel på hur aktionsforskning har tillämpats är när vi fått ta del av hur företag 
i samma bransch använder sig av KPI:er. Detta använde vi som inspiration och 
tillsammans med projektledaren tog vi fram liknande KPI:er och byggde dem efter 
produktutvecklingsprojekten. Framtagandet av KPI:er är något som vuxit fram genom att 
vi testat att mäta projektets framåtskridande på olika sätt samt diskuterat med både 
projektledare och kvalitetschef om vilka aspekter som är relevanta för projekten hos 
Rototilt. Exempel på vad vi har diskuterat är vad som är väsentligt att mäta i projekt och 
hur KPI:er på ett effektivt sätt ska tala om hur ett projekt går, hur de ska kommuniceras 
ut och hur de ska byggas upp för att behöva administreras så lite som möjligt. Vi har även 
diskuterat hur KPI:erna kan sammanställas så att de kan användas på toppnivå. För att 
koppla ihop de olika nivåerna i företaget har vi arbetat fram en rapport för att på alla 
nivåer kommunicera ut projektens KPI:er. Denna rapport har vi valt att benämna som 
Lägesrapport (se appendix 3. Lägesrapport).  
	
För att utveckla en förståelse av Rototilt har vi haft en del uppdrag som inneburit att vi 
både samlat kunskap men också deltagit i arbetsprocesser som finns i företaget. En av de 
första uppdragen var att arbeta fram en prisjämförelse för Rototilts produkter genom åren 
och i jämförelse med konkurrenter. Detta gjorde att vi fick grundkunskaper om 
produkterna och de olika tillbehören som finns samt att vi lärde oss förkortningar som de 
använder sig för de olika delarna på produkten. Exempelvis lärde vi oss de olika 
styrsystem och skillnaderna mellan dessa och även skillnaderna mot konkurrenternas 
styrsystem. Prisjämförelsen gjorde att vi utvecklade våra språkkunskaper i företaget i den 
bemärkelsen att vi efter detta kunde förstå vad alla pratade om på mötena samt det 
vardagliga språkbruket som används på företaget. När vi sedan presenterade 
prisjämförelsen för produktchefen fick vi berättat för oss om hur de har tänkt kring 
prissättningen på de olika modellerna samt strategin som de använder sig av. Vidare 
berättade produktchefen om hur Rototilt förväntar sig att marknaden kommer förändras i 
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framtiden. Prisjämförelsen som vi tog fram använde produktchefen för att utbilda säljare 
för att de ska veta vilka punkter de ska trycka på när de pratar med kunder.  
	
Följaktligen har vi fått ta del av diverse andra interna dokument för att få en bredare 
kunskapsbas kring de nuvarande arbetsprocesserna som företaget använder sig av. Bland 
annat har vi analyserat ett dokument med avvikelser i projekt. Detta har vi även fått vara 
med och förbättra i pågående projekt för att avvikelserna inte ska uppstå igen. Vi har även 
tagit fram nya interndokument för att effektivisera arbetssätt i produktutvecklingsprojekt 
samt i avsikt att göra informationen tillgänglig för alla inom företaget. Exempel på detta 
är instruktioner vi skapat för planeringsverktyget för hur projektdeltagarna ska använda 
sig av systemet på ett enkelt och effektivt sätt. Ett annat exempel är att vi sammanställt 
checklistor som finns i företagets WBS (Pilen) och skapat ett mer överskådligt dokument 
vilket har stöttat oss i vår process om att sätta oss in i projektets uppbyggnad av 
aktiviteter. Detta dokument kommer att användas vid avslut av projekt för att bocka av 
att samtliga projektaktiviteter är genomförda. Framtagandet av olika interndokument och 
det faktum att vi satt oss in i planeringsverktyget under studiens gång har även inneburit 
att vi har haft utbildning baserat på exempelvis instruktioner för planeringsverktyget i 
syfte att informera anställda om det nya arbetssättet men också för att få input för fortsatt 
utveckling av systemet. Varje tillfälle för kontakt med de anställda har varit till nytta för 
oss. Det har varit en betydande del för studien att förstå vilka som är deltagare i 
produktutvecklingsprojekten samt vilken avdelning/roll som de har i respektive projekt. 
Detta har också gjort att vi har fått se hur projektet ser ut enligt dokument och 
presentationer som vi fått vilket vi sedan haft möjlighet att jämföra med hur projektet ser 
ut i verkligheten genom att följa hur personer beter sig och arbetar. 
	
Vi har som nämnts haft kontakt med konsulter och då i synnerhet en konsult som arbetat 
för en inköpsavdelningen hos Rototilt. Konsultens uppdrag är att se över och utveckla 
avdelningens arbetsprocesser. Eftersom vi haft mer kunskap om planeringsverktyget än 
många andra i företaget fick vi möjligheten att samarbeta med inköpskonsulten där vi har 
fått bidra med våra kunskaper och således bygga upp ett nytt system för den specifika 
avdelningen och deras hantering av projektartiklar. Konsulten har gett oss kompletterande 
perspektiv på processer som har att göra med hantering av nya artiklar och hur 
förändringar bör implementeras i företag utifrån att konsulten haft erfarenhet från andra 
företag. Erfarenheten har bidragit till de empiriska upptäckter vi samlat på oss och det har 
gjort att vi förstått utmaningarna som kan uppstå vid implementering av nya arbetssätt. 
Att vi har fått möjligheten att prata med en utomstående person har varit nyttigt för oss 
eftersom att det kan vara lätt att fastna och påverkas av nuvarande tänket som finns på 
Rototilt. 

4.4 DATAINSAMLING 
Den data som är insamlad i denna studie har kommit fram genom att vid deltagande 
observation systematiskt dokumentera empiriska upptäckter. Detta har skett två gånger i 
veckan på plats hos företaget. Observationerna baseras på 20 veckor á 16 timmar, vilket 
ger totalt cirka 320 timmar av observationer. Dessa observationer är dokumenterade 
genom dagbok (utdrag av dagboken visas i appendix 1) som utöver till empiriska 
upptäckter även varit grund till de lösningar som utvecklats. Hela studien startade med en 
rundtur i fabriken för att gå igenom samtliga steg som sker i produktionen när en produkt 
tillverkas. Vi fick se alla steg som varje produkt går igenom samt hur de genomför 
utförliga tester på produkterna för att fastställa att kvaliteten överensstämmer med de krav 
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som de har. Utöver detta fick vi även se de nya maskiner som de precis installerat i 
fabriken. Företaget använder sig av datorstyrda verkstadsmaskiner för att tillverka delar 
till deras produkter. Följaktligen har vi även fått se produkterna när de är färdigbyggda 
och innan de skickas iväg till kund. I början av studien introducerades vi genom en 
företagspresentation som hölls av HR-chefen där vi fick berättat för oss företagets historia 
och hur de gått från att ingå i företaget Indexator till att numera vara ett självständigt 
företag. HR-chefen gav även en inblick i vad företaget står för och vad de vill bli 
associerat med, både från utomstående personer men även internt inom företaget. Vidare 
visade HR-chefen siffror över att de just nu satsar väldigt mycket på mångfald och 
jämställdhet inom företaget. 
	
Det är framförallt fyra olika produktutvecklingsprojekt som studerats eftersom det var 
dessa som löpte aktivt under tiden som studien dokumenterades. Däremot har vi fått 
tillgång till fler projekt genom att följa projektprocesser genom företagets 
planeringsverktyg Smartsheet (planeringsverktyget presenteras mer djupgående i 
empirin). Vi har även deltagit på enstaka möten för andra projekt vilket gjort att vi haft 
möjlighet att jämföra projekt mellan varandra. Detta har även bidragit till ökad förståelse 
för produktutvecklingsprojekt hos Rototilt. Varje projektgrupp har pulsmöten där 
samtliga projektdeltagare samlas för att uppdatera status i projektet. Vi har kontinuerligt 
deltagit på dessa möten en gång i veckan, samt extrainsatta pulsmöten, vilket därmed 
summeras till 100 stycken pulsmöten som observerats under studiens gång. Av dessa 
pulsmöten har en av oss lett 20 stycken av dem vilket är en del i aktionsforskning (se 4.4 
Aktionsforskning för utförligare förklaring) eftersom deltagande i praktik berikar 
studiens utfall. För att berika studien har vi bland annat utgått från Blomquist et al. (2010, 
s. 11) som menar att förståelse och tolkning av omgivning utvecklas genom att agera 
innan, under och efter situationer. Under pulsmötena, vilka är två gånger i veckan för 
varje projekt och är 15 minuter långa, har vi observerat olika personer samt deras roll i 
produktutvecklingsprojekten. Det har varit intressant att se vilka som fungerar som 
informella ledare när projektledaren som vanligtvis håller i mötena inte är på plats. Det 
har gjort att vi har fått en djupare förståelse för de olika roller som antas finnas i 
grupperna, men även för kulturen i sig inom företaget. 
	
Studien understöds av att vi haft möjlighet att följa olika chefer och anställda hos Rototilt. 
Vi har fått delta på olika möten av både högre och lägre grad av sekretess samt även på 
olika nivåer inom företaget. Därmed har vi skapat kontakt och haft dialog med samtliga 
avdelningar och med både chefer och anställda. Detta har varit en viktig del av studien 
för att skapa en bild av hur produktutvecklingsprojekt fungerar på olika avdelningar och 
för att skapa förståelse för vilka utmaningar som finns hos respektive avdelning när det 
kommer till projektprocesserna. Tre gånger per dag har vi fyllt i fältanteckningar på 
observationer vilket vi sedan sammanställt i en dagbok för att vi lätt ska ha möjlighet att 
gå tillbaka och reflektera över specifika observationer. Detta innebär att anteckningarna 
är sorterat efter datum och tid. Fältanteckningar har dokumenterats efter eller under varje 
möte som vi har medverkat i eller när någon oväntad information kommit fram vid andra 
tillfällen såsom vid spontana möten med projektledaren eller vid diskussioner på 
lunchrasterna. Målet med dokumentationen har varit att föra anteckningarna på ett 
konsekvent sätt för att det ska vara så transparent som möjligt för läsare att följa vår metod 
av datainsamling.  
	
Information om produktutvecklingsprojekt är till stor del hämtad från 
planeringsverktyget, vilket är programmet som företaget använder för att planera och 
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följa upp projekt. I planeringsverktyget har vi framförallt hämtat information om 
respektive projekt. Planeringsverktyget visar bland annat tidsplan, status och vem som är 
ansvarig för projektaktiviteterna. Vi har även fått tillgång till företagets årsredovisning 
och hållbarhetsredovisning för 2016. Detta har gjort att vi har fått se den ekonomiska 
sidan av företaget vilket har varit nödvändigt för att säkerställa det vi fått berättat för oss. 
Företaget och många av deras intressenter förmedlar en positiv bild av hur företaget 
presterar i helhet. För oss har det varit viktigt att även sätta oss in i företagets svagheter 
för att göra en studie som kan bidra till att förbättra eller ändra processer och därmed göra 
en studie som är både vetenskaplig och användbar. En betydande del av denna förståelse 
har varit att läsa igenom marknadsundersökningar som besvarats av slutkunder till 
företaget. Genom att jämföra resultat från marknadsundersökningar med det vi sett och 
hört i praktiken, har vi utvecklat förståelse för processer såsom arbetssätt samt system 
som företaget använder. 
	
Vidare har information samlats in genom deltagande i föreläsningar och utbildningar som 
företaget har anordnat internt för alla anställda. Bland annat har vi deltagit i 
projektdeltagarutbildningen som är till för alla som är projektdeltagare. Där fick vi ta del 
av hur de arbetar i projekten och hur projektplanen med alla beslutspunkter ser ut. 
Presentationen av projektplanen som varje projekt ska gå igenom gav oss en inblick i hur 
det är tänkt att gå till och vad det innebär för företaget. Under denna utbildning 
presenterades även deras projektstyrning vilket var av stor nytta för oss och vårt arbete 
eftersom det inte varit självklart annars. Det är av vikt att poängtera hur mycket 
information som vi har fått från projektledaren, vissa gånger har vi följt projektledaren 
hela dagar men även de dagar vi inte har gjort det har projektledaren alltid kommit in på 
vårt kontor eller hållit kontakt via mejl och telefon. Dessa spontana möten med 
projektledaren har i princip skett varje dag som vi varit på företaget. Det är projektledaren 
som har gett oss tillgång till de flesta interna dokument och förslag på hur vi kan använda 
den informationen. Även om projektledaren varit vår huvudsakliga företagskontakt har 
vi samarbetat och samlat information från både andra chefer och anställda. Exempel på 
personer vi interagerat med under studiens gång är produktchefen, marknadschefen, 
kvalitetschefen, eftermarknadschefen, inköpschefen, konsulter samt övriga anställda. 
	
Det har varit ett välkomnande klimat där vi känt att det funnits möjlighet att ta kontakt 
samt ställa frågor till alla i företaget och det har aldrig varit problem att få tillgång till 
information eller specifika dokument som vi har bett om. Under luncher och raster har 
personer som vi pratat med tagit sig tid och berättat vad de arbetar med, hur de upplever 
olika delar i företaget samt vilka delar det är som inte fungerar effektivt. Mycket 
information är hämtad från olika personer som vi har pratat med runt om i företaget. Det 
har varit en betydande del i studien att personer i en naturlig miljö öppnat upp sig och 
delat med sig av information. Utan allt småprat hade vi inte haft möjlighet att styrka våra 
slutsatser. Det vi fått berättat för oss har även gett oss inspiration till frågor som vi ställt 
till projektledaren, det har gett oss perspektiv på vilka projektprocesser som är kritiska 
och därmed vilka processer som vi har valt att fokusera på i slutändan. 

4.5 TILLTRÄDE TILL ETT FÄLT 
Ett av de svåraste men också viktigaste stegen i en etnografisk studie är få tillträde till en 
social miljö som är relevant för den formulerade frågeställningen (Bryman & Bell, 2017, 
s. 422). Bryman och Bell (2017, s. 422) menar att det finns flera faktorer som påverkar 
problemet för att få tillträdet till ett fält. Bland annat påverkar det om miljön är av en 
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öppen eller sluten karaktär (Bryman & Bell, 2017, s. 422). Detta innebär att slutna miljöer 
såsom fabriker eller kontor ofta medför förhandlingar för att få tillträde till dessa miljöer 
(Bryman & Bell, 2017, s. 422). Bryman och Bell (2017, s. 422) hävdar också att det inte 
finns någon klar distinktion mellan öppen och sluten miljö.  
	
När forskaren sedan har fått tillträde och lov att delta i organisationen är det även av vikt 
att skapa kontakt med relevanta personer inom organisationen (Bryman & Bell, 2017, s. 
428). Detta innebär att forskaren inte har fri tillgång till hela organisationen även fast 
denna har fått tillåtelse att komma in i organisationen (Bryman & Bell, 2017, s. 428). 
Bryman och Bell (2017, s. 428) menar att detta är en kontinuerlig process för att 
säkerställa tillgången till organisationen. Detta medför sannolikt problem vid 
undersökning av en organisation när miljön är sluten (Bryman & Bell, 2017, s. 428). 
Rototilt är ett företag med hög sekretess och kan därför betraktas som sluten. För denna 
studie, där data huvudsakligen är insamlad genom observationer, har det varit viktigt att 
ta del av deltagarnas egna tolkningar av arbetsprocesserna för att få tillgång till de 
svagheter som i dagsläget finns inom företaget. Detta på grund av att vi inte haft möjlighet 
att hämta denna data från andra typer av källor. Denna studie har fått tillträde till många 
delar av företaget och har därmed en ovanlig ingång till en miljö som kan betraktas vara 
sluten. Ett exempel på detta är att vi bland annat fått delta i ett hemligt projekt som endast 
är exponerat för ett fåtal projektdeltagare. Från denna aspekt har vi observatörer fått mer 
information än många andra inom företaget just kring detta projekt. 

4.6 ETISKA ASPEKTER 
Det finns flera etiska aspekter som forskare ska ha i åtanke när de genomför en studie 
eftersom etiska problem uppkommer i all forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 140; Orb 
et al., 2001, s. 93). Genom att använda sig av lämpliga etiska principer minimerar forskare 
att orsaka skada med sin studie (Orb et al., 2001, s. 93). Inom kvalitativ forskning skiljer 
sig de etiska problemen från de som kan uppstå i en kvantitativ studie (Orb et al., 2001, 
93). Exempelvis kan etiska problem i kvalitativ forskning skapas på grund av att forskaren 
får tillgång till en grupp och även effekter av forskarens involvering i gruppen kan 
påverka deltagarna (Orb et al., 2001, s. 93). Forskare som inte har etiska aspekter i åtanke 
har svårare att hantera oförutsedda dilemman som lätt kan uppstå i kvalitativ forskning 
(Bryman & Bell, 2017, s. 140). Kvalitativa forskare fokuserar i deras studier på att 
utforska, undersöka och beskriva människor och deras naturliga miljöer (Orb et al., 2001, 
s. 93).  
	
Det finns en mängd olika professionella organisationer runt om i världen som har tagit 
fram etiska regler för företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 140). 
Bryman och Bell (2017, s. 141) använder sig av de fyra etiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om 
undersökningens syfte till de personer som berörs (Bryman & Bell, 2017, s. 141). 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna är medvetna om att deltagandet i undersökningen 
är frivilligt och att de kan välja att avbryta när som helst under undersökningens gång 
(Bryman & Bell, 2017, s. 141). Konfidentialitets- och anonymitetskravet syftar till att 
forskaren ska behandla alla personliga uppgifter med största konfidentialitet (Bryman & 
Bell, 2017, s. 141). Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att alla uppgifter som 
samlas in endast används för forskningens ändamål (Bryman & Bell, 2017, s. 141).  
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Det första vi gjorde innan vi började att samla in data var att presentera oss själva och vad 
vi kommer att arbeta med under vår tid hos företaget på deras intranät för att alla skulle 
få tillgång till den informationen. Vi har även varit väldigt öppna med vad vi arbetat med 
hela tiden just för att alla ska känna att de vet varför vi är där och vad vi förväntas göra. 
Många personer har visat ett engagemang för vårt arbete och vi upplever att de flesta vet 
vad vi gör i och med att vi verkar i samtliga funktioner inom företaget förutom 
produktionen. Eftersom att vi har fått ta del av många interna dokument och fått mycket 
intern information under tiden som vi varit hos Rototilt skrev vi på ett sekretessavtal i 
början av studien för att företaget ska försäkra sig om att vi inte sprider den 
sekretessbelagda information som vi tagit del av. Detta har inte påverkat studiens 
utförande då vi varit mer intresserade av hur arbetsprocesser fungerar och människors 
beteende kopplat till det snarare än att utelämna information som kan skada företaget. 
	
Vi har även varit tydliga med att all information som vi observerar kommer att användas 
anonymt i empirin. I vår studie är det inte intressant att veta vem som har sagt eller gjort 
vad, därför kommer personer benämnas utifrån deras position i företaget. Därav kommer 
alla personer som berör studien att vara anonyma då vi vill undersöka hur arbetssätt och 
processer i projekt kan förbättras och bli mer effektivt. Detta gör att vi uppfyller de fyra 
etiska principerna. Men det finns även vissa andra etiska aspekter som är viktiga att ha i 
åtanke såsom att forskaren inte ska ge deltagarna falsk eller vilseledande information samt 
även att deltagarna inte tar skada av undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Vi 
anser att vi även har uppfyllt dessa etiska regler eftersom att vi har försökt att vara så klar 
och tydlig som möjligt med allt vad vi säger och gör.  
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5. EMPIRI 

Detta avsnitt börjar med en presentation av Rototilt Group AB därefter följer en 
nulägesanalys av företaget. Därefter beskrivs de empiriska upptäckterna, empirin följer 
samma struktur som den teoretiska referensramen och är därmed uppdelad i tre 
delavsnitt; organisationsförändring, projekt och projektets betydelse för organisationen, 
med underrubriker. De empiriska upptäckterna är baserade på de observationer och den 
information som insamlats under studiens gång.  
 

5.1 FÖRETAGSPRESENTATION 
Rototilt är ett svenskt företag med säte i Vindeln, cirka 50 km nordväst om Umeå i 
Västerbottens län (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Framgångshistorien om Rototilt 
börjar redan 1953, då bröderna Allan och Rune Jonsson såg potentialen som fanns inom 
skogsindustrin (Rototilt Group AB, 2018). De startade tillsammans företaget Br. Jonsson 
och sålde till en början grävmaskiner (Rototilt Group AB, 2018). Tio år senare, 1963, 
bildar Allan Jonsson företaget Cranab tillsammans med Karl-Ragnar Åström där de 
arbetade med att utveckla och sälja hydrauliska skogskranar vilket var en banbrytande 
världssuccé (Indexator Rotator Systems, 2018). 
	
Nästa steg i utvecklingen skedde 1973 då Cranab köpte upp företaget Indexator vilket var 
en dåvarande underleverantör till Cranab, och redan 1977 lanserades serietillverkade 
rotatorer (Rototilt Group AB, 2018). Därifrån utvecklades tekniken för rotatorer snabbt 
och med ny hydraulik kunde nu rotatorn rotera 360 grader vilket var ett enormt framsteg 
inom branschen (Rototilt Group AB, 2018). Allan sålde Cranab till Jonsered och tog med 
sig det lilla dotterbolaget Indexator vilket därmed innebar att han fick med sig ett koncept 
på en hydraulisk rotator som roterade obegränsat 360 grader (Indexator Rotator Systems, 
2018). 
	
1983 förvärvas Indexator av barnen, Anders, Hans, Liselottie samt ekonomichefen Åke 
Karlsson och produktionen övergår till endast rotatorer (Indexator Rotator Systems, 
2018). 1992 köpte företaget upp produkträttigheter, flera tekniska lösningar samt 
namnmärket Rototilt® från konkursboet Noreco (Rototilt Group AB, 2018). Indexator 
började nu tillverka tiltrotatorer, vilket är en rotator som både kan tilta och rotera, under 
namnet Rototilt® (Indexator Rotator Systems, 2018). Till en början monterades 
tiltrotatorer i ett litet hörn i produktionen hos Indexator vilket ganska snart blev ohållbart 
och det ledde till att tillverkningen för tiltrotatorerna flyttades (Indexator Rotator 
Systems, 2018). Indexator investerade drygt 100 miljoner i en ny produktionsanläggning 
på 6000 m2 i Vindeln, helt dedikerad för Rototilt®, fabriken invigdes 2007 (Indexator 
Rotator Systems, 2018). 2012 bildade Indexator en koncern med företaget Indexator 
Rotator Systems AB och Indexator Rototilt Systems AB (Indexator Rotator Systems, 
2018). I oktober 2014 blev Anders Jonsson ensam ägare av Rototilt Group AB (tidigare 
Indexator Rototilt Systems) medan Hans och Pia Jonsson äger Indexator Rotator Systems 
(Indexator Rotator Systems, 2018).  
	
Rototilt benämner sig idag som ett teknikföretag och arbetar huvudsakligen med 
konstruktion, tillverkning och försäljning av tiltrotatorsystem under det egna varumärket 
Rototilt® samt kompletterande fästen, redskap och tillbehör (Rototilt Group AB, 2016a, 
s. 3). Huvudprodukten är tiltrotatorn som monteras i spetsen av grävmaskinsarmen 
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(Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Tillsammans med styrsystemet kan användaren rotera 
och tilta olika typer av kopplade redskap (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3).  
	
Produktutveckling och tillverkning av tiltrotatorer, fästen, styrsystem och vissa redskap 
sker i Vindeln (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Kunskap, erfarenhet och resurser är 
samlat under samma tak i det som benämns för företagets egna forsknings- och 
provningsanläggning där de kontinuerligt testar och utvärderar nya tekniska idéer 
(Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Försäljning, service, support och reservdelar 
tillhandahålls av dotterbolagen Rototilt AS i Norge, Rototilt GmbH i Tyskland, Rototilt 
Inc i Kanada, Rototilt OY i Finland samt Rototilt Ltd i England (Rototilt Group AB, 
2016a, s. 3). Försäljning sker i fler länder via agenturer eller importörer (Rototilt Group 
AB, 2016a, s. 3).  
	
Produkter säljs på marknaden för entreprenadmaskiner i Sverige, Danmark, Finland, 
Norge, Island, Frankrike, England, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland (se appendix 5 för bild över världsmarknaden) 
(Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Kunder är både tillverkare av entreprenadmaskiner, så 
kallade OEM (original equipment manufacturers), och återförsäljare OED (original 
equipment distributors) (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Företaget driver 
effektiviseringen av grävmaskiner tillsammans med kundernas ökade krav på flexibilitet 
och effektivitet genom att erbjuda tiltrotatorsystem och redskap på en internationell 
marknad (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Genom smarta produktlösningarna möter 
företaget användarnas höga krav på kvalitet, funktion och effektivisering av resurser 
(Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). 
	
Företagets värdegrund är att en hållbar utveckling är avgörande (Rototilt Group AB, 
2016a, s. 3). Arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö bygger på ett långsiktigt och 
hållbart perspektiv, där engagemang, systematik och delaktighet från samtliga 
medarbetare i alla led är avgörande (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Rototilt lovar sina 
kunder Precision, Engagemang och Mervärde (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Vad 
gäller medarbetare vill företaget skapa en positiv människosyn där människors potential 
tas tillvara (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Rototilt är ett lärande företag med ambitioner 
och utmaningar (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3). Företaget strävar för att vara en 
arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en styrka som bidrar till effektivitet, 
lönsamhet och trivsel (Rototilt Group AB, 2016a, s. 3).  

5.2 NULÄGESANALYS 
Ett typ av verktyg för att analysera förutsättningar för projekt eller organisationer är 
SWOT-analys (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 29). Syftet med SWOT-analys är 
att skapa en tydligare bild av, förslagsvis,  organisationers nuvarande situation samt 
möjliga utvecklingsområden (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 29). SWOT-
analysen framhäver de starka sidor (strengths) och svagheter (weaknesses) som 
organisationer har i den nuvarande situationen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 
34). Vidare undersöks de möjligheter (opportunities) och den konkurrenssituation 
(threats) som organisationen står inför (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 34).  

De starka sidorna och svagheterna är interna faktorer som finns inom organisationen 
(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 34). De interna faktorerna kan bland annat 
handla om kompetens inom organisationen eller administrativa rutiner (Hallin & 
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Karrbom Gustavsson, 2012, s. 34). Möjligheter och konkurrenssituation är externa 
faktorer som ligger utanför organisationen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 
34).  De externa faktorerna kan exempelvis handla om ändrade förhållanden på 
marknaden såsom nya konkurrerande företag eller ny teknik (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2012, s. 34). 

5.2.1 STYRKOR 

Den främsta styrkan som Rototilt har är att företaget går bra finansiellt. Bland annat har 
vinstmarginalen ökat från 5,13% till 11,92% och nettoomsättningförändringen har stigit 
från 8,85% till 18,14% mellan 2015 och 2016 (se tabell 3 nedan). Både soliditeten och 
kassalikviditeten har ökat från år till år mellan 2014 och 2016. Detta är bevis på att 
Rototilt har expanderat mellan dessa år och stämmer därmed väl överens med vad de 
säger om sig själva. I tabellen nedan kan vi även se att nettoomsättningförändringen var 
42,91% 2013 samt att kassalikviditeten var 227,28% samma år vilket är markant högre 
för båda nyckeltalen än under de senare åren. Detta förklaras av att Rototilt och Indexator 
blev två separata företag år 2012 och bokslutet för Rototilt år 2012 endast omfattar åtta 
månader. 

Tabell 3. Finansiella nyckeltal 

NYCKELTAL 2016    2015 2014 2013 2012 
Vinstmarginal 11,92% 5,13% 9,34% 4,99% 7,56% 

Omsättning 396 Mkr 336 Mkr 309 Mkr 283 Mkr 197 Mkr 

Nettoomsättningförändring 18,14% 8,85% 9,07% 42,91% - 

Soliditet 53,2% 47,91% 46,98% 78,51% 72,12% 

Kassalikviditet 172,70% 134,55% 133,47% 227,28% 52,05% 
	

Personalstyrkan har gått från att för 10 år sedan endast vara cirka 50 personer till att i 
dagsläget vara cirka 200 personer (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018). 
Företaget har i snitt ökat med 10-15 personer per år vilket visar att företaget växer och 
hela tiden rekryterar ny personal (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018). 
Detta har även inneburit att företagets byggnad har byggts ut ett flertal gånger. Under 
våren 2018 har de byggt en ny våning ovanpå de nuvarande kontoren vilket har  skapat 
cirka 30 nya kontor i byggnaden.  

Tillväxten i personalstyrkan beror bland annat på att Rototilt har ökat sin produktion av 
tiltrotatorer. Detta beror i sin tur på att efterfrågan på marknaden har ökat och även att 
företaget tar fram nya produkter. Modellerna av nyutvecklade produkter ökar i antal vilket 
gör att innovationerna ständigt går framåt. Sedan den första tiltrotatorn kom har de 30 år 
av innovationer och Rototilt anser sig ha ett starkt varumärke där fokus ligger på 
produktutveckling och produktkvalitet. Företaget jobbar ständigt med produkternas 
pålitlighet, driftsäkerhet, prestanda, säkerhet, miljöpåverkan, utseende och 
servicevänlighet. Dessa aspekter tillsammans gör att Rototilt anser sig ha produkter som 
är robusta samtidigt som kundens behov står i centrum.  

Vidare har Rototilt ett starkt samarbete med sina OEM-kunder, vilka är stora etablerade 
företag inom branschen, som gör att Rototilt får en bra bild av vad som förväntas av dem. 
Dessa kunder köper ofta in stora kvantiteter vilket gör att osäkerheten för framtiden 
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minskar. Samarbetet med OEM-kunderna gör att  Rototilt får en snabbare och större 
spridning där de når fler marknader vilket gör att deras varumärke exponeras i större 
utsträckning. Detta samarbete med andra stora företag i branschen gör även att 
innovationen och utvecklingen av produkterna driver företaget framåt.  

5.2.2 SVAGHETER 

Rototilt har även svagheter som de jobbar med att förbättra. Dessa svagheter berör 
huvudsakligen de interna processerna och arbetssätten. Orderhanteringen och 
inköpsprocessen i projekt är i dagsläget ett område med problem. Inköpsavdelningen har 
i dagsläget ett eget system där de skriver upp och handlägger de ordrar som projektledaren 
beställer till projektet. Flera personer kan inte arbeta samtidigt i systemet då 
synkroniseringen inte fungerar. Detta gör att informationen i vissa fall är missvisande 
vilket påverkar projekten. I och med att Rototilt har vuxit snabbt de senaste åren har det 
gjort att processer och arbetssätt inte hängt med i utvecklingen. Detta är dock ett område 
som är i fokus inom företaget, just för att effektivisera arbetet. Vidare saknar företaget 
viss kunskap som krävs inom de nya områdena som skapas i och med att de växer.  

Som nämnts tidigare har traditioner sedimenterats i ett sätt att arbeta på som kanske var 
bra förut. Allteftersom att företaget har utvecklats har arbetssätten stannat kvar i det gamla 
och därmed inte följt med i utvecklingen. De har lagt resurser på att köpa in nya system 
som ska underlätta arbetssätten men dessa används inte på ett optimalt sätt i dagsläget. I 
kombination med detta har organisationsförändringen inte tagit fäste överallt inom 
företaget vilket gör att vissa är kvar i hur “det alltid har varit”.  

5.2.3 MÖJLIGHETER 

Rototilt har stora möjligheter till fortsatt tillväxt och kan därmed öka sina 
marknadsandelar. Detta ska de göra genom att öka exportmarknaden utanför norden med 
50% samtidigt som de har ett tillväxtmål på 50% fram till år 2021 (Rototilt, 2016a, s. 3). 
Rototilts vision “En Rototilt® på varje grävmaskin” är en ambitiös vision men den 
reflekterar vart de vill komma i framtiden. Visionen bör snarare ses som en strävan eller 
riktning mot det företaget vill åstadkomma men i dagsläget är den inte realistisk att uppnå. 
De jobbar kontinuerligt med att ta sig in på nya marknader och har under 2016 etablerat 
två nya dotterbolag, ett i Finland och det andra i England (Rototilt, årsredovisning, 2016). 
Under 2018 har det även etablerats ett nytt dotterbolag i Frankrike (Jonsson, 
Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018).  

Rototilt arbetar mycket med att slutkunderna ska köpa hela lösningar för produkten. Med 
detta menas att kunden även köper de tillbehör och systemlösningar som finns till 
tiltrotatorn. Att slutkunderna köper de tillbehör som finns till produkterna säger Rototilt 
är något som ökat under den senaste tiden och som de förutspår kommer att fortsätta öka 
i framtiden. Om företaget fortsätter att utvecklas i samma takt som nu finns det 
möjligheter att bygga nya fabriker runt om i världen för att komma närmare deras kunder. 
Detta skulle göra att det går snabbare för kunderna att få sina beställningar från att de lagt 
en order.  

5.2.4 KONKURRENSSITUATION 

En av de större farorna för företaget är deras konkurrenter, vilket gör det viktigt att 
företaget är medvetna vad som skiljer dem från konkurrenterna. Tiltrotatorer blir allt mer 
tekniskt avancerade vilket innebär att det är väldigt viktigt för Rototilt att hänga med i 
utvecklingen för att behålla sin marknadsposition. I dagsläget är Rototilt i framkanten av 



	

	 40 

tekniken för tiltrotatorer men med den snabba utvecklingen av ny teknik kan det lätt göra 
att de hamnar efter om de inte alltid har detta i åtanke. Samtidigt är det viktigt att fokusera 
på slutkundens efterfråga av ny teknik men det kan vara svårt att förutspå vad kunderna 
kommer att vilja ha i framtiden. Detta gör det extra viktigt att läsa av marknaderna 
kontinuerligt för att pricka rätt med nya produkter.  

Företagets placering i Vindeln kan ses som en risk eftersom de har haft svårigheter att 
rekrytera personal i vissa fall. Detta är ett aktivt beslut som togs innan fabriken för Rototilt 
byggdes och grundar sig i att hjärtat för företaget måste fortsätta vara i Vindeln. Det är 
också viktigt att poängtera att de lyckats rekrytera toppchefer från stora bolag. 
Placeringen kan också ses som en risk när det kommer till logistiken. I vissa fall kan det 
bli långa avstånd för transporter från leverantörer och även ut till kund, vilket gör att 
leveranstiden blir längre. Detta gör att transporter kan behöva skickas med 
expressleverans, som kostar betydligt mer, för att få snabbare leveranser.  

5.3 EMPIRISKA UPPTÄCKTER 
5.3.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 

5.3.1.1 FAMILJEFÖRETAG 
Framåtandan och öppenheten i kulturen hos Rototilt är något som genomsyrar hela 
organisationen. Det har blivit tydligt för oss att familjen är kärnan av företaget vilket gör 
att deras värderingar och normer väldigt tydligt framgår i företagets kultur. Det faktum 
att nästa generation i familjen jobbar på olika avdelningar och positioner inom företaget 
samtidigt som de sitter i styrelsen, gör att de kan sprida ledningens behov av förändringar 
ner i respektive avdelning. Vår upplevelse av detta är att förändringarna möter mindre 
motstånd eftersom att fler ser behovet av förändring.  Företaget verkar generellt ha en 
väldigt bra kultur men det vi är fundersamma kring är om den är nog öppen för 
förändringar. Det finns ett flertal personer som vi under studiens gång upplevt är 
nyckelpersoner både i organisationen och projekten. Vi har sett att dessa personer inom 
företaget ofta har en bredd av kunskap som gör att de anses vara ovärderliga för 
organisationen. Vi har även märkt att många av dessa nyckelpersoner har en lång 
erfarenhet inom företaget och har varit med från början, vilket i sin tur gör att de kan mer 
om produkterna än många andra inom företaget. Vi upplever att detta gör att personer 
som arbetar nära nyckelpersonerna ofta förlitar sig på dem och deras kunskap.  
	
Under våra observationer har vi upplevt att familjekänslan genomsyrar hela 
organisationen vilket hjälper till att skapa “Ett Rototilt” (Rototilt, 2017). Detta är något 
som företaget satsar på och har därför en gång per år ett “Hard work café” (Rototilt, 2017). 
Hard work café är en internutbildning där medarbetarna går runt i fabriken som delas upp 
på sju olika stationer (Rototilt, 2017). Syftet med detta är att informera alla inom företaget 
om pågående aktiviteter och processer samt hur dessa hänger ihop med företagets mål 
(Rototilt, 2017). Gällande detta säger Rototilts HR-chef följande “Vi är ett företag i stark 
tillväxt, det händer väldigt mycket och framtiden ser väldigt spännande ut. Hard Work 
Café är därför en viktig aktivitet för att skapa insikt och kunskap kring vad som händer 
och sker inom företaget. Vidare är detta en del i det strategiska arbetet med 
internkommunikation och att skapa en stark och sammanhållen företagskultur inom 
Rototilt” (Rototilt, 2017). 
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5.3.1.2 PROJEKTINTENSIVA ORGANISATIONER 
Rototilt definierar sig själv som ett teknikföretag snarare än ett industribolag. Detta beror 
på det ökade fokuset mot tekniska lösningar och innovation. Som nämnts tidigare har 
antalet projekt ökat mycket på kort tid och företaget benämner sig som en projektintensiv 
organisation. Ofta pågår flera projekt samtidigt vilket sätter hög press på de resurser som 
finns i företaget. Under våra observationer har vi upplevt att många av projektdeltagarna 
medverkar i flera projekt samtidigt samt även parallellt med linjearbetet vilket gör att de 
inte har den tid som krävs för att hinna med de administrativa uppgifterna som tillkommer 
med projektdeltagandet, exempelvis uppdatera planeringsverktyget. Under den period 
som observeras befinner sig företaget i högsäsong vilket kan vara en bidragande 
anledning till varför de anställda upplevs stressade. Det vi har observerat är att 
uppgifterna i produktutvecklingsprojekten är utmanande vilket också kan påverka 
stressnivån hos de anställda.  
	
Vi har uppmärksammat att det är viktigt för företaget att projektledare och 
företagsledning kontinuerligt samlas vid möten och diskuterar igenom vilka projekt som 
ska finnas med i projektportföljen. Projektledaren använder sig av olika möten för att göra 
uppföljningar och skapa transparens i företaget (se tabell 4 nedan). Projektledaren har ett 
möte tillsammans med företagsledningen där det beslutas om vilka projekt som ska 
genomföras under kommande år. Sammanställningen av alla projekt som ska genomföras 
är det som företaget benämner som deras projektportfölj. Kvartalsvis hålls möten med 
ledningsgruppen och styrgruppen. Detta sker vanligtvis under två dagar där första dagen 
är för ledningsgruppsmöte och marknadsstrategi varpå det beslutas om vilka produkter 
som ska tillverkas. Den andra dagen är för styrgruppsmöte och produktstrategi där det 
beslutas om hur portföljen av projekt ska hanteras, vilka projekt som ska prioriteras först 
och sist samt vilka resurser som krävs. Det är under styrgruppsmötet som 
kravspecifikationer för respektive projekt fastslås. Vidare håller projektledaren ett 
stödgruppsmöte för samtliga linjechefer där projekt och resurssättning diskuteras en gång 
i veckan. Projektledaren har även ett möte i veckan tillsammans med alla övriga 
projektledare. Utöver det har projektledaren pulsmöten med samtliga projektdeltagare där 
uppdatering för respektive projekt ligger i fokus. Vi kommer att gå djupare in i 
pulsmötena i delavsnitt 5.3.3.3 Varför är projekt viktigt hos Rototilt. Det vi har observerat 
är att det finns oklarheter i hur projektportföljen kommuniceras ut till hela organisation. 
Vi upplever att det är många som inte vet vilka projekt som är prioriterade och därmed 
fokuserar vissa projektdeltagare på aktiviteter som egentligen är mindre prioriterade.  
 
	

Tabell 4. Rototilts nuvarande mötesstruktur 

TYP AV MÖTE OMFATTNING 
Ledningsmöte En  gång i kvartalet, 3-4 h 

Styrgruppsmöte En gång i kvartalet, 3-4 h 

Stödgruppsmöte Varje måndag, 0,5 h 

Projektledarmöte Varje måndag, 1 h 

Pulsmöten Varje måndag och onsdag, 15 min/projekt 
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5.3.1.3 IMPLEMENTERING AV FÖRÄNDRING 
I dagsläget fokuserar Rototilt på att förändra och fastslå arbetssätt inom företaget. De har 
satsat mycket på att köpa nya bättre system där tanken är att effektivisera olika processer 
vad beträffar arbetssätt. Företaget befinner sig i dagsläget mitt i en förändringsprocess för 
implementering av nya arbetssätt i produktutvecklingsprojekt. Detta är en process som är 
förväntad att ta tre år vilket innebär att de förändringar som implementerats inte hunnit 
förankras i alla processer. Därmed kan användandet av system upplevas i nuläget vara en 
blandning av att projektdeltagare använder både äldre och nyare arbetssätt. Vissa projekt 
som vi har observerat har startat senare i förändringsprocessen och projekten har därmed 
haft andra förutsättningar eftersom att arbetssätten i projektorganisationen har utvecklats. 
Det har också framkommit att alla inom organisationen inte har samma information 
gällande förändringarna och det kan vara en anledning till varför det uppstår svårigheter 
eller motstånd. Det finns även tillfällen som visar att det kan bero på olika personers 
egenskaper som gör att de är mindre villiga att genomföra förändringar.  
	
Ett tydligt exempel där vi har observerat motstånd vid förändringar är när vi i samarbete 
med en konsult ändrat arbetssätt hos inköpsavdelningen vad gäller 
produktutvecklingsprojekt. Samtliga på avdelningen är överens om att det nuvarande 
arbetssättet inte är optimalt eftersom att det innebär dubbelarbete samt problem med 
synkronisering av information. Trots detta uppstod en tröghet och motstånd från 
avdelningen mot nya arbetsrutiner samt att byta deras benämningar till benämningar som 
går i linje med projekten.  
	
I vanliga fall, när det gäller linjearbete, arbetar inköpsavdelningen i affärssystemet men 
för projekt blir detta genast mer komplicerat eftersom att artikelnummer ändras varje gång 
artikeln behöver ändras även om det är samma produkt. Därav har de ett eget system som 
endast avdelningen använder vilket gör att inte andra projektdeltagare vet hur de går med 
de olika projektartiklarna. Systemet är inkonsekvent i den bemärkelse att beteckningar är 
olika och det finns inga riktlinjer på vad som är viktigt att rapportera till projektgrupper 
när det kommer till status på respektive artikel. Detta gör att projekten är väldigt beroende 
av att inköpsavdelningen är på plats och kan uppdatera hur det går med aktuella ordrar. 
För att företaget ska tänka mer i projekt menar konsulten att det krävs att alla avdelningar 
använder sig av samma benämningar som används i planeringsverktyget för projektet. Vi 
har i samarbete med inköpsavdelningen och konsulten tagit fram förslag på hur de kan 
effektivisera och samordna avdelningens arbetssätt för projekt. Vi har förstått att företaget 
tar hjälp av experter i form av konsulter både för att stötta upp förändringsarbetet genom 
att bidra med kunskaper samt för att bidra med resurser i projekt där det saknas. Detta 
uppfattar vi är en medveten strategi som företaget använder för att bli mer effektiv i sina 
arbetsprocesser. Konsultens tanke bakom förändringarna var bland annat att få 
avdelningen att tänka mer i projekttermer. Vår upplevelse är att de anställda på 
avdelningen till viss del lever kvar i gamla processer som är kopplade till linjearbetet 
vilket gör att projekten inte utvecklas på ett effektivt sätt.  

5.3.2 PROJEKT 

5.3.2.1 VAD ÄR PROJEKT HOS ROTOTILT? 
När Rototilt började arbeta mer frekvent med projekt började de med att definiera vad 
projekt innebär för just dem. Den definition som Rototilt har på projekt är följande “Ett 
projekt är en serie aktiviteter, som i en tillfällig organisation med tilldelade resurser, ska 
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producera ett förutbestämt och tydligt definierat leveransobjekt inom given tidsram och 
kostnad” (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018). Vår upplevelse av 
produktutvecklingsprojekt hos Rototilt är att varje projekt är unikt. Utifrån de 
observationer vi gjort har vi fått uppfattningen att företaget försöker hitta en mall som går 
att tillämpa i varje projekt. Det har dock visat sig svårt eftersom alla projekt är så olika. I 
dagsläget verkar det som att produktutvecklingsprojekten förutsätter att projektdeltagare 
och hela företaget i sig är flexibelt eftersom projekten, som det är nu, påverkar hela 
verksamheten. 
	
Antalet projekt som löper på ett år har ökat med 16 stycken och denna förändring har 
skett på ett och ett halvt år. Projektledaren har berättat hur de har utvecklat arbetssättet 
med projekt, i början provade de bland annat att lägga upp projekt med post-it-lappar på 
väggarna i ett helt rum. Detta upplägg var inte optimalt för stora projekt, vilket de oftast 
rör sig om i företaget. Det finns en projektledare som är anställd på heltid för projektarbete 
och resterande projektledare eller projektdeltagare har andra tjänster på sidan om. För att 
visa vilka funktioner som finns och hur projekt styrs hos Rototilt har företaget skapat en 
visuell bild av projektorganisationen (se figur 2). Även fast det finns en klar bild över 
projektorganisationen, upplever vi att många anställda tycker att det är svårt att separera 
på projekt- och linjearbete.  
	
Avsaknaden av detaljerat organisationsschema som visar hur projekt kommer in i 
företaget kan vara bidragande till att projektorganisationen är svår att urskilja. Vi 
upplever att de anställda har svårt att se hur projektorganisationen är kopplad till företaget 
vilket kan bero på att det saknas tydliga rollbeskrivningar. Med rollbeskrivningar menar 
vi att det inte finns en tydlig beskrivning på vad som skiljer projektdeltagares roll som de 
har i linjearbete med den de har i projekt. Tanken med planeringsverktyget som används 
i projekt är att det ska tydliggöra hur kommunikationsflöde ska gå i projekten men 
eftersom att projektdeltagare har svårt att identifiera sig med sin roll uppstår osäkerheter 
över hur informationen ska flöda. 

Figur 2. Projektorganisation hos Rototilt i dagsläget (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018) 
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5.3.2.2 HUR ARBETAR ROTOTILT I PROJEKT? 
Rototilt har en projektmodell som de använder sig av för att följa projektprocessen. 
Projektmodellen innehåller åtta beslutspunkter, dessa benämns BP1 för beslutspunkt ett 
och BP2 för beslutspunkt två och så vidare (se figur 3 nedan). Alla dessa beslutspunkter 
är viktiga delar av ett projekt hos Rototilt och modellen används för att urskilja delarna 
ur projektprocessen. Projektmodellen används för att säkerställa att ordningsföljden av 
alla beslutspunkter efterlevs i verkligheten.  
	

 
Figur 3. Projektmodell Rototilt (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018)  

BP1 är kopplat till att skapa direktiv och definiera projektaktiviteter för projektet vilket 
innebär att det är där de bestämmer vad projektet ska innehålla. Det ska framgå hur länge 
projektet beräknas ta samt vilka tillverkningskostnader och vilken kvalitet som förväntas. 
Varje projekt hos Rototilt har en kravspecifikation som liknar en checklista av vad 
projektet måste uppfylla för att det ska vara framgångsrikt. Vid BP2 bryts projektet ner i 
mindre delar tills det blir hanterbart i praktiken, företaget benämner dessa delar som 
projektaktiviteter. I denna process definieras varje projektaktivitet utifrån “Pilen” (se 
figur 4 nedan) vilket är en egendesignad WBS (work breakdown structure) som används 
som grund för varje produktutvecklingsprojekt hos Rototilt.  

Figur 4. Pilen (Jonsson, Projektdeltagarutbildning, 3 April, 2018) 
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Pilen som implementerades av den tidigare projektledaren innehåller samma delar som 
projektmodellen men är mer utförlig. Bilden föreställer projektprocessen där projektet 
brutits ner i projektaktiviteter som i sin tur fördelats in i tre faser. Den första fasen 
fokuserar på produktens design, detta benämner företaget som designfasen. Den andra 
fasen fokuserar på att testa produkten vilket företaget benämner som valideringsfasen. 
Den tredje fasen fokuserar på att börja tillverka produkten, detta benämner företaget som 
förseriefas. I Pilen är varje färgad ruta en projektaktivitet, de rutor som är under Pilen är 
listor av punkter som ska bockas av i respektive aktivitet, varje färg är en avdelning och 
de röda pilarna ovanför Pilen är milstolpar. Pilen finns utskriven på en stor plansch som 
finns bland annat på teknikavdelningen och på väggen i projektrummet där alla pulsmöten 
för projekten håller till. Vi har fått berättat för oss att många projektdeltagare inte vet hur 
Pilen fungerar eftersom de inte fått någon utbildning i den.  
	
Eftersom Pilen enbart är en mall för vilka projektaktiviteter som ska finnas i ett projekt 
använder företaget sig av Smartsheet, ett online-baserat planeringsverktyg som kommer 
presenteras längre ned. Företaget lägger in alla delar av Pilen i planeringsverktyget och 
under varje aktivitet ligger de aktiviteter som är projektspecifika för den produkt som ska 
tillverkas. Vi uppfattar det som att problem uppstår när alla projektaktiviteter (utifrån 
Pilen) samt alla beståndsdelar av en specifik produkt som ska tillverkas förs in i 
planeringsverktyget. Projektdeltagare säger att de har svårt att hitta igen aktiviteter i 
planeringsverktyget och detta beror med stor sannolikhet att checklistorna inte finns 
inlagda under respektive projektaktivitet. Anledningen till detta är förmodligen att 
systemet redan är övermäktigt som det är men det uppstår problem när projektdeltagarna 
inte kan se vilka standardpunkter de ska checka av vid en specifik aktivitet. Resultatet 
blir att planeringsverktyget liknar ett Excel-dokument med över 300 rader av aktiviteter 
där det är väldigt svårt att orientera sig eller få en uppfattning av var projektet befinner 
sig vid en specifik tidpunkt.  
 
Under de observationer som gjorts har vi fått uppfattningen att projekt inte följer Pilen så 
som det är tänkt. I många fall befinner sig projektdeltagare på olika ställen i Pilen vilket 
kan innebära att aktiviteter pågår i olika faser samtidigt. Detta leder till att osäkerhet 
uppstår eftersom olika projektmedlemmar befinner sig på olika ställen i projektprocessen. 
Vi upplever också att de milstolpar som finns i Pilen är otydliga och därmed inte tas på 
allvar av projektdeltagarna. Det är lätt hänt att osäkerhet uppstår när projektmedlemmar 
befinner sig i olika faser eftersom de inte slutit upp vid en milstolpe ordentligt. Nedan 
följer ett utdrag från vår dagbok.  
 
”Tankar kring Smartsheet efter att vi gått igenom planeringsverktyget är att 
projektdeltagarna inte har koll på faserna (inte vi heller) samt att de inte vet vilken 
aktivitet som ligger i vilken fas. De tycker även att det är för mycket aktiviteter vilket gör 
det jobbigt för dem att gå in i planeringsverktyget och uppdatera. Sedan var de lite 
förvirrade när det gäller vem som ska uppdatera aktiviteter eller inte. Vi har fått positiv 
respons när vi förklarar funktioner på ett sätt som gör att det är enkelt för alla att förstå 
och att vi trycker på varför det är viktigt att de uppdaterar sina aktiviteter.” 
	
Projektplanen fastställs vid BP3 och detta innebär att vid Beslutspunkt 1-3 är projektet i 
“Start-up-fasen” vilket innebär att projektets struktur och aktiviteter är definierade men 
projektet befinner sig fortfarande i startgroparna. När projektet är vid beslutspunkt 4-5 
befinner sig projektet i genomförandefasen vilket innebär att produkten är under 
tillverkning och här kan aktiviteter komma att ändras eller justeras. 
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Acceptansgodkännande innebär att produkten ska godkännas för serieproduktion, vilket 
sker i BP6. Vanligtvis är det produktchefen, som beställer produkten, som också ska 
godkänna att produkten blev som det var tänkt och att den nu är redo att tillverkas i större 
volymer. I BP7 överlämnas produkten till kund tillsammans med ett 
överlämningsprotokoll. Här hålls det vanligtvis även utbildningar i produktionen för hur 
den nya produkten ska serietillverkas. När produkten är överlämnad och klar samlas 
projektgruppen för att sammanställa en slutrapport för projektet och detta sker i BP8.  
	
Som nämnts tidigare kan större projekt ofta ha över 300 aktiviteter vilket gör att det krävs 
verktyg för att hantera projektaktiviteterna och som gör det möjligt att få en överblick i 
hur projekt framskrider. I dagsläget använder Rototilt sig av Smartsheet, vilket är ett 
planeringsverktyg för projekt. Planeringsverktyget gör det möjligt att samla all 
information på ett ställe.  I planeringsverktyget lägger projektledaren upp projektet efter 
faser utifrån pilen. Programmets uppbyggnad liknar på många sätt Excel, vilket gör att 
det är enkelt att använda för att plocka ut data samt ta fram information som kan användas 
för att mäta framgång i projektet. Det är den nuvarande projektledaren som implementerat 
Smartsheet i företaget för cirka ett år sedan och under denna tid är det till största del 
projektledaren själv som har arbetet i programmet. Tanken med att lägga upp projekten i 
planeringsverktyget är att alla projektdeltagare ska ansvara för att uppdatera sina 
aktiviteter vilket gör att alla har tillgång till samma information samt att de under 
pulsmötena inte behöver diskutera om vad alla arbetar med, utan det ska gå att utläsa i 
planeringsverktyget. Detta innebär att syftet med planeringsverktyget är att skapa en 
gemensam plattform för alla projektdeltagare där aktiviteter, ansvarsfördelning, 
information och tidsplan är lättillgängligt. Detta förutsätter att projektdeltagarna tar 
ansvar och använder verktyget för att uppdatera sina aktiviteter.  
	
Vi har observerat att projektdeltagare upplever att planeringsverktyget är svårhanterat och 
att det är för mycket information vilket gör det svårt att hitta specifika projektaktiviteter 
eller utläsa vilken fas som respektive aktivitet befinner sig i. Vidare menar 
projektdeltagare att benämningar på aktiviteter i planeringsverktyget kan misstämma med 
vad projektdeltagarna benämner aktiviteten på sin avdelning. Det vi observerat är att 
avdelningar skapat sina egna system för projektaktiviteter utan att kommunicera ut dessa 
i projektgruppen. Vi upplever att planeringsverktyget skulle behöva bli mer 
användarvänligt. Det finns ett behov för enkla sökfunktioner och överskådliga vyer som 
snabbt kan tala om var projektet befinner sig eller vad som är kritiskt. I dagsläget är det 
få projektdeltagare som använder planeringsverktyget bortsett från projektledaren själv. 
Projektledaren har svårt att hinna uppdatera samtliga aktiviteter löpande eftersom 
projektledaren själv måste kontakta respektive projektdeltagare för uppdateringar på 
aktiviteter som de ansvarar över. 

5.3.2.3 VARFÖR ÄR PROJEKT VIKTIGT HOS ROTOTILT? 
Rototilt är ett företag som strävar framåt och det finns ett fokus som riktar sig mot att 
ligga i framkant med tekniska lösningar. Både på grund av tillväxt och det faktum att 
företaget utvecklar produkter gör att projektarbete är det mest effektiva arbetssättet. 
Implementeringar av nya förändringar och framtagande av nya produkter är båda 
uppgifter som handlar om att arbeta på ett nytt sätt. Vi upplever att det nästintill är 
omöjligt att genomföra dessa uppgifter på annat sätt än att organisera temporära grupper 
vilket är anledningen till varför projekt är viktigt för Rototilt. Det är ett naturligt sätt för 
företaget att separera nya uppgifter från det vardagliga linjearbetet, det är också ett sätt 
att snabbt och fokuserat arbeta fram något som annars hade tagit längre tid. 
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Vår upplevelse av de produktutvecklingsprojekt som vi observerat är att det finns en viss 
frihet när det kommer till att leverera den uppgift som ska utföras. Med detta menar vi att 
projektgrupperna har auktoritet till att ta beslut och gå utanför de arbetssätt som kan 
betraktas som det traditionella sättet att arbeta på i företaget. Detta kan handla om att 
ändra produktens utförande på grund av att det som var tänkt från början visade sig vara 
ohållbart. Därmed upplever vi att projekt är ett sätt för Rototilt att experimentera och 
komma fram till nya lösningar vilket kanske inte hade varit tillåtet om det hade påverkat 
linjearbetet. 
	
Något som observerades tidigt i studien är att projektledaren tillämpat många kända 
teorier och modeller från litteratur inom projektledning. Projektledaren avsätter tid varje 
vecka för att utbilda sig själv genom att läsa sig in på teorier och aktuell forskning som 
rör området projekt. Projektledaren förklarar för oss hur viktigt det är att upprätthålla 
kunskap inom de ämnesområden de verkar och att ligga i framkant vad beträffar 
utveckling på marknader och inom tekniken.  

5.3.3 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR ORGANISATIONEN 

5.3.3.1 HUR PROJEKT PÅVERKAR KOMMUNIKATIONEN HOS ROTOTILT 
Rototilt använder sig av olika kommunikationskanaler såsom e-post, intranät och telefon. 
Företaget använder sig även av ett affärssystem när det kommer till processer för 
orderhantering. Under studiens gång har vi sett att hanteringen av projektartiklar i 
affärssystemet är svårt. Vår uppfattning är att detta kan bero på att ordrar läggs fel eller 
att projektdeltagare inte är överens om vilka artiklar som behövs. Vi tror att detta är något 
som ger upphov till ännu mer kommunikation utanför affärssystemet eftersom det är svårt 
att lita på att affärssystemet stämmer. 
	
Kommunikationen i produktutvecklingsprojekten har visat sig vara en viktig del av att 
driva projektet framåt. När ett projekt varit försenat har projektledaren kallat till fler 
pulsmöten för att få gruppen samlad och för att driva på projektdeltagarna. Under den 
period som vi varit i företaget har vi främst fått delta och följa fyra större 
produktutvecklingsprojekt för att få se den mer komplexa sidan av projekt hos Rototilt. I 
dessa projekt har vi sett att kommunikationen inom projektgruppen påverkas beroende på 
hur projektet framskrider. Att ett projekt är försenat eller går sämre påverkar med stor 
sannolikhet energiläget i gruppen negativt. Energiläget är något som mäts i varje projekt 
och kommuniceras ut genom veckorapporten som projektledaren skickar ut till 
projektdeltagarna (se appendix 4). Projektledaren som verkar i projekten utgår från 
känslan i gruppen från dag till dag och baserar mätningen på detta.  
	
Projektledaren har individuella samtal med projektdeltagare där det går igenom hur 
kommunikation ska flöda i projekt. Trots detta upplever vi att projekten har problem med 
att beslut tas i korridorerna. Många konversationer sker informellt utanför projektet vilket 
gör att rykten om vad som hörts i korridorerna påverkar projektprocessen. Vid pulsmöten 
uppkommer ofta rykten, spekulationer samt beslut som tagits i korridorerna. Däremot 
upplever vi att det skapas en viss osäkerhet mellan projektmedlemmar då rykten och 
beslut tas i korridoren samt inte kommuniceras ut i projektgruppen. System och verktyg 
för projektplanering och kommunikation finns men har inte nått sin fulla potential vad 
gäller effektivisering i produktutvecklingsprojekt. 
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5.3.3.2 HUR PROJEKT PÅVERKAR LINJEARBETE HOS ROTOTILT 
Det är projektledaren som utbildar projektdeltagare eller tillfälliga projektledare genom 
att anordna egna utbildningar. Projektdeltagarutbildningen går igenom företagets 
projektmodell och hur företaget ska arbeta i projektform. När vi deltog under 
projektdeltagarutbildningen märkte vi att de enda som förde anteckningar var vi 
observatörer även om de flesta hade med sig anteckningsblock. I nuläget ska alla i 
företaget gå projektdeltagarutbildningen för att alla ska veta vad projekt hos Rototilt 
innebär. Anställda beviljas att medverka i projekt från deras linjechef och det är 
linjechefen som har det yttersta ansvaret över den anställde även om den deltar i projekt. 
I dagsläget tillåter projektledaren så många som möjligt i organisationen att delta i projekt 
med ett mål om att i framtiden ha en grupp av personer som arbetar fokuserat med projekt.  
	
Inom företagets projekt sker det ofta förändringar vilket kan göra att projektplanen 
förskjuts eller justeras. När det kommer till artiklar finns det inte något riktigt bra sätt att 
hantera förändringar och avvikelser som sker i projektets orderprocesser. Vissa personer 
menar att de felaktiga projektartiklarna “smutsar ner” affärssystemet. Affärssystemet är 
det system som används för linjeproduktion och därav är det viktigt att det stämmer. Vad 
gäller projektplanen menar projektledaren att det idag inte finns något fastslaget arbetssätt 
för hur projektdeltagarna ska förhålla sig mot de tidsramar som är utsatt. Det finns inte 
heller ett fastslaget arbetssätt vad gäller hantering av planeringsverktyget, de flesta 
projektdeltagare har inte förstått att de kan använda detta verktyg för individuellt bruk. 
Vi har fått förklarat för oss att risken som uppstår när projektplanen inte följs är att 
projektdeltagare beviljas ledighet från linjechefer även om det innebär att projektet blir 
lidande på grund av att det måste bromsas upp. Gällande detta säger projektledaren 
följande “Det optimala hade varit att förhålla sig mot de tider som finns i Smartsheet. 
Om någon vill ta ledigt kan vi logga in i Smartsheet och se över personens aktiviteter i 
projektet och därefter ta ett beslut”. 
	
Projektaktiviteter uppdateras inte i planeringsverktyget på grund av tidsbrist vilket 
innebär att det är svårt att avgöra om en person kan vara borta eller inte. Det är svårt att 
se var i tidsplanen projekt exakt befinner sig och hur det egentligen går. Vi upplever att 
det saknas effektiva KPI:er som kan visa hur ett projekt framskrider. Det finns KPI:er på 
toppnivå som används av kvalitetschefen men dessa mäter mer övergripande parametrar 
för organisationen i sin helhet. Med kvalitetschefen har vi haft ett samarbete och fått 
tillgång till ett 30-tal KPI:er som används i företaget i dagsläget. I den senaste ISO-
revisionen kom det fram att de saknar uppföljning, KPI:er, på projekten. Detta är något 
som kvalitetschefen vill åtgärda inför nästa revision. Därmed saknas KPI:er som 
kontinuerligt följs upp på projektnivå vilket även kan vara av betydelse eftersom att 
företaget delar på resurser. När ett projekt framskrider i ett högt tempo kan resurser 
omfördelas till projekt där det går lite trögare. Resursfördelning mellan de olika 
funktionerna i projekten kan framstå som problematiskt när aktiviteter fastnar i processer 
och det inte finns något bra arbetssätt för att lösa det. Vi upplever det som att 
projektledaren fördelar resurser inom projektet vilket sedan respektive avdelning får lösa 
sinsemellan då mycket hamnar på en och samma person. I dagsläget finns det vissa 
nyckelpersoner som är specialiserade på en särskild uppgift. Detta innebär att en 
nyckelperson ofta hamnar i samtliga projekt eftersom det är den enda personen i företaget 
som kan utföra den specifika uppgiften. Nedan följer ett utdrag från dagboken för att 
styrka argumenten ovan.  
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”Kvalitetschefen kom in på vårt kontor idag för att prata om KPI:er samt för att berätta 
om att det uppstått en diskussion med projektledaren angående dessa. Kvalitetschefen 
menar att det finns ett behov på en högre nivå inom företaget att se hur det går generellt 
med projekten. Vi upplever att det finns behov på olika nivåer att mäta hur projekt 
framskrider.”	
	
Utöver nyckelpersoner som är specialister på särskilda uppgifter finns det även 
nyckelpersoner som besitter särskilda personliga egenskaper. Dessa nyckelpersoner är 
ofta drivande, analytiska, problemlösare som har ett projekttänk. Med projekttänk menar 
vi att personen ser helheten för projektet istället för att fokusera på sina egna problem 
eller uppgifter som är specifika för sin avdelning. Observationer visar att projekten ofta 
är beroende av nyckelpersoner som besitter dessa egenskaper. Detta eftersom det i stort 
sett är omöjligt för projektledaren att vara den som håller koll, samordnar, beslutar, 
analyserar, identifierar risker och löser problem samtidigt. 

5.3.3.3 HUR PROJEKT PÅVERKAR LEDARSKAP HOS ROTOTILT 
Att arbeta i projektform i den stora utsträckning som Rototilt gör idag är en förändring 
som i hög grad påverkar ledare i företaget. Denna förändring har inneburit ett annat sätt 
att arbeta eftersom projektgrupperna består av människor som kommer från olika 
avdelningar i företaget. Skillnaden mellan projektarbete och linjearbete är det som verkar 
vara en av de största förändringarna. Det är i samråd med linjechefer som anställda får 
möjligheten att delta i projekt. I och med att projektdeltagande påverkar 
arbetsbelastningen för det vardagliga linjearbetet så är det upp till linjecheferna att 
balansera detta för de anställda. Projekt påverkar även ledarskap i den bemärkelsen att 
det öppnar dörrar för anställda som vill testa på hur det är att leda en grupp. Projektledaren 
har låtit personer inom företaget bedriva projekt då de visat ett intresse för detta. När vi 
pratat med de tillfälliga projektledarna, det vill säga de personer som tillfälligt leder 
projekt men har en annan arbetsroll på sidan om, tolkar vi det som att de upplever att 
projektprocessen i dagsläget är för ostrukturerad. Detta menar de tillfälliga projektledarna 
delvis beror på att det inte riktigt finns något fastställt arbetssätt och att det därför är svårt 
för någon som aldrig varit projektledare att anamma den rollen. 
	
Vi har i denna studie framförallt fokuserat och deltagit i pulsmöten för 
produktutvecklingsprojekt där vi observerat cirka 100 stycken pulsmöten. Utifrån de 
observationer vi gjort kan vi konstatera att det är viktigt att kontinuerligt samla 
projektgruppen för att bland annat ha möjligheten att ta snabba beslut. En uppfattning är 
dock att pulsmöten skulle gå att göra mer effektiva. Idag går mycket tid åt att diskutera 
ledtider, datum och annan information som går att utläsa på annat sätt, exempelvis i 
planeringsverktyget. Vi uppfattar det som att projektdeltagarna förlitar sig på att 
projektledaren ska ha full koll på samtliga aktiviteter och då även samtliga avvikelser som 
skett i respektive aktivitet. Det intryck vi har fått är att alla har en hög arbetsbelastning 
vid kombination av linje- och projektarbete och därför hamnar mycket ansvar på 
projektledaren. En annan observation som baseras på de pulsmöten vi deltagit i är att alla 
skriver egna anteckningar. Projektledare dokumenterar anteckningar från mötet i det som 
benämns pulsmötesprotokoll (se appendix 6 pulsmötesprotokollet). Pulsmötesprotokollet 
skickas sedan ut via mejl till samtliga projektdeltagare. En projektdeltagare uttryckte sig 
om att det är ett problem att alla projektdeltagare skriver egna anteckningar eftersom 
dessa sällan synkar samman. Däremot menar projektledaren att det finns en tanke bakom 
att alla ska skriva egna anteckningar eftersom det tvingar projektdeltagare att vara aktiva 
i mötet och föra deras anteckningar vidare till berörd avdelning. På pulsmötesprotokollet 
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dokumenteras dagens datum, vilket projekt det gäller, vilka avdelningar som deltar samt 
vem som håller i mötet. Tanken bakom detta är att vem som helst som känner sig manad 
ska känna att de kan leda pulsmötet. Under den tid vi har observerat är det dock tydligt 
att projektdeltagare förväntar sig att projektledaren ska leda mötet.  
	
Under 20 stycken tillfällen har en av oss observatörer fått ansvaret att leda pulsmötena. 
Detta har oftast skett när projektledaren inte haft möjlighet att närvara och tanken har 
varit att vi ska få testa på att leda möten. Att leda pulsmötena har gett oss insikter om 
varför projektdeltagare ogärna håller ett pulsmöte. Anledningen till detta verkar vara att 
projektplanen är rörig. Den enda som verkar ha en överskådlig bild om hur projektet går 
och var projektet befinner sig är projektledaren. När vi frågar projektdeltagare vilken 
aktivitet de arbetar med just nu och var i projektprocessen aktiviteten ligger, kan de inte 
svara på det. Projektdeltagarna uttrycker även en osäkerhet över benämningar på 
aktiviteter eftersom de inte kan se ett samband med de aktiviteter de gör och det som står 
i planeringsverktyget.  
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6. ANALYS 	
I detta avsnitt presenteras analysen av studiens empiri kopplat till teori. I det första 
delavsnittet diskuteras aspekter kring Rototilt som familjeföretag och hur det påverkar 
organisationsförändring. I det andra delavsnittet analyseras 
produktutvecklingsprojektets innebörd hos företaget och hur de arbetar i projekt. 
Slutligen presenteras produktutvecklingsprojekts påverkan på kommunikation, 
linjearbete och ledarskap hos Rototilt. 
 

6.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
6.1.1 FAMILJEFÖRETAG 
Rototilt är ett familjeföretag med en kultur som är prestationsdriven. Forskare menar att 
grundaren samt även arvtagarna har en stor påverkan på företagskulturen (Denison et al., 
2004, s. 63). Detta är något som framträder hos Rototilt eftersom grundaren Allan 
Jonssons värderingar och normer förmedlas ut i verksamheten än idag. Vi har tolkat detta 
utifrån teori där Denison et al. (2004, s. 63) menar att en stark kultur har ofta en positiv 
påverkan på företagets prestation och kulturen skapar en känsla av ett tydligt mål och 
syfte vilket genomsyrar hela företaget. Hos Rototilt arbetar familjemedlemmar på olika 
positioner i företaget och det resulterar i en mer integrerad och stark företagskultur. Enligt 
Thomsen och Conyon (2012, s. 311) kan det vara negativt att familjemedlemmar anställs 
på positioner i företaget. Detta upplever vi snarare som något positivt hos Rototilt 
eftersom vi tror att familjemedlemmar som arbetar på lägre nivåer bidrar till att relationen 
till de anställda förbättras och förutsättningarna för att sträva mot gemensamma mål ökar. 
Detta innebär inte att det behöver fungera på samma sätt i andra familjeföretag men är 
något som uppmärksammats ha en positiv effekt hos Rototilt.  
	
Det kommer sig naturligt att familjemedlemmar besitter egenskaper som grundaren av 
företaget hade och att de har emotionella band till företaget. Detta gör att 
familjemedlemmar speglar normer och värderingar samt känslor och attityder vilket 
automatiskt gör att de formar en prototypisk person i företaget. Som beskrivet i teoridelen 
är en prototyp en bild av en typisk person som besitter särskilda egenskaper som i sin tur 
bestämmer attityder, känslor och beteenden vilket således karakteriserar en grupp och 
skiljer den från andra grupper (Hogg, 2001, s. 187). Vi kan förstå teorin om prototyper 
genom att se att det finns grupperingar i familjeföretaget och i synnerhet att 
familjemedlemmar särskiljs från övriga medarbetare på grund av det faktum att de ingår 
i familjen. När det kommer till produktutvecklingsprojekt kan projektledaren betraktas 
som en prototyp där de mest tydliga karaktärsdragen är att personen är driven, passionerad 
för företaget, nytänkande och har förmåga att sälja in nya koncept. Det framgår tydligt att 
projektledaren påverkar projektgrupperna och att projektdeltagarna influeras av 
prototypen. I linje med detta förklarar Hogg (2001, s. 189) att personen som intar den 
mest prototypiska rollen är den som uppfattas bemästra de prototypiska karaktärsdragen 
bäst. Utifrån teori kan vi relatera att de anställda i företaget förlitar sig på de prototypiska 
personerna samt nyckelpersoner eftersom de befunnit sig i företaget under en längre tid 
och besitter en bred kunskap inom arbetssätt och produkter. Fenomenet går även att 
koppla till teori som säger att desto längre en och samma person besitter den mest 
prototypiska rollen i en grupp, desto mer kommer personen ha möjlighet att påverka 
gruppen (Hogg, 2001, s. 189). Det faktum att Rototilt är ett familjeföretag ökar chansen 
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att de personer som idag anses vara de mest prototypiska personerna, vilket är 
familjemedlemmarna, troligtvis kommer fortsätta vara det. Däremot förutsätter detta att 
familjemedlemmarna är öppna för nya perspektiv och kunskaper som anställs i företaget. 
Det blir även viktigt att de prototypiska karaktärsdragen är överförbara på nya ledare för 
att dessa ska lyckas utöva ledarskap. 

6.1.2 PROJEKTINTENSIVA ORGANISATIONER 
På ett och ett halvt år har projekt blivit kärnan av Rototilts verksamhet. Dooley et al. 
(2005, s. 469) skriver om hur viktigt det är att företag som arbetar intensivt med projekt 
och projektorganisering upprättar kontroll, prioriterar och följer upp projekt. Detta är 
även något som Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 211) diskuterar i koppling till 
projektintensiva organisationer där de menar att konkurrens om resurser lätt uppstår 
mellan projekt. Utifrån dessa två infallsvinklar kopplat till empiri kan vi se att det som 
brister för Rototilt och deras projektarbete är upprättandet av kontroll och styrning av 
projekt. Det är många anställda som verkar i flera projekt samtidigt vilket gör att 
konkurrens om resurser lätt uppstår. I nuläget är det svårt för företaget att kontrollera och 
prioritera resurser mellan projekten eftersom de system som ska underlätta 
resursfördelning inte fungerar effektivt. Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 211) 
menar att projektintensiva företag ofta ställs inför ett ökat behov av kunskap hos 
organisationsledning, projektledning och projektmedlemmar. Empiriska upptäckter har 
visat att företaget har en resa att göra innan alla processer fungerar och att det kommer 
kräva en större insats från ledning men även en ökad kunskap hos människorna i 
företaget.  

6.1.3 IMPLEMENTERING AV FÖRÄNDRING 
Företagets processer och anställda har inte hunnit anpassa sig till de nya 
arbetsförhållandena och det faktum att Rototilt blivit en projektintensiv organisation. En 
bidragande orsak till att nya arbetssätt i nuläget upplevs svåra i produktutvecklingsprojekt 
är att implementeringsprocessen fortfarande pågår. Ett annat motiv är att det har 
implementerats för många förändringar samtidigt. Forskare menar även att en förändring 
behöver säljas in för att lyckas (Parmenter, 2015, s. 145). Osäkerheter hos anställda visar 
att Rototilt inte verkar ha lyckats kommunicera till de anställda varför och hur 
förändringar ska ske. De förändringar som implementerats i produktutvecklingsprojekten 
under de senaste åren är baserade på forskning vilket kan vara en bidragande orsak till att 
förändringarna är svåra att tillämpa hos Rototilt. Utifrån empirin kan vi konstatera att det 
är skillnad på hur teorier framställs i böcker och hur de fungerar i praktiken. Detta stärker 
argumenten som Blomquist et al. (2010, s. 8) gör för behovet av studier som är baserade 
på vad som faktiskt händer i projekt och att detta påverkas av vad personer har för 
erfarenhet och utbildning. Forskare menar att många teorier inom projektledning är för 
rationella och därmed inte utvecklade för hur projekt ser ut i praktiken (Blomquist et al., 
2010, s. 5). Det finns en risk att de teorier och modeller som projektledaren använder idag 
inte passar för projektverksamheten hos Rototilt, alternativt att de bör revideras eller 
anpassas efter de aktiviteter eller projektdeltagare som finns i projekten. Precis som 
Blomquist et al. (2010, s. 9) skriver, måste projekt ibland vika av från det som anses 
traditionellt. Det kan vara svårt att applicera en teori på ett specifikt företag eftersom 
ursprungsstudien som teorin baseras på kan ha haft andra förutsättningar.  
	
Eftersom organisationsförändringen i stora drag handlar om att få hela företaget att 
designa ett projekttänk i praktiken behöver varje avdelning vägledning. Precis som 
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konsulten som är anställd för inköpsavdelningen behöver fler avdelningar resurser för att 
lyckas ändra sina arbetssätt. Även om många anställda gått projektdeltagarutbildningen 
behöver dem upprätthålla dessa kunskaper genom uppföljning eller vidareutbildning i 
produktutvecklingsprojekt. Vi har tolkat från teori att kommunikation av förändring 
kräver mycket tid (Parmenter, 2015, s. 146). Följaktligen skriver författare att nya 
visioner och strategier ska framhävas med fördelar gentemot traditionella rutiner 
(Parmenter, 2015, s. 146). I nuläget är det svårt för projektdeltagare hos Rototilt att hinna 
sätta sig in i de nya arbetssätten vilket därför ökar behovet av att fortsätta kommunicera 
ut vilka verktyg projekten har, hur det kommer att förbättra deras dagliga arbete och hur 
dessa ska användas på ett effektivt sätt. Detta kan hänvisas till teori som säger att 
arbetsgrupper behöver känna en självklarhet inför varför och hur förändring ska 
genomföras innan de kan genomföra förändring (Parmenter, 2015, s. 146).  
	
Om inte projektdeltagare förstår idén bakom att använda planeringsverktyget som ett 
gemensamt verktyg är det mycket troligt att de inte känner sig trygga i att använda det 
heller. Vi kan utifrån empirin se att företaget saknar uttalade delmål i 
förändringsprocesserna. Det uppmärksammas att det främst är ledare i företaget som har 
bilden av hur förändringar i företaget ska ske och hur utvecklingen från år till år ser ut. I 
allmänhet framstår det som att ledare har en klar bild av hur arbetssätt för projekt ska 
implementeras men vi kan inte påstå att det klargjorts för resterande projektdeltagare i 
form av kortsiktiga mål eller fastslagna mål. Forskare menar att förändringsprocesser blir 
enklare efter att de första målen är fastslagna (Parmenter, 2015, s. 147). Förutom att de 
anställda hos Rototilt påverkas av prototyper och nyckelpersoner, påverkas de även av 
miljön runt omkring dem, förutsättningarna i varje specifik situation samt vad som anses 
vara allmänt accepterat på företaget. Detta är förmodligen en bidragande anledning till att 
praktiken fungerar annorlunda och att nya arbetssätt är svåra att implementera om det inte 
hanteras på rätt sätt. Däremot kan implementering av nya arbetssätt vara ett projekt i sig 
och med den öppenhet som vi fått intrycket att företaget har samt viljan att utvecklas, kan 
förändringar ske så länge de sker på rätt sätt.  

6.2 PROJEKT 

6.2.1 VAD ÄR PROJEKT HOS ROTOTILT? 
Det är uppenbart att projektledaren är viktig för alla projekt som företaget har och att 
projekt är en stor del av företagets framgång. I kombination med att familjeföretaget är 
prestationsdrivet och att projekt för utvecklingen framåt har projektledaren en viktig roll 
i företaget. Eftersom projektledaren har det övergripande ansvaret över alla projekt och 
även sitter i ledningen kan personen driva projektrelaterade frågor på både hög och låg 
nivå i företaget. Den problematik som vi ser är att företaget gör sig beroende av personer 
som har stort inflytande. Det går exempelvis att diskutera riskerna som finns när samtliga 
projekt och dess processer, uppföljningar och uppdateringar hänger på en person, vilket i 
det här fallet är projektledaren. Det finns också en risk att starka prototyper och 
nyckelpersoner kan hämma företagets utveckling när ny kunskap som anställs i företaget 
inte lyfts fram. Rototilt verkar generellt öppen för förändring, de arbetar aktivt med att 
influeras av experter för att bli mer effektiva i sina arbetsprocesser. Dock har vi tolkat 
från teori att det kan det vara svårt att förvalta ny kunskap samt för anställda att komma 
med egna idéer då de låter sig influeras av nyckelpersoner och prototyper. Detta är något 
som Hogg (2001, s. 187) förklarar som att människans attribut tonas ner som resultat av 
att den anpassar sig efter prototyper som finns i företaget. 
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Den definition av projekt som Rototilt använder går i linje med hur forskare definierar 
projekt. Företaget har tagit fasta på den temporära organiseringen som projekt innebär 
och att de ska producera ett tydligt leveransobjekt inom given tidsram och kostnad med 
tilldelade resurser. Lundin och Söderholm (1995, s. 439) menar att projekt begränsas 
utifrån tid, uppgift, arbetsgrupp, förändring och senare skriver även Söderlund (2004, s. 
190) att det är viktigt att studera hur projekt organiseras i ett företag. Dessa författare 
menar att det är detta som gör att projekt kan skiljas från organisationen. Som nämnts i 
empirin är det nästintill omöjligt för Rototilt att skapa nya produkter utan att organisera 
temporära grupper för att utföra denna uppgift. Detta gör det extra viktigt att det finns en 
tydlig gräns mellan linjearbete och de temporära grupper, vilket kan vara projektgrupper, 
som skapas.  
	
Följaktligen är tid fundamentalt för att förstå projekt (Lundin & Söderholm, 1995, s. 439). 
Anledningen till varför tid är viktig i projekt är just för den temporära aspekten eftersom 
projekt har en tydlig start- och sluttid (Maylor, 2010, s. 5). Förhållningssättet till tid i 
projekt är en av de mest framträdande svagheterna hos Rototilt eftersom det idag varken 
fungerar att uppdatera förseningar eller avvikelser i projektaktiviteter och 
projektdeltagare har inte heller förstått vikten av att anpassa sig efter projektets tidsramar. 
Winch (2014, s. 722) menar att det är projektledarens ansvar att skapa en tidsdimension. 
Precis som det beskrivs i empirin har projektledaren utsatta datum på samtliga 
projektaktiviteter och tidsdimensionen finns men de tas inte på allvar. 

6.2.2 HUR ARBETAR ROTOTILT I PROJEKT? 
Too och Weaver (2014, s. 1385) nämner att det inom litteratur finns två olika typer av 
projektstyrning. Vi har tolkat det som att Rototilt arbetar med projektstyrning likt den 
andra gruppen där samtliga nivåer i företaget som har en relation till projekt ska länkas 
samman (se figur 5. Rototilts projektstyrning). Något som också nämnts i teorin är att 
misslyckade projekt beror på att mekanismer inom styrning är fel eller outvecklade 
(Sanderson 2012, s. 440). Too och Weaver (2014, s. 1385) menar att ledningen har en 
betydande roll i projekt och dess framgång. Styrfunktionen i projektorganisationen hos 
Rototilt är outvecklad vilket leder till att prioriteringar och samordning i projekten är 
otydliga. Företaget har nyligen börjat arbeta med projektportföljer på det sätt som 
Hällgren och Lindahl (2016, s. 246) beskriver som koordinering mellan projekt, program 
och portfölj. Detta är ett ansvar som ska hanteras av styrgruppen i projektorganisationen 
men som idag upprätthålls av projektledaren.  
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5. Rototilts projektstyrning 
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Figuren ovan visar att projektledaren hanterar ett flertal projekt medan varje tillfällig 
projektledare (i figur 5 benämnt som TP) endast hanterar enstaka projekt var. I figur 5 
illustreras projekten som små ”bollar”, dessa ”bollar” är inringade inom ett område som 
visar vem som har ansvaret över respektive projekt. Samtliga projekt och projektledare 
verkar inom portföljen för projekt. Portföljen hanteras av styrgruppen som i sin tur får 
direktiv från ledningen. Den utmaning vi ser hos företaget är att på styrgruppsnivå skilja 
projektets arbetsprocesser från företagets linjeprocesser. Det handlar både om att skapa 
rutiner för de anställda genom att tydliggöra gränsen mellan projektarbete och linjearbete 
samt för hur nyskapade projektartiklar ska hanteras i verksamheten. Som grund för detta 
hänvisar vi till Palm och Lindahl (2015, s. 836) som menar att det är företaget som ska 
skapa struktur, direktiv och support för individer under hela projektets gång. Att skapa en 
ny produkt är en komplex process där produkten går igenom många olika stadier och 
omarbetningar innan den är färdig vilket gör det svårt att föra in det i ett system där allt 
ska vara färdigarbetat. Samtidigt behöver projektorganisationen skapa transparens för att 
de olika avdelningarna ska ha möjligheten att följa varandras processer.  
	
För att kontrollera och övervaka aktiviteter i produktutvecklingsprojekt har Rototilt 
tillämpat WBS men har i sin verksamhet döpt om den till Pilen (se figur 4. Pilen). Norman 
et al. (2008, s. 8) menar att en bristfällig WBS kan leda till misslyckanden i projektet. Det 
finns tendenser som visar att Pilen så som den är inlagd i planeringsverktyget är 
otillräcklig eftersom checklistorna inte är med. Empirin visar att Pilen är grundläggande 
för projekten men att den är svår att tillämpa i praktiken på ett korrekt sätt. Detta beror 
sannolikt på att alla projekt är olika, att tiderna på aktiviteterna inte uppdateras, att 
benämningar på projektaktiviteter i Pilen skiljer sig från vad avdelningar benämner 
aktiviteterna i sitt dagliga arbete samt att milstolparna är otydliga. Eftersom 
projektdeltagarna inte använder planeringsverktyget där Pilen och alla aktiviteter finns 
gör det också att de inte ser vem som har ansvar om respektive projektaktivitet. Detta 
leder således till att projektdeltagare inte uppdaterar sina projektaktiviteter vad gäller 
ändringar i datum eller andra avvikelser. Resultatet blir att den enda som använder Pilen 
så som det är tänkt är projektledaren. Det är möjligt att det inte går att kräva från 
projektdeltagare att de ska hinna uppdatera planeringsverktyget. Däremot är det inte 
heller hållbart som det är nu då projektledaren måste ringa runt, mejla eller gå till varje 
projektdeltagare för att fråga hur de ligger till mot plan när det finns 18 projekt där många 
projekt innehåller cirka 300 aktiviteter.  
	
Som vi ser i empirin saknar Rototilt KPI:er som mäts kontinuerligt på lägre nivåer i 
företaget, i synnerhet i projekt, för att veta hur det går och i vilka projekt som mer resurser 
behövs. Enligt Makarfi Ibrahim et al. (2009, s. 388) är det mot projektplanen som 
prestationer ska mätas med hjälp av KPI:er. I dagsläget används inte KPI:er i projekten 
och vi tror detta bottnar i att det är svårt att mäta projektprocessen eftersom 
projektplaneringsverktyget inte uppdateras effektivt. De faktorer som Toor och Ogunlana 
(2010, s. 229) föreslår ska mätas i projekt är tid, budget och uppfyllda förväntningar. 
Samtliga av dessa faktorer förutsätter att planeringsverktyget uppdateras alternativt att 
någon vet var i projektprocessen samtliga befinner sig, vilka tidsavvikelser det finns och 
vilka krav som är uppfyllda. Toor och Ogunlana (2010, s. 229) poängterar också att 
KPI:er kan öka kunskapsöverföring mellan projekt och inför framtida projekt. 
Produktutvecklingsprojekten gör avslutande dokumentation efter varje projekt i syfte att 
öka kunskapsöverföring men de har inte något effektivt sätt att under projektets gång 
överföra kunskap mellan projekt eller mellan projektnivå och toppnivå. Som det fungerar 
just nu är det projektledaren som har den övergripande bilden av hur projekten 
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framskrider men det går inte att utläsa från något system eftersom projektplanen i 
systemet inte är synkat mot verkligheten. Vi kan koppla detta till teori där Leybourne 
(2006, s. 83) menar att det är projektledarens kunskap och kompetens för att ta beslut som 
gör att projektet fortskrider även om projektplanen inte synkar mot verkligheten. 

6.2.3 VARFÖR ÄR PROJEKT VIKTIGT HOS ROTOTILT? 
Det finns mycket som tyder på att projekt är viktigt för Rototilt och högst nödvändigt för 
att företaget ska klara av att genomföra förändringar eller skapa nya produkter. Lundin 
och Söderholm (1995, s. 443) bekräftar detta när de skriver att projekt används för att 
överkomma tröghet i organisationer. Genom att dra paralleller mellan teori och empiri ser 
vi att Rototilt följer de teoretiska argumenten till varför projekt är viktigt, det vill säga att 
funktioner i organisationen är beroende av varandra och att dessa därför måste samlas för 
att gemensamt komma fram till lösningar. Projekt är en integrerad del i Rototilt som ska 
länka samman alla nivåer i företaget, däremot ska det inte störa det vardagliga 
linjearbetet.  
	
Utifrån empiri kan vi tyda att projektledaren har en bakomliggande tanke med att 
projektdeltagare ska föra sina egna anteckningar vid möten. Tanken bakom detta är att 
projektdeltagare ska vara aktiva och föra vidare informationen från pulsmötena till 
respektive avdelning. Att samtliga ansvarar över att ta med sig berörda punkter till 
respektive avdelning genom egna anteckningar gör att det skapas en 
kommunikationskanal mellan linje och projekt. Detta menar Blomquist et al. (2010, s. 
11) ökar förståelsen för projekt eftersom projektdeltagarna måste vara aktiva för att förstå 
sin omgivning. Det går att tolka utifrån teori att det krävs av projektdeltagarna att de är 
förberedda innan de kommer till mötet och att de är uppmärksamma under mötet för att 
sedan föra vidare informationen till respektive avdelning. 

6.3 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR ORGANISATIONEN 
6.3.1 HUR PROJEKT PÅVERKAR KOMMUNIKATIONEN HOS ROTOTILT 
I takt med att antalet projekt ökar och att företaget växer, ökar även behovet av att 
kontrollera och följa upp processer. Osäkerhet i arbetsprocesserna är förmodligen en 
bidragande orsak till varför projektgrupperna blir mer splittrade och vänder sig till 
respektive avdelning eller småpratar i korridoren istället för i projektgruppen. Företaget 
är i en lärande process vilket betyder att det kan vara svårt att implementera en mall som 
ska passa varje projekt. Mer sammanhängande projektprocesser är att sträva mot i 
framtiden men just nu är det viktigt för Rototilt att skapa ett förhållningssätt till de 
tidsramar som finns i projekten samt effektivisera kommunikationen i projekten. 
	
De svagheter som uppkommit i hanteringen av system, såsom affärssystemet och 
planeringsverktyget, för projekt påverkar och påfrestar andra kommunikationskanaler hos 
Rototilt. Detta innebär att det sker ett frekvent mejlande, en hel del småprat i korridorerna 
och ett konstant ringande mellan varandra för att få de senaste uppdateringarna i 
projektprocesserna. Det går att diskutera om den information som kunde ha förmedlats 
genom systemen uppstår som onödig kommunikation utanför systemen bara för att 
personer inte använder systemen effektivt. Detta är något som Hallin och Karrbom 
Gustavsson (2012, s. 133) menar när de beskriver att för flöde av kommunikation kanske 
inte ger den nytta som krävs för att effektivisera projektprocessen. Rototilt har en kultur 
som uppmuntrar till informell kommunikation eller småprat vilket kan anses ha både 
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positiva och negativa effekter. Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 133) 
främjas projekt av småprat och spontana telefonsamtal men de menar ändå att en 
kommunikationsplan är nödvändig. Empiriska upptäckter visar att småprat, spontana 
telefonsamtal och mejlkontakt synnerligen varit nödvändigt för att Rototilts 
produktutvecklingsprojekt i dagsläget ska lyckas leverera resultat.  
	
Kommunikationen är en viktig beståndsdel och den gör att projekten lyckas leverera även 
om de tekniska systemen bakom fallerar. Som vi nämnde i empirin kallar projektledaren 
till fler möten då projekt hamnat i förseningar eller om projektgruppen av någon annan 
anledning behöver träffas oftare. Forskare menar att teknologi underlättar 
kommunikation men att den personliga kontakten mellan människor är den mest effektiva 
(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s. 220). Den negativa aspekten vi ser hos Rototilt 
är att kommunikation som flödar okontrollerat har en tendens att glömmas bort eller gå 
förbi projektgruppen vilket gör att alla inte har samma information. Rototilt har en 
utmaning med att upprätthålla de kommunikationsplaner som finns i projekt. Detta kan 
minska osäkerheter i projektprocessen och göra att företaget förbereder sig inför framtida 
tillväxt. Den informella kommunikationen är svår att kontrollera men bör ändå definieras 
i relation till den formella (Ekman, 2003, s. 25). 

6.3.2 HUR PROJEKT PÅVERKAR LINJEARBETE HOS ROTOTILT 
Projekt hos Rototilt har skapat nya möjligheter för de anställda när det kommer till att 
utvecklas och ändra deras egna arbetssituation. Detta går att grunda i vad Palm och 
Lindahl (2015, s. 828) skriver när de tar upp både de positiva och negativa aspekterna 
med projektarbete. Projekt innebär ofta utmaningar som de anställda uppskattar men den 
ökade arbetsbelastningen kan också påverka välmåendet (Palm & Lindahl, 2015, s. 828-
829). Produktutvecklingsprojekten bidrar med utmaningar och ger de anställda chans att 
arbeta med arbetsuppgifter som skiljer sig från vad de är vana vid samt att de får delta i 
beslutsprocesser. Företaget är i tillväxt vilket gör att det emellanåt är en hög 
arbetsbelastning på de anställda som deltar i både projekt och linjearbete samtidigt. 
Projekten är beroende av nyckelpersoner som besitter fördelaktiga egenskaper vad gäller 
personliga karaktärsdrag såsom samarbetsvilja och projekttänk men också att det har 
kunskap om produkterna i företaget. Detta gör att vi sett några anställda delta i flera 
projekt samtidigt. Även om anställda inte deltar i projekt påverkas de förmodligen av att 
företaget i sig blivit mer projektintensivt.  
	
Samordningen mellan projektledare och linjechefer fungerar relativt bra men kan bli 
bättre. I teoridelen tar vi upp att projekt behöver designas av och runt människor (Lundin 
& Söderholm, 1995, s. 441). Detta bör utvecklas genom mer tydliga arbetsrutiner och en 
ökad förståelse för projektets innebörd i företaget. Att arbeta i projektform är ett 
främmande arbetssätt för anställda på Rototilt. Därför ser vi ett ökat behov av tydligare 
rollfördelning, förklaringar på vad som förväntas av projektdeltagare samt hur de bör 
arbeta för att klara av både projekt- och linjearbete parallellt. Det finns en blandning av 
både lång och kort erfarenhet i företaget vilket kompletterar varandra kunskapsmässigt 
men också i form av nya perspektiv. I produktutvecklingsprojekt krävs en viss kreativitet 
och ett nytänkande vilket Lundin och Söderholm (1995, s. 441) menar skiljer sig från 
projekt som är återkommande där kunskapen redan finns, där alla vet vad de ska göra och 
vem som har ansvar över vad. 
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6.3.3 HUR PROJEKT PÅVERKAR LEDARSKAP HOS ROTOTILT 
Projektledaren hos Rototilt har prototypiska karaktärsdrag som gör att personen kan utöva 
ledarskap baserat på att många kan identifiera sig med personen i fråga. Sannolikt 
framstår projektledaren som en prototypisk person på grund av en lång erfarenhet i 
företaget vilket format personen till att leva efter familjeföretagskulturen. Följaktligen 
verkar personen i projektgrupper där förutsättningen till exempel är att personer är drivna 
och flexibla vilket projektledaren också är. Därför är det rimligt att projektdeltagare 
tenderar till att följa ledaren eftersom projektdeltagare kategoriserar sig själva i 
projektgruppen och därmed identifierar sig med de egenskaper som är specifika för 
gruppen. Detta går att koppla till att forskare menar att prototypiska personer har lättare 
att få igenom förslag och bestämmelser (Hogg, 2001, s. 189).  
	
I takt med att Rototilt växer och ökar i mångfald kan de prototypiska karaktärsdragen 
ändras vilket därmed gör att de anställda inte kommer stödja samma ledare. Hogg (2001, 
s. 194) beskriver att detta uppstår när en personen inte längre är den mest prototypiska. 
Projektledarens prototypiska karaktärsdrag och den ledarroll personen har i företaget har 
sina fördelar när det kommer till att influera eller påverka anställda i företaget. Det är 
övergripande positivt att den person som är mest insatt i projekt samt har ett driv för att 
genomföra förändring, är den som kommunicerar ut arbetssättet i företaget. Däremot kan 
det alltid finnas utvecklingsområden och aspekter som kan påverka eller göra att 
projektledaren inte når fram till alla anställda. Reicher et al. (2005, s. 564) menar att 
anställda kan avvisa en ledare om denne ifrågasätter den anställdes uppfattning av den 
sociala verkligheten.  
	
Detta betyder att förändring i arbetssätt eller omstrukturering hos Rototilt kan rubba de 
anställdas sociala kategorisering. Social kategorisering innebär att individer placerar sig 
själv eller andra i fack samtidigt som de anammar prototypiska karaktärsdrag och känner 
tillhörighet till den grupp som de själva tycker de klassificeras i (Ashforth & Mael, 1989, 
s. 21). Risken finns att de anställda inte ser anledningen till varför deras arbetsprocess 
måste ändras eller att de anställda uppfattat projekt annorlunda gentemot projektledaren. 
Människor placerar sig själv och andra i fack utifrån den grupp de identifierar sig själva 
med. Detta är något att ha i åtanke vid implementeringar av förändringar eftersom 
anställda förmodligen har skapat grupperingar i företaget vilken de anser vara deras egna 
interna trygghet. Anställda som räknas till den interna gruppen finner varandra generellt 
att vara mer ärliga och pålitliga än anställda från andra grupper (Kramer, 2001, s. 168). 
Resultatet blir att det uppstår motstånd ifall någon från en annan arbetsgrupp försöker 
påverka den interna gruppen.  
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7. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

Följande avsnitt börjar med att besvara studiens problemformulering. Följaktligen 
presenteras studiens slutsatser och rekommendationer utifrån analysen.  
 
	
Problemformuleringen för denna studie har varit att undersöka hur ökad förståelse för 
projekt kan göra att produktutvecklingsprojekt inom en specifik projektintensiv 
organisation hanteras mer effektivt. Utifrån analysen har det visat sig att den ökade 
mängden av projekt hos Rototilt ställer högre krav på att både system och arbetssätt 
fungerar optimalt eftersom att projekten är stora och komplexa. Detta innebär också att 
det är viktigt att alla projektdeltagare är medvetna om vad som krävs av dem från 
projektets perspektiv. Även om projektkomplexiteten har minskat de senaste åren är det 
av vikt att vidareutveckla den nuvarande projektplanen hos Rototilt för att tydliggöra 
arbetssätten som återfinns vid de olika beslutspunkterna samt för att öka förståelsen hos 
projektdeltagarna.  
	
Det framhävs i analysen att projektplanen och planeringsverktyget är två verktyg som ska 
fungera som plattform för att koppla ihop olika funktioner i företaget samt öka 
transparens och effektivisera kommunikation. För att nå framgång med implementering 
av dessa två verktyg rekommenderas att avsätta mer tid på att kommunicera och utbilda 
de anställda. Detta innebär att företaget behöver upprätta delmål och tydliga direktiv för 
hur förändringen och utvecklingen i de anställdas arbetssätt ska ske över tid. 
Projektdeltagarutbildningen bör upprätthållas och följas upp genom en vidareutbildning 
eller genom att återkoppla till delar av utbildningen och kontinuerligt kommunicera ut 
hur Rototilt, som det familjeföretag det är, ska arbeta med projekt.  
	
Den kommunikation som redan sker hos Rototilt i form av småprat, mejl- och 
telefonkontakt behöver struktureras upp och kompletteras med en kommunikationsplan 
där informell och formell kommunikation är definierat. Vi har tillsammans med 
projektledaren börjat bearbeta fram en rutinbeskrivning för de olika mötena som 
projektledaren i dagsläget håller. Tanken bakom en sådan rutinbeskrivning är skapa 
direktiv för kommunikation samt öka kunskapsöverföring i företaget. Detta har vi gjort i 
överensstämmelse med vad Hallin och Karrbom Gustavsson (2012, s. 133) menar att en 
kommunikationsplan ska innehålla, såsom mottagare, typ av information, syfte, tidpunkt, 
frekvens, plats, förmedlingssätt och vem som är ansvarig.  
	
Beträffande planeringsverktyget gäller det för företaget att få de anställda att förstå 
kopplingen mellan deras WBS (Pilen) och planeringsverktyget (Smartsheet). Detta är 
grundläggande för att projektdeltagare ska förstå sammanhanget med alla faser i projektet 
och således lyckas orientera sig i planeringsverktyget. En del av processen för att göra 
planeringsverktyget mer användarvänligt har påbörjats under studiens gång. Vi har i 
samråd med projektledare lagt in filter för respektive avdelning för att projektdeltagare 
ska ha möjlighet att filtrera ut sin egen avdelnings aktiviteter i projektet. Följaktligen har 
vi strukturerat upp de nuvarande projekten som finns i planeringsverktyget och gjort 
layouten mer lättöverskådlig. Det finns nu även en automatiserad funktion inlagd för att 
aktiviteter som är beroende av varandra ska signalera ifall den ena aktiviteten är klar och 
den andra kan starta. Att få en notis i form av ett mejl när det är dags att starta med den 
aktivitet som respektive projektdeltagare är ansvarig över kan således bidra till att skapa 
mer aktivitet i planeringsverktyget.  
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Det är tydligt att det uppstår problem när avdelningar skapar egna dokument eller 
arbetssätt samt när samtliga i företaget inte har tillgång till samma information eller inte 
vet var de ska hitta rätt information. Därför är det nödvändigt för Rototilt att skapa interna 
dokument för rutiner och instruktioner för arbetssätt i produktutvecklingsprojekt. Det går 
att tolka utifrån Blomquist et al. (2010, s. 9) att direktiv kan vara dokumenterat i skrift 
eller förmedlas muntligt. Under studiens gång har vi upprättat ett utförligt dokument med 
instruktioner för planeringsverktyget, hur det kan användas och vilka funktioner som 
finns. Detta för att fler personer inom företaget ska ha en möjlighet att lära sig 
planeringsverktyget utan att projektledaren ska behöva gå runt och förklara hur systemet 
fungerar i detalj. En rekommendation är att projektrelaterade dokument bör vara 
tillgängligt för projektdeltagare och andra projektintressenter i exempelvis en databas. 
Dessa dokument ska vara för internt bruk och kan förslagsvis vara rutinbeskrivningar, 
projektdeltagarutbildningen, kommunikationsplaner, projektplanen, Pilen med 
tillhörande förklaring samt instruktioner för planeringsverktyget. Det finns stöd i 
analysen som visar att detta skulle förenkla förändringsprocessen samtidigt som det skulle 
avlasta projektledaren.  
	
För att öka förståelsen av hur projekt framskrider har vi tagit fram fyra KPI:er (se tabell 
5 nedan) som är tänkta att alla projektdeltagare ska ha tillgång till. Syftet med dessa är att 
på ett enkelt sätt se om det krävs resursfördelning mellan projekten samt skapa fler 
incitament för att gå in i planeringsverktyget och uppdatera respektive aktivitet. Utifrån 
analysen har vi sett att det saknas KPI:er på lägre nivåer inom företaget, detta gör även 
att de har svårt på toppnivå att se hur projektarbetet i företaget faktiskt går. Därav har 
våra framtagna KPI:er ytterligare ett syfte, nämligen att skapa transparens i företaget 
genom att bland annat ledningen ska få en tydligare bild av vilka resurser som behövs i 
projekten för att de ska kunna levererar utifrån de uppsatta målen i företaget.  
	
Framtagandet av KPI:er har varit en process som landat i att de blivit godkända av 
företagsledningen och att vi implementerat dem i produktutvecklingsprojekten. KPI:erna 
är införda i planeringsverktyget där de syns i respektive projekt och uppdateras 
automatiskt när projektaktiviteterna uppdateras. Detta ger ännu ett incitament för att 
planeringsverktyget ska börja användas mer frekvent. Rototilt har fortfarande en resa att 
göra med att börja använda KPI:erna för projekt i praktiken men förutsättningen för denna 
förändring är god. Lägesrapporten (se appendix 3. Lägesrapport) är framtagen på uppdrag 
av projektledaren för att kommunicera ut produktutvecklingsprojektens framskridande i 
hela företaget. Rapporten är vidareutvecklad med inspiration från veckorapporten och har 
därmed en liknande layout (se appendix 4). Rekommendationen är att kommunicera ut 
KPI:erna vid pulsmöten och via lägesrapporten enligt frekvensen som presenteras i 
tabellen nedan.  
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Tabell 5. KPI:er 

KPI MÄTER FREKVENS 
Tid som passerat Tid som har passerat i projektet 

fram till dagens datum. 
Veckovis samt i lägesrapport 

Procentuell 
bearbetningsgrad 

Procentuellt bearbetade 
projektaktiviteter i hela 
projektet. 

Veckovis samt i lägesrapport 

Projektaktiviteter startade 
i projektet 

Aktiviteter som faktiskt startat 
dividerat med aktiviteter som 
skulle ha startat. 

Månadsvis samt i 
lägesrapport 

Slutförda 
projektaktiviteter i 
projektet 

Aktiviteter som är slutförda 
dividerat med aktiviteter som 
skulle varit slutförda. 

Månadsvis, lägesrapport 

	
	
En av de viktigaste slutsatserna som går att ta utifrån analysen är att det råder en osäkerhet 
hos projektdeltagare eftersom de inte kan identifiera sig med den roll de har i 
produktutvecklingsprojekten. Den temporära organiseringen gör att de anställda får en 
annan roll än vad de i vanliga fall har i linjen vilket kan innebära att de inte vet vad som 
förväntas av dem. Därför rekommenderas att Rototilt ska fokusera på att skapa tydligare 
gränser mellan projekt- och linjearbete. Detta skulle göra att projektprocesser flyter på 
bättre och att faktorer såsom förseningar eller osäkerhet hanteras på ett effektivare sätt.  
	
Avslutningsvis går det att konstatera att en ökad kommunikation och transparens är att 
eftersträva i produktutvecklingsprojekt hos familjeföretaget Rototilt. En mer strukturerad 
kommunikation och bättre direktiv för arbetsprocesser kan förbättra effektiviteten i 
produktutvecklingsprojekt. Genom att fortsätta utbilda anställda i företaget och 
upprätthålla projektkunskap bidrar det till att designa ett projekttänk i praktiken. 
Sammantaget av de uppdrag som utförts under studiens gång och de slutsatser samt 
rekommendationer som presenteras i detta avsnitt har alla bidragit till att effektivisera 
arbetssätt i produktutvecklingsprojekt hos en projektintensiv organisation vilket varit 
syftet med denna uppsats.  
	

	 	



	

	 62 

8. BIDRAG AV STUDIEN  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska, praktiska och samhällsetiska bidragen av 
studien. 
 

8.1 TEORETISKT BIDRAG 
Forskare har tidigare utgått från att projekt upprepar sig och därmed har de antagit att alla 
projekt har liknande utgångspunkter och utförande. Projekt är i många fall nyskapande 
och uppgiften som förväntas utföras klassas ofta som unik. Det har således saknats studier 
som är mindre baserade på rationella antaganden och har ett större fokus på att 
djupgående undersöka hur projekt ser ut i praktiken. Författare såsom Söderlund (2004, 
s. 190) poängterar vikten av att studera hur projekt skiljer sig åt. Det går även att koppla 
detta till Blomquist et al. (2010, s. 5,10) som hävdar att bristerna inom teorin för 
projektledning behöver kompletteras med ett praktiskt baserat synsätt och att det handlar 
om att frångå äldre teorier för att möjliggöra framtagandet av nya. Detta är något som 
bekräftas av Cicmil och Hodgson (2006, s. 119) samt Toor och Ogunlana (2010, s. 228) 
som samtliga menar att de traditionella teorierna är otillräckliga. Denna studie har 
följaktligen bidragit med en ökad förståelse för projekt som praktik i en projektintensiv 
organisation där varje projekt är unikt.  
	
Studien har visat att implementering av nya arbetssätt som är baserade på forskning inte 
kan tillämpas i praktiken om inte förändringsprocessen sker på ett sätt som är anpassat 
efter organisationen. Vidare har studien bidragit med ökade insikter i temporär 
organisering och projektstyrning samt hur detta påverkas av social kategorisering i ett 
företag. Genom att koppla ihop dessa teorier har vi bidragit till det kunskapsgap som 
Blomquist et al. (2010, s. 11-12) hänvisar till när de beskriver att forskning saknar viktiga 
aspekter som förklarar hur projektdeltagare agerar i verkligheten. Projektstyrning är ett 
relativt nytt begrepp inom litteratur och denna studie tillför perspektiv som visar behovet 
av en välfungerande organisationsstyrning vilket i sin tur påverkar samverkan i 
projektorganisationen och mellan olika nivåer i företaget. 

8.2 PRAKTISKT BIDRAG 
Studien har genom tillämpning av aktionsforskning bistått med ett antal praktiska 
lösningar samt rekommendationer som syftar till att effektivisera arbetsprocesserna i 
produktutvecklingsprojekt hos Rototilt. Följaktligen har vi även fått möjligheten att 
presentera studiens analys och slutsatser samt rekommendationer inför företagsledning 
och styrelse genom en PowerPoint presentation. 
	
För att hantera de nya arbetssätt som tillämpas i företaget bör hänsyn tas till 
implementeringsprocessen som påverkas av att anställda i företaget är medvetna och 
accepterande för förändring. Genom att uppmärksamma de svagheter som finns i 
arbetsprocesserna har det framkommit att kommunikationen är viktig för välfungerande 
arbetsprocesser och att tydliga direktiv är grundläggande för att anställda ska veta vad de 
ska göra, hur de ska göra det och varför. Därmed bidrar studien med att definiera 
utvecklingsområden i produktutvecklingsprojekt samt hur chefer och anställda upplever 
dem vilket ger företaget djupgående helhetssyn över projektprocesser. Det tillträde som 
studien haft hos Rototilt är brett och ovanligt eftersom insikter och perspektiv samlats 
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från samtliga avdelningar och nivåer i förmån för företagets projektarbete. I kombination 
med den vetenskapliga förankringen gör det att företaget fått välgrundade slutsatser, 
lösningar och rekommendationer för framtiden. Studien har gynnat företaget genom att 
de kan ta ett steg i rätt riktning mot att hitta standardiserade arbetssätt för 
produktutvecklingsprojekt som gör att företaget kan fortsätta öka i tillväxt. 

8.3 SAMHÄLLSETISKT BIDRAG 
Denna studie visar att de anställda påfrestas av den högre arbetsbelastningen som kommer 
med projektarbete samtidigt som de arbetar parallellt med linjearbetet. Palm och Lindahl 
(2015, s. 828) menar att detta påverkar de anställdas välmående vilket gör att det är viktigt 
att skapa en gränsdragning mellan projekt- och linjearbete. Författarna menar samtidigt 
att människor värdesätter utmanande uppgifter eftersom att de får möjligheten att 
utvecklas på ett personligt samt professionellt plan (Palm & Lindahl, 2015, s. 828-829). 
Det krävs av Rototilt att de tydliggör hur fördelningen mellan projektarbete och 
linjearbete ska ske för att behålla de anställdas välmående. För att främja samhället med 
hjälp av minskade sjukskrivningar och ökad sysselsättningsgrad bör människors 
välmående stå i fokus. Detta kan företaget bidra med genom att försäkra sig om att deras 
anställdas arbetsmiljö förebygger ohälsa. 
	
En välmående arbetsplats är attraktiv för extern arbetskraft vilket innebär att fler 
människor kan lockas att söka jobb utanför storstäder. Därmed kan Rototilt bidra med att 
sätta Vindeln på kartan. Utbudet av arbeten är större i storstäder men möjligheter för 
utveckling och en trivsam arbetsplats hos Rototilt kan göra att fler människor väljer att 
arbeta i landsbygden. Detta i sin tur gör att landsbygden hålls levande vad beträffar både 
näringsliv och infrastruktur. En trivsam arbetsplats kan vara en av de fördelaktiga resurser 
som Tyler (2001, s. 154) menar gör att anställda stannar kvar länge i organisationen.  
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9. BEGRÄNSNINGAR & FRAMTIDA FORSKNING 

I följande avsnitt diskuteras studiens begränsningar vilket innefattar information som 
funnits tillhanda. Vidare redogörs även rekommendationer för framtida forskning. 
  
 
Under studien som genomförts har en stor mängd information samlats in vilket har gjort 
det svårt att inkludera allt på grund av restriktion av tid. Studien har därmed varit tvungen 
att begränsas i vilken information som den ska omfattas av och således vilken information 
som ska behandlas. Det är därför viktigt att få förståelse hur mycket tid som ägnats åt att 
gå igenom och reflektera över vad som faktiskt kommer att vara relevant för denna studie. 
Utifrån den dagbok som utarbetats under studiens gång har det varit möjligt att sålla 
information och hitta återkommande fall eller mönster i arbetsprocesser som varit av 
intresse att undersöka. 
	
Beträffande information har studien valt att utelämna detaljerade benämningar som 
återfinns i företagets arbetssätt. Exempel på detta är att det inte finns en förstoring av 
figuren på “Pilen” och att det inte finns visualiserat hur denna används i 
planeringsverktyget. Anledningen till detta är att det inte varit väsentligt för syftet av 
uppsatsen och vidare har studien fått ta del av intern dokumentation i förtroende om att 
detta behandlas konfidentiellt.  
	
Studien är begränsad av utbudet av källor för den metod som använts. Det finns generellt 
mer studier att jämföra med som använt sig av kvalitativa intervjuer eller kvantitativa 
undersökningar. Deltagande observation och aktionsforskning inom projektledning är 
något som är ett relativt litet område i litteratur. Detta har delvis varit en anledning till 
varför denna studie är viktig och delvis har det visat ett behov för framtida forskning att 
utveckla. Framtida forskning bör även utföras på fler företag av olika storlekar som 
hanterar många projekt och som är belägna på andra geografiska platser. Detta för att 
bidra till ökad förståelse inom projektintensiva organisationer. Mer forskning kan även 
bidra till utveckling av ny praktikbaserad litteratur för projektledning. 
	
Eftersom denna studie är ett bidrag till att öka förståelsen för implementering av projekt 
som arbetssätt och hur projekt påverkar en organisation, föreslår vi att framtida studier 
ska fortsätta forska inom likvärdigt område. Det har nämnts tidigare i studien att projekt 
på senare år blivit ett mer accepterat arbetssätt jämfört med tidigare då det mest var 
ingenjörer som utförde projekt. Många tidigare vetenskapliga artiklar är därmed baserade 
på konstruktionsprojekt eller IT-projekt vilket visar ett behov av ett bredare utbud av 
studier inom andra branscher. Fler studier om projekt som arbetssätt kan skapa en bredare 
förståelse för utmaningar som uppstår i en organisation vilket därmed kan bilda en grund 
för nya teorier. Framtagande av nya teorier som är baserade på nutidens förutsättningar 
kan därmed bidra till den här studiens syfte vilket har varit att effektivisera arbetssätt i 
produktutvecklingsprojekt. 
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10. SANNINGSKRITERIER 

I detta avsnitt beskrivs de olika sanningskriterierna. Vidare appliceras kriterierna på 
denna uppsats och visar vad de inneburit för studiens utfall. 
 
	
Bryman och Bell (2017, s. 380) menar att kvalitativa forskare använder begreppen 
reliabilitet och validitet för att säkerställa kvalitén på studier. Jämfört med kvantitativa 
studier läggs det i kvalitativa studier mindre vikt på aspekter som berör mätning (Bryman 
& Bell, 2017, s. 379). Bryman och Bell (2017, s. 379) hänvisar till LeCompte och Goetz 
(1982) som belyser en annan sida av reliabilitet och validitet i relation till kvalitativ 
forskning. LeCompte och Goetz (1982, s. 31) menar att det är viktigt inom vetenskaplig 
forskning att forskare förmedlar trovärdighet av deras upptäckter. Alla vetenskapliga 
discipliner och metoder strävar efter pålitliga resultat, oavsett om det handlar om 
kvalitativ eller kvantitativ forskning (LeCompte & Goetz, 1982, s. 31). Reliabilitet berör 
replikation av vetenskapliga upptäckter medan validitet innebär fastställande av hur stor 
utsträckning resultatet representerar empirisk verklighet (Saunders et al., 2016, s. 202). 
Det finns författare som menar att kvalitativa studier bör bedömas utifrån andra kriterier 
såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017, 
s. 380). Vi är medvetna om att det finns fler kriterier vid bedömning av kvalitativ 
forskning men har valt att använda de kriterier som LeCompte och Goetz (1982) skriver 
om för att presentera kvalitén på denna studie. Detta för att vi anser att deras tolkning av 
kriterierna är relevant och passar det som vi har undersökt.  

10.1 RELIABILITET 
Reliabilitet syftar till i vilken utsträckning studier kan replikeras (Saunders et al., 2016, 
s. 202). Detta innebär att forskare som använder samma metod kan erhålla samma resultat 
som från en tidigare studie (LeCompte & Goetz, 1982, s. 35). Eftersom att datan och 
forskningsprocessen i etnografisk forskning är mer komplicerad jämfört med  kvantitativ 
forskning är det svårare att skapa trovärdighet för den etnografiska forskningen 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 35). Etnografisk forskning sker i naturliga miljöer och 
används ofta för att uppmärksamma förändringsprocesser (LeCompte & Goetz, 1982, s. 
35). Detta innebär att unika situationer inte kan återskapas på exakt samma sätt och även 
den mest exakta replikationen kan misslyckas i att ge samma resultat som i den 
ursprungliga studien (LeCompte & Goetz, 1982, s. 35).  
	
LeCompte och Goetz (1982, s. 35) hävdar att problem såsom unikhet kan leda till att 
ingen etnografisk forskning kan replikeras. Vidare menar författarna att mänskligt 
beteende förändras, därmed kan ingen studie replikeras exakt oavsett metod som används 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 35). Reliabilitet kan delas in i två kategorier; extern och 
intern (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Extern reliabilitet riktar sig till problemet 
huruvida oberoende forskare ska undersöka samma fenomen eller utveckla samma 
konstruktion av en specifik miljö (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Intern reliabilitet 
innebär att en forskare med ny data kan matcha tidigare genererade konstruktioner från 
den ursprungliga forskaren (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). 
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10.1.1 EXTERN RELIABILITET 
Den externa reliabiliteten inom etnografisk forskning är svår att uppnå på grund av 
forskarens personliga involvering i forskningsprocessen samt situationens unika och 
komplexa egenskaper (LeCompte & Goetz, 1982, s. 37). Forskare kan förbättra den 
externa reliabiliteten av datat genom att beakta fem huvudsakliga element; forskarens 
statusposition, val av informant, sociala relationer, analys och metod av datainsamling 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 37). Forskarens statusposition kan förklaras som forskarens 
position och inkludering i gruppen som studeras (LeCompte & Goetz, 1982, s. 37). Vidare 
menar LeCompte och Goetz (1982, s. 37) att etnografer inte kan replikera upptäckter av 
en annan etnograf eftersom att informationsflödet är beroende av den social rollen 
etnografen besitter inom den grupp som studeras. Detta kan appliceras på att denna studie 
har haft förutsättningen att följa en inflytelserik person som verkar på samtliga nivåer i 
företaget vilket har försett studien med en fördelaktig statusposition samt inkludering i 
projekt och möten.  
	
Problemet att identifiera informanter vilka förser studien med data, är nära relaterat till 
forskarens roll i gruppen (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Olika informanter 
representerar olika grupper inom organisationen och ger därmed åtkomst till vissa 
människor (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Genom att forskaren associerar sig med en 
grupp av människor går information förlorad om människors upplevelser i andra grupper 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Extern reliabilitet kräver noggrann avgränsning av 
informanter och beslutsprocessen för vilka som är informanter eftersom att deras 
egenskaper ska vara värdefulla för studien (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Detta går 
att koppla till att denna studie samlat information från olika avdelningar och 
projektgrupper. Studien har således tagit hänsyn till olika perspektiv och även haft 
möjligheten att jämföra information som framkommit från olika grupper i företaget. Detta 
har gjort det möjligt att urskilja väsentlig information och att skapa förståelse för vilka 
processer som är kritiska för ett produktutvecklingsprojekts framgång. 
	
Det tredje elementet som är viktigt att beakta är det sociala sammanhanget som den 
etnografiska datan samlas in i (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Det som informanterna 
lämnar ut i vissa sammanhang kan vara olämpliga under andra omständigheter 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Andra sociala omständigheter kan också påverka 
informationen som avslöjas (LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Det är därför viktigt att 
skilja på information som har kommit fram när deltagare har varit ensamma med 
forskaren och när informationen har kommit från deltagare i gruppsammanhang 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). För denna studie har både gruppsammanhang och 
ensamma projektdeltagare eller övriga anställda bidragit med viktig information. För att 
särskilja olämplig eller väsentlig information har det varit mycket viktigt att vi, som gjort 
denna studie, har diskuterat, övervägt och reflekterat över den information vi fått och hur 
vi uppfattat den.  

10.1.2 INTERN RELIABILITET 
Intern reliabilitet inom etnografisk forskning berör problem såsom att det kan bli 
meningsskillnader mellan olika observatörer i en studie (LeCompte & Goetz, 1982, s. 
41). Detta innebär att olika observatörer kan uppfatta och tolka händelser olika 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 41). Det är därför viktigt att observatörerna är samspelta 
för att kunna beskriva ett fenomen på liknande sätt samt når samma slutsatser (Saunders 
et al., 2016, s. 202). Oftast är det endast två forskare som tillsammans genomför en 
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etnografisk forskning, detta beror på begränsningen av tid och omfattning av studien 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 42). Många forskare frågar informanter på det studerade 
företaget om observationerna har beskrivits och tolkats på rätt sätt (LeCompte & Goetz, 
1982, s. 42). Detta för att bekräfta att observationen stämmer överens med både vad 
informanterna och forskare upplevt (LeCompte & Goetz, 1982, s. 42). I denna studie har 
det varit viktigt att få rätt förståelse av hur processer fungerar och när det uppstått 
tvetydigheter eller osäkerheter har det funnits möjlighet att fråga informanter såsom 
projektledaren, projektdeltagare, linjechefer eller övriga anställda. Det faktum att vi under 
hela studiens gång haft möjlighet att diskutera med informanter såsom projektledaren har 
säkerställt att det finns en överensstämmelse och att feltolkningar minimerats.  

10.2 VALIDITET 
Validitet syftar till att se om det som skulle undersökas faktiskt har undersökts (Saunders 
et al., 2016, s. 202). Även validiteten kan delas upp i extern och intern validitet (Saunders 
et al., 2016, s. 202). Extern validitet berör huruvida det som undersökts går att 
generalisera och tillämpa på andra situationer än den som undersökts (LeCompte & 
Goetz, 1982, s. 43). Intern validitet syftar till huruvida vetenskapliga observationer och 
mätningar är pålitliga representationer av en verklighet (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32).  

10.2.1 EXTERN VALIDITET 
Många etnografiska forskare ignorerar den externa validiteten på grund av att tre aspekter 
som är unika för etnografisk forskning (LeCompte & Goetz, 1982, s. 44). Den första 
aspekten berör detaljrikedomen som framkommer när ett fall studeras (LeCompte & 
Goetz, 1982, s. 44). Etnografer kan koncentrera sig på en forskningsmiljö där fokus är på 
att i detalj rekonstruera fenomen och analysera detta ett nytt perspektiv (LeCompte & 
Goetz, 1982, s. 44). Den andra aspekten innebär att förutfattade meningar eller 
förkunskaper gör att forskare är ignorant gällande fenomenet som undersöks (LeCompte 
& Goetz, 1982, s. 44). Den tredje aspekten innebär att den externa validiteten definieras 
beroende på den etnografiska forskningens problem, mål och tillvägagångssätt 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 44). Eftersom att vi i denna studie har undersökt ett 
specifikt företag i detalj har det inte varit av relevans för oss att fokusera på att skapa 
generaliserbara slutsatser. Därav kan den externa validiteten i denna studie anses vara låg, 
däremot är har studien en hög överförbarhet. Detta innebär att slutsatserna från denna 
studie kan överföras på andra liknande företag.  

10.2.2 INTERN VALIDITET 
Den interna validiteten anses vara det viktigaste sanningskriteriet för etnografisk 
forskning (LeCompte & Goetz, 1982, s. 43). Det finns aspekter som är viktiga att ha i 
åtanke under etnografisk forskning för att öka den interna validiteten (LeCompte & 
Goetz, 1982, s. 44). Den första aspekten innebär att det finns en skillnad mellan det som 
observerades till en början jämfört med det som observeras under en senare del av studien, 
vilket kommer att bli framträdande när analysen av forskningen genomförs (LeCompte 
& Goetz, 1982, s. 44). Deltagande observationer möter ytterligare problem såsom när 
datat samlas in måste interaktionen mellan observatör och informanter tas i beaktning 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 46). Det är också viktigt att ha i åtanke att informanter kan 
bete sig annorlunda när de blir observerade (LeCompte & Goetz, 1982, s. 46). Detta kan 
bero på att de beter sig på det sätt som de tror att forskarna förväntar sig eller att de vill 
framhäva sig så bra som möjligt (LeCompte & Goetz, 1982, s. 46). Kopplat till detta 



	

	 68 

problem kan det vara så att informanter undanhåller viss information till forskare 
(LeCompte & Goetz, 1982, s. 46). Under denna studie har det varit av vikt att ha den 
interna validiteten i åtanke hela tiden för att den ska bli så hög som möjligt. I och med att 
det funnits en ömsesidig interaktion mellan oss som har gjort denna studie och de 
anställda hos Rototilt har det även funnits en medvetenhet om att den information som 
tolkats kan påverkats av att studien pågått under en längre tid. Kopplat till detta är det 
troligt att det observerade beteendet hos de anställda varit naturligt med tanke på att de 
har observerats under en lång tid. En förutsättning för studiens interna validitet har varit 
att vi observatörer visat intresse samt tagit kontakt med de anställda på företaget.  

	 	



	

	 69 

REFERENSLISTA 
	

	
Andersen, E.S., & Grude, K.V. (2018). Our tribute to Rodney – And the importance of 
Goal Directed Project Management. International Journal of Project Management, 
36(1), 227-230. 
	
Ahola, T., Ruuska, I., Artto, K., & Kujala, J. (2014). What is project governance and 
what are its origins? International Journal of Project Management, 32(8), 1321-1332. 
	
Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. 
Academy of management review, 14(1), 20-39. 
 
Blomkvist, P., Hallin, A., & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer. 1:a uppl. 
Lund: Studentlitteratur AB. 
	
Blomquist, T., Hällgren, M., Nilsson, A., & Söderholm, A. (2010). Project-as-practice: 
In search of project management research that matters. Project Management Journal, 
41(1), 5-16. 
	
Botero, I.C., Cruz, C., De Massis A., & Nordqvist, M. (2015). Family business research 
in the European context. European J. of International Management, 9(2), 139-159. 
	
Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2014). Principles of corporate finance. New York: 
McGraw-Hill Education. 
	
Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3:e uppl. 
Malmö: Liber. 
 
Cicmil, S. (2006). Understanding project management practice through interpretative 
and critical research perspectives. Project Management Journal, 37(2), 27-37 
	
Cicmil, S., & Hodgson, D. (2006). New possibilities for project management theory: a 
critical engagement. Project Management Journal, 37(3), 111-122. 
 
Denison, D., Lief, C., & Ward, J. (2004). Culture in Family-Owned Enterprises: 
Recognizing and Leveraging Unique Strengths. Family Business Review, 17(1), 61-70. 
	
Denzin, N. (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st 
century. London: Sage. 
	
DeWalt, K., & DeWalt, B. (2011). Participant Observation: A Guide for Fieldworkers. 
2:a uppl. Lanham: Rowman & Littlefield. 
	
Dooley, L., Lupton, G., & O'Sullivan, D. (2005). Multiple project management: a 
modern competitive necessity. Journal of Manufacturing Technology Management, 
16(5), 466-482. 
 



	

	 70 

ECB (2004). Annual report 2004. [Elektronisk]. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2004en.pdf. [Hämtad 2018-02-27]. 
	
Ekman, G. (2003). Från prat till resultat - Om vardagens ledarskap. 1:a uppl. Malmö: 
Liber. 
 
Feldbrugge, K. (2015). Making Sense of the Temporary Organization in Innovation: A 
Case Description. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 194, 74-84. 
	
Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative 
inquiry, 12(2), 219-245. 
 
Goodman, R.A., & Goodman, L.P. (1976). Some Management Issues in Temporary 
Systems: A Study of Professional Development and Manpower-The Theater Case. 
Administrative Science Quarterly, 21(3), 494-501. 
	
Gundlach, M., Zivnuska, S., & Stoner, J. (2006). Understanding the relationship 
between individualism–collectivism and team performance through an integration of 
social identity theory and the social relations model. Human Relations, 59(12), 1603-
1632. 
	
Hallin, A., & Karrbom Gustavsson, T. (2012). Project Management. Malmö: Liber. 
	
Hogg, M.A., & Terry, D.J. (2001). Social identity processes in organizational contexts. 
Hove: Psychology. 
	
Hogg, M.A. (2001). A Social Identity Theory of Leadership. Personality and Social 
Psychology Review, 5(3), 184-200. 
	
Hällgren, M. (2012). The construction of research questions in project management. 
International Journal of Project Management, 30(7), 804-816. 
	
Hällgren, M., & Lindahl, M. (2017). Coping with lack of authority: Extending research 
on project governance with a practice approach. International Journal of Managing 
Projects in Business, 10(2), 244-262. 
	
Hällgren, M., & Maaninen-Olsson, E. (2005). Deviations, ambiguity and uncertainty in 
a project-intensive organization. Project Management Journal, 36(3), 17-26. 
 
Indexator Rotator Systems AB (2018). Från nipplar till världsledande teknik. Indexator 
Rotator Systems AB. [Företagshemsida]. http://www.indexator.se/sv/om-oss/historia/ 
[Hämtad 2018-05-07] 
	
Knodel, T. (2004). Preparing the organizational ‘soil’ for measurable and sustainable 
change: Business value management and project governance. Journal of Change 
Management, 4(1), 45-62. 
	
Kramer, R. (2001). Identity and Trust in Organizations: One Anatomy of a Productive 
but Problematic Relationship. I: M, Hogg., & D, Terry, red. Social Identity Processes in 
Organizational Contexts. 1:a uppl. New York: The Haworth Press. 167-180.  



	

	 71 

	
Jonsson, H. (3 April, 2018). Projektdeltagarutbildning. [Utbildning]   
 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, 16-35. 
	
LeCompte, M.D., & Goetz, J.P. (1982). Problems of reliability and validity in 
ethnographic research. Review of educational research, 52(1), 31-60. 
	
Leybourne, S.A. (2006). Managing improvisation within change management: Lessons 
from UK financial services. The Service Industries Journal, 26(1), 73-95. 
	
Lundin, R.A., & Söderholm, A. (1995). A theory of the temporary organization. 
Scandinavian Journal of Management, 11(4), 437-455. 
 
Makarfi Ibrahim, Y., Kaka, A., Aouad, G., & Kagioglou, M. (2009). Framework for a 
generic work breakdown structure for building projects. Construction Innovation, 9(4), 
388-405. 
	
Marnewick, C., & Labuschagne, L. (2011). An investigation into the governance of 
information technology projects in South Africa. International Journal of Project 
Management, 29(6), 661-670. 
  
Maylor, H. (2010). Project management. 4:e uppl. Harlow, England: New York: 
Financial Times Prentice Hall. 
	
McGrath, S., & Whitty, S. (2015). Redefining governance: from confusion to certainty 
and clarity. International Journal of Managing Projects in Business, 8(4), 755-787. 
 
Norman, E.S., Brotherton, S.A., & Fried, R.T. (2010). Work breakdown structures: The 
foundation for project management excellence. 1:a uppl.  Hoboken, New Jersey: John 
Wiley & Sons. 
 
Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. Journal 
of nursing scholarship, 33(1), 93-96. 
 
Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators. Hoboken: Wiley. 
	
Palm, K., & Lindahl, M. (2015). A project as a workplace: Observations from project 
managers in four R&D and project-intensive companies. International Journal of 
Project Management, 33(4), 828-838. 
 
Reicher, S., Haslam, A.S., & Hopkins, N. (2005). Social identity and the dynamics of 
leadership: Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of social 
reality. The Leadership Quarterly, 16(4), 547-568. 
	
Rototilt Group AB (2016a). Hållbarhetsredovisning 2016. [Internt dokument]. Vindeln: 
Rototilt Group AB. 
	
Rototilt Group AB (2016b). Årsredovisning 2016. [Internt dokument]. Vindeln: Rototilt 
Group AB. 



	

	 72 

	
Rototilt Group AB (2018). Historia. Rototilt Group AB. [Företagshemsida]. 
http://www.rototilt.com/sv/om-oss/rototilt-30-ar/historia/ [Hämtad 2018-03-23]. 
	
Rototilt Group AB (2017, 29 September). Rototilt bygger sammanhållning genom Hard 
Work Café. Rototilt Group AB. [Företagshemsida]. 
http://www.rototilt.com/sv/aktuellt/rototilt-bygger-sammanhallning-genom-
internutbildning/?eid=3705rototilt-bygger-sammanhallning-genom-internutbildning 
[Hämtad 2018-04-27]. 
 
Sanderson, J. (2012). Risk, uncertainty and governance in megaprojects: A critical 
discussion of alternative explanations. International Journal of Project Management, 
30(4), 432-443. 
	
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods For Business 
Students. 7:e uppl. Essex: Pearson Education Limited. 
	
Stewart, A. (1998). The ethnographer's method. Qualitative research methods series, 
46. Thousand Oaks, California: Sage. 
	
Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions 
for the future. International Journal of Project Management, 22(3), 183-191. 
 
Thomsen, S., & Conyon, M. (2012). Corporate governance: Mechanisms and systems. 
McGraw Hill. 
	
Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber AB. 
	
Too, E.G., & Weaver, P. (2014). The management of project management: A 
conceptual framework for project governance. International Journal of Project 
Management, 32(8), 1382-1394. 
	
Toor, S.U.R., & Ogunlana, S.O (2010). Beyond the ‘iron triangle’: Stakeholder 
perception of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector 
development projects. International Journal of Project Management, 28(3), 228-236. 
	
Toor, S.U.R., & Ogunlana, S.O. (2009). Construction professionals' perception of 
critical success factors for large-scale construction projects. Construction Innovation, 
9(2), 149-167. 
	
Turner, J.R., & Müller, R. (2003). On the nature of the project as a temporary 
organization. International Journal of Project Management, 21(1), 1-8. 
	
Tyler, T. (2001). Cooperation in Organizations: A Social Identity Perspective. I: M, 
Hogg., & D, Terry, red. Social Identity Processes in Organizational Contexts. 1a uppl. 
New York: The Haworth Press. 149-166.  
 
Wickham, P.A. (2006). Strategic entrepreneurship. 4:e uppl. Essex: Pearson Education 
Limited.  
	



	

	 73 

Winch, G.M. (2014). Three domains of project organising. International Journal of 
Project Management, 32(5), 721-731. 
	
Winter, M., Smith, C., Morris, P., & Cicmil, S. (2006). Directions for future research in 
project management: The main findings of a UK government-funded research network. 
International journal of project management, 24(8), 638-649.



	

	 74 

APPENDIX 
_____________________________________________________________________ 

APPENDIX 1. DAGBOK OBSERVATIONER 
Tisdag 2018-03-27 

~ Kl 8.00: Projektledaren skapar nya dokument för att svara på feedback från 
kvalitetschefen. En känsla vi har är att hen har väldigt många dokument, vilket hen mest 
troligt inte använder. Projektledaren skulle behöva rensa bort dokument som inte används 
alternativt slå ihop flera dokument. Vi upptäckte även dokument som specifika 
avdelningar har och använder, vilka var väldigt bra för att använda som riktlinjer (datum) 
i projektet. Projektledaren funderade på vem det är som ska vara ansvarig för dessa 
dokument, projektledaren själv eller ansvarig avdelning, men problemet är att hen inte 
kan ta på sig för mycket ansvar. Det projektledaren egentligen behöver är att veta att 
avdelningen har det här dokumentet och att även andra avdelningar vet det och kan ta del 
av det.  

~ Kl 09.30: Konsulten kommer in på vårt kontor och undrar om vi har någon checklista 
för projektaktiviteter. Vi gav konsulten pilen (som vi själva sammanställt ett dokument 
för) så hen får tillgång till de checklistor som redan finns. Konsulten menar att det i 
dagsläget inte finns något arbetssätt för att veta var i projektet de är eller hur de 
”redovisar” det de gör. 

~ Kl 13.00: Vi gick in till inköpsrepresentant för att diskutera hur vi ska fortsätta med 
arbetssättet i projekt. Inköpsrepresentanten vill att det ska vara en 1:1 lösning där det nya 
arbetssättet ser ut och fungerar på exakt samma sätt som tidigare. Vi fixade det sista så 
att det ska vara så likt som möjligt. Inköpsrepresentanten vill börja köra igång med 
detsamma med det, dvs. med start imorgon på morgonen. 

~ Kl 14.00: Skype-möte med en OEM-kund, vi fick inblick i hur deras samarbete ser ut 
lite mer i detalj och vad som förväntas av Rototilt. 

  

Onsdag 2018-03-28 

~ Kl 8.45 Extra inlagt pulsmöte för projekt. Arbetet går framåt och tilten ska ut på fältprov 
under eftermiddagen. Diskuterar lite allmänt om vad som behövs för att den ska bli klar 
och kommer även in på andra produktmodeller som egentligen inte tillhör detta möte. 
Diskuterar kommande mässor där säljare (?) kommer att ställa ut den nya modellen. Alla 
verkar positiva och det låter som att planerna kommer att gå vägen. 

~ Kl 10.00: Sedan hade vi en genomgång av utbildningen för Smartsheet (som vi gjort 
och ska hålla) för projektledaren. Fick feedback på vad vi kan bli bättre på och hur vi 
fångar deltagarnas uppmärksamhet. Väldigt nyttigt och bra både för oss själv och för hur 
man ska tänka vid implementering av nya arbetssätt. 

~ Kl 13.30: Kvalitetschefen ropade in oss i korridoren efter eftermiddagsfikan. Vi får 
berättat för oss att det finns ett behov av att företaget behöver bli bättre på att hålla koll 
på sin data som används vid uträkning av KPI:er i projekt. Företaget saknar KPI som kan 
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användas på en högre nivå som visar framgången av projekt. Kvalitetschefen önskar att 
det tas fram KPI (detta är något som projektledaren också vill att vi ska ta fram fast på 
projektnivå) som kan plockas ut månadsvis för att få en kontinuerlig uppföljning av 
projekten på toppnivå. Vi diskuterade med kvalitetschefen att vi ska försöka ta fram ett 
arbetssätt med data som tas från Smartsheet, vilket i slutet av dagen får ett lyckat utfall. 
Det är väldigt enkelt att exportera ut data från Smartsheet till Excel för att sedan kunna 
räkna ut upparbetningsgraden. Vi gjorde detta på alla projekten och sammanställde dessa 
för att få en total (genomsnittlig) upparbetningsgrad för alla projekten. 

~ Kl 14.00: Vi höll i fyra stycken pulsmöten. Tankar kring Smartsheet efter att vi gått 
igenom Smartsheet är att de inte har koll på faserna (inte vi heller), de vet inte vilken 
aktivitet som ligger i vilken fas. De tycker även att det är för mycket aktiviteter vilket gör 
det jobbigt för dem att gå in i programmet och uppdatera. Sedan var de lite förvirrade när 
det gäller vem som ska uppdatera aktiviteter eller inte. Vi har även märkt att när vi 
förklarar funktioner på ett sätt som gör att det är enkelt för alla att förstå. Och att vi trycker 
på VARFÖR det är viktigt att de uppdaterar sina aktiviteter. 
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APPENDIX 2. PROJEKTKOMPLEXITET 
 
Ett projekts komplexitet utvärderas med hjälp av tio parametrar grupperade under tre 
rubriker. 
	
Var och en av parametrarna bedöms och ges ett värde (heltal) från 1 (inte komplex) till 
4 (mycket komplex). 
	
Komplexiteten ska bedömas utifrån ditt perspektiv som projektledare. Endast 
förhållanden som hanterats av projektledningen är relevanta. Ett projekts komplexitet 
beräknas sedan som summan av de tio parametrarnas värden 
	
Komplexiteten för projekten skall uppfylla följande kriterier per nivå 
Nivå A >= 32 (mycket komplext) 
Nivå B >= 25 (komplext) 
Nivå C >= 16 (måttligt komplext) 
Nivå D  Inget krav 
 
	

Parametrar Beskrivning av komplexitet 1 Beskrivning av komplexitet 4 

Mål och utvärdering av 
resultat (måluppfyllelse) 

Väldefinierat projektmål och 
omfattning. Projektets mål är inte i 
konflikt med andra krav, strategier och 
mål 

Projektets mål och omfattning är 
otydliga och osäkra. Många konflikter 
med andra intressenters och 
organisationers mål, strategier, 
förväntningar och behov. 

Processer, metoder, 
verktyg och tekniker 

Projekten har stort stöd av en kvalitativ 
processmodell, styrmodell och 
organisationens projektmognad är hög. 
Antalet uppgifter är få och tydliga. 

Processer, metoder, mallar finns inte att 
tillgå utan projektet får skapa sina egna. 
Styrmodellen är obefintlig eller 
mångtydig. Organisationens 
projektmognad är låg. 

Resurser inklusive 
finansiella 

Projektets resurser är tydliga, 
tillgängliga och tillräckliga. Det finns 
identifierade personella resurser och 
projektet är finansierat med marginal för 
osäkerheter. 

Det är otydligt varifrån de finansiella 
resurserna skall tas och hur detta ska 
göras. Antalet allokeringar är många och 
projektmedarbetare har många olika 
ansvarsområden utanför projektet. 
Tillgängligheten hos resurserna är oklara. 

Risker och möjligheter Osäkerheten i projektet är liten, få risker 
och få möjligheter finns som kan 
påverka projektarbetet. 

Projektet är unikt och banbrytande. Det 
finns många risker med stora 
konsekvenser och svårt att uppskatta 
sannolikheten.  Men det finns också flera 
intressanta möjligheter som projektet bör 
utnyttja. 

Kontextbaserade indikatorer 

Relationer till den 
permanenta 
organisationen 

Projektet är väl integrerat och förankrat 
inom organisationen. Det finns en tydlig 
beställare, styrgrupp och mottagare. 

Projektet är inte integrerat med 
organisationen, motstånd och ovilja är 
inte ovanliga, det är otydligt vem som 
ska ta emot projektresultatet och 
styrgrupp saknas eller är otydlig med hur 
projekt ska styras 
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Intressenter och 
integration 

Det finns få intressenter som lätt kan 
hanteras i grupp och som har liten 
påverkan på projektet 

Projektet har många intressenter, även 
utanför organisationen med olika 
intresseområden och med stor påverkan 
på projektet 

Kulturell och social 
kontext 

Projektets deltagare är en homogen 
grupp som verkar inom en organisation 
utan stora kulturella skillnader.  Teamet 
sitter tillsammans geografiskt. 

Stora kulturella skillnader inom projektet 
men även mellan olika intressenter. 
Projektet verkar inom en geografiskt 
mycket spridd organisation med stora 
tidsskillnader och olika modersmål. 

Ledarskap, teamwork och 
beslut 

Teamets projektmognadsgrad är hög. 
Teamet arbetar lätt tillsammans mot 
samma mål 

Teamet har en mycket låg 
projektmognadsgrad. Teamandan är låg 
och det är svårt med samarbete över 
gränserna samt få ett holistiskt synsätt på 
allt medarbetarna gör. "Silostänkande" 
råder. Svårt att komma till beslut 

Graden av innovation och 
generella omständigheter 

Projektets resultat är tydligt och utan 
större nyutveckling, nytänkande eller 
nytt arbetssätt 

Projektets resultat är delvis okänt, helt ny 
teknik eller omvälvande nya processer. 

Behov att koordinera och 
försvara projektets 
intressen gentemot andra  

Projektet har få eller inga gränsytor mot 
andra projekt, verksamheter eller 
intressenter. Liten eller ingen 
samplanering krävs. 

Projektet genomförs i en omgivning där 
det krävs mycket samordning och 
samplanering med andra. Det krävs 
förhandlingar med och påverkan av 
andra för att kunna genomföra projektet 
inom tidsramarna och ekonomi. 
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APPENDIX 3. LÄGESRAPPORT 
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APPENDIX 4. VECKORAPPORT 
 
Översikt 

- Rött = En visare på rött 
- Gult = En visare på gult 
- Grönt = En visare på grönt 

Tidsplan (enlig milstolpeplan i veckorapporten) 
- Ange status på den milstolpe med största avvikelsen 

Budget 
- Ange avvikelse för kostnader  under perioden i jämförelse med budget 

Energiläge 
- Ange medianvärdet av svaret på ”Jag kan bidra på bästa sätt i projektet” 

Risk  
- Ange risken med högst värde från riskanalysen 
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APPENDIX 5. VÄRLDSMARKNADEN 
	

	
	  



	

	 81 

APPENDIX 6. PULSMÖTESPROTOKOLL 
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