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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå 
Universitet. Examensarbetet har utförts med Heja! Event- och Sponsringsbyrå på 
uppdrag av Olofsfors AB.  
 
Rapporten behandlar hur ett projektarbete genomförs, både teoretiskt så som 
praktiskt i form av svensk och engelsk litteratur och ett genomfört projekt för Heja!s 
kund, Olofsfors AB. Syftet med rapporten är att visa på hur ett projekts genomförande 
skiljer sig från de teorier som finns att hämta gentemot verkligheten. 
 
Då det inte finns någon möjlighet till fördjupad information om det genomförda 
projektet utifrån de genomförda delarna har en teoretisk referensram tagits fram. Den 
teoretiska referensramen behandlar en generell projektmodells upplägg och ett 
projekts organisationsstruktur. Den generella projektmodellen har beskrivits steg för 
steg samtidigt som specificering av rollernas ansvar i organisationsstrukturen 
fastställts. 
 
Olofsfors AB beskrivs utifrån historia, nutid och framtid. Den genomförande delen 
beskriver hur projektet har genomförts från början till slut med hjälp av Heja!s 
projektmodell. 
 
Med hjälp av den teoretiska referensramen, det genomförda projektet och personliga 
utlåtanden har en slutsats och diskussion tagits fram som besvarar de frågeställningar 
som står till grund för rapporten. Slutsatsen beskriver vad en projektmodell innebär 
och ifall Olofsfors AB har lyckats uppnå syftet och målet med projektet. Förslag till 
fortsatt arbete och diskussion kring personliga aspekter finns beskrivet.  



 
 

SUMMARY 
 
This report is based on the thesis for the Degree in Media Technology at Umeå 
University. The thesis work has been done with Heja! Event and Sponsorship agency 
on behalf of Olofsfors-AB. 
 
The report describes how a project is implemented, both theoretically and practically 
through a completed project for Heja!'s client, Olofsfors AB and through Swedish and 
English literature. The report aims to show how a project's implementation differs 
from the actual theories available. 
 
Since there is no opportunity for in-depth information about the project carried out by 
the completed portions, a theoretical framework has been developed. The theoretical 
framework deals with a general project model approach and a project organization 
structure. The general project model has been described step by step while the 
specification of roles and their responsibilities in the organization structure is 
established. 
 
Olofsfors AB is described from the past, present and future. The implementation 
section describes how the project has been completed from start to finish using the 
Heja! project model. 
 
Using the theoretical framework, the finished project and personal opinions, a 
conclusion and discussion designed to answer the questions that are the basis for the 
report was produced. The conclusion describes what a project model means, and if 
Olofsfors AB has managed to achieve the purpose and the goal of the project. Proposals 
for further work and discussion about personal aspects are described.  
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Universitet. Kursen ”Examensarbete för Högskoleexamen i Medieteknik, 15hp” har gett 
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event.  
 
Då detta examensarbete kräver en hel del stöd från externa personer vill jag passa på 
att tacka några som har hjälpt mig att lyckas. 
 
Först och främst vill jag tacka min handledare på Heja! Event- och Sponsringsbyrå, 
Olov Eriksson. En otroligt inspirerande och strukturerad person, även vid de mest 
stressade tillfällena, som visat stort engagemang och stöd i mitt examensarbete. 
 
Jag vill även tacka min handledare vid Umeå Universitet, Ulrik Söderström. En 
stöttepelare som med sin kunskap inom projektledning hjälpt mig att gå vidare när 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel behandlar projektets bakgrund, syfte och mål. 

Även vilka avgränsningar som har gjorts, vilka frågeställningar som ligger till 
grund för rapporten och hur rapporten är disponerad.  
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1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på Heja! Event- och Sponsringsbyrå, som i sin tur fått 
uppdrag av Olofsfors AB att planera och utföra ett tre dagar långt event. 
 
För tillfället är det väldigt få som förstår vilken betydelse Olofsfors AB har för 
regionen. Kunder och leverantörer har ingen övergripande bild av Olofsfors AB, de 
känner endast till vilka produkter de köper. Samtidigt har Olofsfors ABs medarbetare 
ingen förståelse för hur deras delaktighet har stor betydelse inför framtiden.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB, samt 
stärka de relationer som redan finns etablerade.  
 
1.3 Mål 
Målet med detta projekt är att ta fram tre stycken ”tema”-dagar som ska komma att 
öka kännedomen om Olofsfors AB hos både medarbetarna så som kunderna. En 
idéomat, som ska få medarbetare och allmänhet att känna sig mer delaktiga i företaget, 
ska framställas. Projektet ska visa att Olofsfors AB tar ansvar för utvecklingen och att 
Olofsfors AB tar tag i nya idéer för framtidens utveckling. 
 
1.4 Avgränsningar 
Då projektet Olofsfors AB har genomförts tillsammans med Heja!s anställda, finns det 
tyvärr inte inblick i varje steg av projektet. Därmed erbjuder rapporten både en 
teoretisk referensram och en genomförande del där projektet Olofsfors AB beskrivs 
utifrån Heja!s arbetsmodell. 
 
1.5 Precisering av frågeställningen 
De frågeställningar som ligger till grund för rapporten är följande: 

• Vilka delar ingår i ett projekts genomförande? 
• Hur ska Olofsfors AB få sina kunder, leverantörer, medarbetare och 

allmänheten att känna sig delaktiga? 
 
1.6 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i åtta stycken kapitel. Kapitel 2 beskriver hur insamling av data 
har gått till för att beskriva Olofsfors AB och den teoretiska referensramen. Kapitel 3 
beskriver teoretiskt hur en organisationsstruktur ser ut med de tillhörande rollerna 
samtidigt som Heja!s organisationsstruktur beskrivs. Kapitel 4 består av en teoretisk 
referensram där en generell projektmodell beskrivs, även vad varumärkesplattform, 
CSR och QNA innebär. Kapitel 5 beskriver Olofsfors ABs historia, nutid och 
värdegrunder. Kapitel 6 beskriver vilken projektmodell Heja! använde sig av vid 
utförandet av projektet Olofsfors ABs 250års jubileum. Kapitel 7 är den viktigaste 
delen av rapporten och beskriver projektets genomförande och resultatet med hjälp av 
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Heja!s projektmodell. I kapitel 8 tar man del av slutsatser utifrån de frågeställningar 
som preciserats i kapitel 1.5 samt en diskussion kring utvalda delar av projektet. 
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2. DATAINSAMLINGSMETOD 
Detta kapitel beskriver hur data samlats in för att förstå Olofsfors AB’s 

situation. Även hur de fakta som behövs för att skilja mellan ett projekts 
verkliga genomförande och de teoretiska aspekterna tagits fram.  
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2.1 Litteraturstudie 
Projektet inleddes med en 2 veckor lång litteraturstudie. Denna litteraturstudie 
genomfördes i form av att ta del av olika böcker, artiklar och hemsidor. Dessa studier 
resulterade sedan i en korrekt företagsbeskrivning och en teoretisk referensram. 
 
2.2 Företagsbeskrivning 
Fakta till företagsbeskrivningen har hämtats från Olofsfors eget material, då i form av 
löpande brödtexter från deras hemsida. Fakta har även hämtats från dokumentationer 
och rapporter som finns tillgängliga via Heja!s företagsserver.  
 
Syftet med att ta del av företagsinformation var att skapa sig en helhetsbild över 
företagets situation, som i sin tur skulle underlätta planeringen och genomförandet av 
projektet.   
 
2.3 Teoretisk referensram 
För den teoretiska referensramen har ett flertal litteraturer granskats, även 
vetenskapliga artiklar på engelska samt hemsidor. Litteratur i form av kursböcker om 
projektledning som berör de generella projektmodellerna har också använts.  
 
Syftet med den teoretiska referensramen är att skapa en förståelse för vilken 
projektmodell som vanligtvis används under ett projekts genomförande. Detta för att 
skilja de teoretiska aspekterna gentemot hur projektet Olofsfors utfördes.  
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3. ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Detta kapitel beskriver teoretiskt hur en organisationsstruktur kan vara 

upplagd. Även vilken organisationsstruktur Heja! använde sig av under 
projektet ”Olofsfors 250års jubileum”.  
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 3.1 Vad är en organisationsstruktur? 
 

”En struktur är någonting som är uppbyggt av vissa element, 
 i det här fallet av människor och resurser som påverkar varandra 

 och som ger upphov till olika slags beteenden”  
Smartbiz, 2012 

 
En organisationsstruktur under ett projekt innefattar olika roller som behövs för att 
genomföra det projekt beställaren frågar efter. Varje person i projektgruppen ska 
ansvara för en roll som passar dess kunskaper och personlighet. Bo Tonnquist 
(2010:75) menar att ”Ju mer projektledaren vet om sin projektgrupp, desto större 
möjlighet har han att skapa uppgifter som harmoniserar med individernas personliga 
mål”. 
 
3.2 Roller i ett projekt 
Det är upp till varje enskild projektgrupp vilken slags struktur de vill använda sig av. 
Den vanligaste strukturen, som är återkommande för en generell projektmodell, 
redovisas här nedan. 
 
3.2.1 Beställare 
Beställaren är projektets ägare. Beställaren har även till uppgift att välja 
projektledaren, den person som ska tillsätta och ansvara för projektgruppen.  
 

”I en projektorganisation har beställaren en intern roll även  
om projektet är ett uppdrag från en extern kund”  

Tonnquist 2010:76  
 
Detta innebär att ingen utomstående bör kunna ta ett beslut som rör projektet, då med 
tanke på hur resurser ska användas eller hur projektet ska genomföras. 
 
En av de viktigaste uppgifterna för beställaren är att alltid finnas tillgänglig för 
projektledaren och vara beredd på att fatta beslut. I och med att beställaren alltid har 
sista ordet gällande sitt projekt, har varken projektledaren eller projektgruppen 
befogenheten att besluta om någonting som har en påverkan för projektet. 
 
3.2.2 Projektledare 
Projektledarens huvuduppgift är att leda projektgruppen genom hela projektet. Enligt 
Tonnquist (2010:77) behöver en projektledare ett genuint intresse för människor och 
veta vad det är som får medarbetarna att vilja komma till jobbet varje dag. Det är 
oerhört viktigt att få medarbetarna att känna sig sedda, hörda och visa att de kan ta 
ansvar för sina egna handlingar, vilket man gör via kommunikation. Förutom att få 
sina medarbetare att känna sig delaktiga i projektet, är det även viktigt att 
projektledaren själv är medveten om sina styrkor och svagheter. Tonnquist 
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(2010:207) menar att ju större självinsikt man har, desto större möjlighet har man att 
förstå omgivningens reaktioner på sitt agerande. Inte förrän man har utvecklat ett 
personligt ledarskap kan man vara en bra ledare för andra.  
 
Bortsett från alla sociala aspekter har projektledaren en del olika uppgifter att sköta. 
Projektledaren måste bland annat se till att målet med projektet uppnås, även planera, 
organisera och leda projektets olika steg plus att delegera uppgifter till 
projektgruppen och följa upp projektets status via projektmöten är en viktig uppgift 
för projektledaren. 
 
3.2.3 Projektgrupp 
Projektgruppens huvuduppgift är att utföra de aktiviteter projektledaren har 
delegerat ut. En viktig uppgift för projektgruppens olika individer är att var och en 
måste sätta sig in i projektets mål och vad de ska komma att leverera. 
 
Projektgruppens uppgifter kan beskrivas i kort som sådan att delegerade uppgifter ska 
utföras, de ska planera och genomföra sina egna aktiviteter, rapportera prestationer 
och arbetade timmar och delta på projektmöten. (Tonnquist 2010:77). 
 
3.2.4 Styrgrupp 
En styrgrupp är inte alltid en självklarhet i varje projekt. I projekt där förhållandet 
mellan beställaren och projektledaren är så pass nära behövs ingen styrgrupp. I de fall 
där styrgruppen finns har de till uppgift att vara det beslutande organet i projektet. En 
styrgrupp består då av personer som innehar den kunskap som krävs för att kunna 
bistå och bedöma projektet. 
 
De övergripande uppgifterna för en styrgrupp är att säkerställa att projektet ligger i 
linje med verksamhetens övergripande mål samt att besluta angående förslag om 
ändringar och fastställa projektdirektiv och projektplanen. I det fall där styrgruppen 
saknas ingår dessa uppgifter i beställarens ansvar. (Tonnquist 2010:78). 
 
3.2.5 Kvalitetssäkrare 
Ett projekt behöver alltid en kvalitetssäkrare som ser till att projektets olika delar 
innehar den kvalitet som ställs av beställaren. En kvalitetssäkrare består oftast av en 
oberoende person som ser till att både arbetsgången och resultatet är av rätt kvalitet. 
(Tonnquist 2010:79). 
 
3.2.6 Referensgrupp 
Tonnquist (2010:79) förklarar att en referensgrupp är ett forum för att testa idéer, 
lösningar och presterade delresultat. En referensgrupp ska bestå av personer som är 
oberoende av projektet, det vill säga att de inte arbetar aktivt i projektgruppen. 
Referensgruppen har ingen beslutanderätt över projektet utan är till hjälp att tillföra 
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värdefull information, så som idéer och synpunkter, som kan komma att hjälpa 
projektgruppen framåt till olika lösningar (Harmonit, 2012). 
 
3.3 Heja!s organisationsstruktur 
Heja! är en kommunikationsbyrå med spetskompetens inom event och sponsring. 
Heja! grundades 2003 av Olov Eriksson och Mattias Önell och har sedan dess gjort 
stora skillnader för deras kunder med kreativa koncept, och samtidigt utvecklat en 
helt egen organisationsstruktur som gör arbetet möjligt. Här nedan beskrivs den 
organisationsstruktur Heja! Event- och Sponsringsbyrå använder sig av. 
 
3.3.1 Kundansvarig/Projektledare 
Den kundansvarige/projektledaren har direkt kontakt med kunden. Ansvaret för 
denna roll ligger i att sammansätta det bästa teamet för kunden, övergripande ansvar 
för avtal och offerter, fakturering, säljansvar och att vara teamets stöttepelare. 
Kundansvarige/projektledaren är ansvarig för projektets övergripande kvalitet och 
ansvarar för att arbetet har och följer en strategi, har en hög kreativ höjd samt att 
kunden får bästa tänkbara resultat levererat. Kunden ska känna sig prioriterad och 
nöjd, vilket innebär att kundansvarige/projektledaren måste reagera direkt om det av 
någon anledning inte känns så. 
 
Kundansvarige/projektledaren agerar coach, stöd- och bollplank till projektteamet 
samt säkerställer att teamet har de bästa förutsättningar för att göra ett bra jobb. 
Denna roll innebär att delegera uppgifter till projektteamet och att vara ansvarig över 
alla projektdokument. Om någon i teamet kör fast eller att något går snett har 
kundansvarige/projektledaren ansvar att agera och hitta lösningar, då givetvis i 
samarbete med teamet. 
 
3.3.2 Producent/Projektledare 
Producenten/projektledaren är övergripande ansvarig för att ta ut de kreative idéerna 
till faktisk produktion för att skapa en varumärkesupplevelse. Arbetsuppgifter kan 
vara att exempelvis ta fram offertunderlag, planera och producera nya innovativa 
lösningar för eventproduktion. Producenten/projektledaren ansvarar även för att 
kunden känner sig nöjd och att allt arbete följer en strategi.  
 
Producenten/projektledaren agerar bollplank och stöttepelare mot koordinatorerna, 
vilket innebär att jobba nära kreatörer, kundansvarige och leverantörer samt att ge 
inspiration och kraft att dra jobbiga uppgifter i mål. Producenten rapporterar 
kontinuerligt till kundansvarig under processen så att gemensamma åtgärder beslutas.  
 
3.3.3 Koordinator 
Koordinatorn har till uppgift att få saker gjorda. En koordinator är proaktiv och tar 
eget ansvar för de delar av ett projekt denne blivit tilldelad av 
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producent/projektledare och/eller kundansvarig. Arbetsuppgifter kan exempelvis 
vara omvärldsbevakning, research, underlag, budget och projektplaner. Boka 
eventpersonal, sammanställa rapporter och ta mötesanteckningar är också några av de 
viktigaste arbetsuppgifterna för koordinatorn. Koordinatorn måste ha stenkoll på vad 
som har hänt, och inte hänt. Detta för att kontinuerligt kunna återkoppla till 
producent/projektledaren.  
 
3.3.4 Kreatör/AD/formgivare 
En AD (art director) är ansvarig över att styra de visuella delar som produceras. Art 
directorns roll är också att leda den kreativa processen i samråd med kundansvarig 
och projektledare. Som art director ska man kunna beställa och leda jobb i nära 
samarbete med externa illustratörer och fotografer. 
 
Den grafiska formgivaren ansvarar för att ta fram former på olika enheter som 
produceras, då genom att sätta färg, form, bilder och typografi utifrån de direktiv som 
kommer från art directorn. Allt jobb den grafiska formgivaren utför stäms av med art 
directorn för att säkerställa det visuella uttrycket. Den grafiska formgivaren ska 
leverera enheter i rätt format och känna till tryckprocesser. 
 
3.3.5 Kreatör/webbproducent/original 
Kreatören ska kunna jobba med kreativa lösningar enskilt eller tillsammans med andra 
kreatörer. 
 
Webbproducenten ska fungera som en expert kring webbfrågor och kreativa lösningar 
kring hur man kan arbeta med webb kopplat till event och sponsring. 
Webbproducenten ska producera webblösningar som sålts in till en specifik kund. 
 
Original ska kunna, med ledning från AD/formgivare, arbeta ut original till olika 
enheter.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar den generella projektmodellen, även vad en 

varumärkesplattform, CSR och QNA innebär.  
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4.1 Vad är en projektmodell? 
Projektmodellen beskriver hur ett projekt ska drivas, det vill säga vilka faser projektet 
ska komma att bestå av (Lars-Göran Skårbratt 2009:83). Beroende på vilken 
projektmodell man använder sig av finns det olika faser som ska genomföras. I en 
generell projektmodell ingår faserna förstudie, planering, genomförande och avslut. 
 

 
Figur 4.1 – Generell projektmodell (Källa: Baselineman, 2012) 

 
En generell projektmodell är den vanligaste modellen hos företag som genomför 
projekt. Varje fas i projektet ska initieras, planeras, genomföras, avslutas och styras. I 
och med detta kan man se varje fas för sig som ett litet projekt i projektet. (Tonnquist 
2010:16). Mellan de olika faserna i projektmodellen finns beslutspunkter, vilket är ett 
verktyg för beställaren att kontrollera och styra projektet. Ett exempel på beslutspunkt 
kan vara ett möte, under vilket projektets uppnådda resultat och framtida öde ska 
granskas och avgöras. 
 
En projektmodell kan leda till att projektarbetets kvalitet förbättras, då i form av att 
tydliga roller framgår samt medför större garanti till att hålla tidplanen och 
projektbudgeten samtidigt som rätt resultat levereras. (Skårbratt 2009:83). 
 
Det finns ett flertal olika projektmodeller, vilka alla är rätt lika varandra. Den största 
skillnaden är oftast modellens antal faser och hur de benämns. Den generella 
projektmodellen går att utan problem jämföra med andra projektmodeller med det 
argument att den är väldigt enkelt uppbyggd. (Tonnquist 2010:16). 
 
4.2 Att genomföra ett projekt 
Vad de olika faserna i en generell projektmodell innefattar beskrivs här nedan. 
 
4.2.1 Förstudie 
Under förstudien ska förutsättningarna analyseras och uppdraget ska specificeras 
(Tonnquist 2010:16). En oberoende person bör leda genomföringen av förstudien för 
att minska risken av att projektets rekommendation och se till att rapporten blir 
objektiv. Projektets ägare bör därför inte leda förstudien. (Skårbratt 2009:15). 
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Förstudiens resultat ska komma att bestämma ifall projektet ska drivas vidare eller 
avvecklas. Under en förstudie ska nuläget analyseras, projektets innehåll struktureras 
samt genomföra olika slags analyser som är till nytta för projektets genomförande.  
 
4.2.1.1 Uppdragsbeskrivning 
Det projekt beställaren vill ha utfört beskrivs i en uppdragsbeskrivning. Bakgrund, mål 
och syfte klarläggs tillsammans med namn på beställaren och kunden samt när 
projektet ska vara genomfört. Uppdragsbeskrivningen kan kompletteras med en 
kravspecifikation där definitioner av projektets leverans framkommer. (Tonnquist 
2010:28-32). 
 
4.2.1.2 Kravspecifikation 
Tonnquist (2010:58) förklarar att kravspecifikationen ingår som en del av förstudien i 
en generell projektmodell. Kravspecifikationen behövs för att kunna genomföra 
projektet med det argument att produkt- och projektkrav framställs i dokumentet. 
Produktkrav är projektets krav på produkten medan projektkrav är krav på hur 
projektet ska genomföras och levereras. De krav som specificeras i kravspecifikationen 
ska betraktas som absoluta krav och därmed genomföras.  
 
4.2.1.3 En SWOT-analys 
SWOT-analysen är en analys av nuläget och står för strengths, weaknesses, 
opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Styrkorna och svagheterna beskriver projektets interna faktorer medan möjligheter 
och hot beskriver dess externa.  
 

 
Figur 4.2 – SWOT (Källa: lerdell, 2012) 

 
 
De slutsatser som dras av SWOT-analysens genomförande ger möjlighet till att hitta 
matchningar och identifiera luckor. Matchningar menas med att en yttre möjlighet 
möter en inre styrka, medan en lucka menar på en möjlighet som inte kan dras nytta av 
på grund av avsaknaden av en inre styrka. (Tonnquist 2010:42). En SWOT-analys ökar 
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tryggheten inom ett projekt då medvetenheten om de externa möjligheterna och hoten 
ökar. 
 
4.2.1.4 Analysering av intressenter 
Intressentanalysen är i jämnliknelse med SWOT-analysen en avläsning av nuläget. 
Skårbratt (2009:21) menar att de individer eller grupper av människor som blir 
påverkade av projektets resultat, samt de som kommer påverka projektets 
genomförande klassas som intressenter. För att lättare kunna bestämma hur 
projektets olika intressenter ska hanteras bör de delas in i tre olika grupper, det vill 
säga kärn-, primär- och sekundära intressenter. De som har beslutande eller drivande 
roller inom projektet klassas till kärnintressenter. Primärintressenterna är de som i 
hög grad påverkas och vill påverka projektet medan sekundärintressenterna har 
relativt lågt intresse och kommer inte aktivt att påverka projektet. (Tonnquist 
2010:46). Syftet med intressentanalysen är att kartlägga intressenternas 
professionella samt privata mål för att till hjälp av detta besluta hur individerna ska 
komma att påverka projektet. 

 
Figur 4.3 – Kärn-, sekundär- och primärintressenter (Källa: Baselineman, 2012) 

 
4.2.2 Planering 
Planeringsfasen i en generell projektmodell innebär att framställa en projektplan, 
tidplan och planera kvalitetsstyrningen. Syftet med planering är att i översikt skapa en 
medvetenhet om vad som under projektets gång ska göras och i vilken ordning. 
Planeringen ger en trygghet under projektets genomförande då avstämning inför 
projektets olika faser kan göras. Tonnquist (2010:104) menar att utan plan är det svårt 
att bedöma i vilken fas projektet befinner sig. 
 
4.2.2.1 Projektplan 
En projektplan innebär ett projekts planering. Syftet med projektplanen är att visa på 
vilka olika faser som skall genomföras samt när. Projektplanen kan utformas på olika 
sätt, då i form av närzonsplanering, seriell utveckling samt parallell utveckling.  
 
En närzonsplanering innebär att man planerar projektets inledande delar på detaljnivå 
medan resterande tid har en övergripande bild av projektets kommande aktiviteter. 
Tonnquist (2010:106) förklarar att man med en närzonsplanering detaljplanerar 
successivt i takt med projektets genomförande. Planeringsmodellen 
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”närzonsplanering” är i vissa fall inte att föredra då exakta kostnader inte kan 
fastställas för projektets kommande aktiviteter. 
 
Seriell utveckling menas med att ett steg i taget inom projektet påbörjar och avslutas 
efter varandra, till dess att projektet är färdigt. En till synes strukturerad modell som 
även förklaras med namnet ”vattenfallsmetoden”, men som har till kännedom att ta 
längre tid då varje steg ska verifieras innan nästa påbörjas. (Tonnquist 2010:107). 
 
Den parallella utvecklingen stöder att olika aktiviteter i projektet utförs parallellt med 
varandra. Parallella modellen sparar mycket tid för projektets genomförande, dock 
med en risk att aktiviteter som utförs parallellt ibland inte passar ihop till slut. 
 
4.2.2.2 Tidplanens innehåll 
Skårbratt (2009:53) förklarar att tidplanen består av fyra planer: milstolpeplan, 
aktivitetsplan, kommunikationsplan och resursplan. Syftet med dessa fyra planer 
förklaras här nedan. 
 
4.2.2.2.1 Milstolpeplan 
Syftet med milstolpeplanen är att förklara på ett överskådligt sätt hur projektet ska se 
ut, från nuläget till slut. En milstolpe ska vara mätbar, det vill säga att vid milstolpens 
tidpunkt på tidplanen skall en aktivitet eller ett beslut kunna avrundas och mätas. 
Skårbratt (2009:55) beskriver även att vid en milstolpe ska namn, resultat, tid, vem 
som är ansvarig och vem som godkänner milstolpen noteras. 
 
4.2.2.2.2 Aktivitetsplan 
En aktivitetsplans syfte är att på ett detaljerat sätt beskriva resan mellan tidplanens 
milstolpar. Aktivitetsplanen ska beskriva vilka aktiviteter som ska genomföras mellan 
varje milstolpe. Skårbratt (2009:57) beskriver här att per aktivitet ska namn på 
milstolpen och aktiviteten noteras, även tidsåtgången per deltagare, start och slut, 
resurser per deltagare och ansvarige person. 
 
4.2.2.2.3 Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen ska beskriva hur informationen mellan projektgruppen och 
intressenterna ska genomföras.  I kommunikationsplanen ses de aktiviteter som har 
till syfte att kommunicera med eller informera projektets intressenter. Enligt Skårbratt 
(2009:59) ska noteringar om innehåll, intressentgrupp, val av kanal, tidpunkt och 
ansvarige person finnas per varje aktivitet. 
 
4.2.2.2.4 Resursplan 
I resursplanen ska varje individ i projektgruppen skrivas upp på de aktiviteter dem har 
till ansvar att utföra. Skårbratt (2009:61) förklarar att en god arbetsmiljö och mycket 
energi tillförs utifall varje individ själv får välja vilka aktiviteter de känner för att jobba 
med.  
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4.2.3 Genomförande 
Genomförandefasen kickar in när projektets alla inledande delar är genomförda. Att 
inleda genomförandet menas att bocka av första milstolpen i projektplanen och starta 
den första efterliggande aktiviteten. (Tonnquist 2010:189). Enligt Skårbratt (2009:70) 
krävs en godkänd projektbeskrivning som underlag för genomförandefasen. Syftet 
med genomförandefasen är att leverera målet för projektet med avtalade resurser 
inom fastställd tid (Skårbratt 2009:70). Slutsatsen för genomförandefasen är att 
projektledaren tillsammans med projektgruppen genomför den uppdragsbeskrivning 
de fått av beställaren, då i form av aktiviteter, olika slags möten och en hel del 
ambition. 
 
4.2.3.2 Dags att genomföra projektet 
Beroende på hur uppdragsbeskrivningen ser ut från beställarens sida genomförs 
projektet på olika vis. En projektgrupp som fått i uppdrag att endast planera inför ett 
genomförande överlämnar nu slutrapporten till beställaren. Ifall 
uppdragsbeskrivningen syftar på att projektgruppen även skall genomföra projektet, 
överlämnas då inte detta till beställaren förrän genomförandets slut, i samband med 
mätningen i avslutfasen. 
 
4.2.4 Avslut 
Avslutningsfasen är enligt Skårbratt (2009:74) lågt prioriterad, dock är det viktig för 
intressenterna att projektet avslutas enligt tidplanen. Syftet med avslutningsfasen är 
att dra lärdomar av projektet, med fokus på effektmålen och nyttan (Skårbratt 
2009:74). 
 
4.2.4.1 Utvärdering av projektet 
Att utvärdera ett projekt leder ofta till lärdomar av vad som genomförts och 
framställts. Exempel på faktorer att utvärdera är projektets mål, resurser, tidplan, 
risker och även projektmodellens förmåga att fungera. Skårbratt (2009:75) menar 
även att utvärdering angående intressenterna och projektgruppens kommunikation 
emellan är en viktig aspekt. 
 
4.2.4.2 Slutrapport 
Tonnquist (2010:257) säger att i en slutrapport samlas erfarenheter från projektet. 
Syftet med en slutrapport är att internt skapa ett dokument som ska beskriva allt ifrån 
hur samarbetet i projektgruppen fungerat och förslag till förbättringar inom 
organisationsstruktur, aktivitetsupplägg och kommunikation både inom 
projektgruppen så som mellan dem och intressenterna (Tonnquist 2010:257). 
Slutrapport ska innehålla sammanfattning av hela projektet, bakgrund, projektmål, 
utvärdering, projektgruppens organisationsstruktur och framtida idéer och 
rekommendationer. (Skårbratt 2009:74). 
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4.3 Vad är en kommunikationsstrategi? 
De metoder som ska användas för att nå ut med projektets budskap och de 
kommunikationsmål som satts beskrivs i en kommunikationsstrategi 
(Kommunikationsstrategi, 2012). En kommunikationsstrategis syfte är enligt 
Tonnquist (2010:159) att uppnå specifika kommunikationsmål för alla intressenter. 
Det intressenter ska veta, känna och göra uttrycks som kommunikationsmål. Vid 
planeringen av kommunikationsstrategin är utgångspunkten projektets intressenter, 
då i form av bestämmelser över hur intressenterna får till sig projektets information 
och dess budskap på bästa sätt (Kommunikationsstrategi, 2012). 
 
 

”The purpose of a project communication plan is to express what,  
who, how and when information will be transmitted to  

project stakeholders so schedules, issues, and action items can be tracked.” 
F.Gray och W.Larson 2008, 109 

 
 
Enligt Tonnquist (2010:158) är det viktigt med en fungerande kommunikation i 
projektet, detta för att både interna och externa intressenter ska känna sig trygga. En 
stabil kommunikation ser till att de externa som interna intressenterna har den 
information som krävs för att kunna genomföra aktiviteterna under projektets gång 
(Clifford F.Gray, Erik W.Larson 2008:109). 
 
4.4 Varumärkesplattform 
En varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument innehållande element som 
företagets vision, affärsidé, kärnvärde, varumärkeslöften, varumärkesidentitet och 
positionering. Styrdokumentet visar vad företagets varumärke står för och innehåller 
bland annat ett tydligt löfte, samt personligheten, det vill säga, de ord som beskriver 
hur varumärket ska upplevas. Varumärkesplattformen är ett nödvändigt verktyg för 
bland annat affärs- och produktutveckling, rekrytering och personalutveckling samt 
integrerad kommunikation. 
 
4.5 CSR 
Corporate Social Responsibility innebär ett företags ansvarstagande i samhället utifrån 
sociala-, etiska- och miljömässiga aspekter. Miljömässiga aspekter kan vara exempelvis 
avfallshantering, energikonsumtion, utsläpp/föroreningar och biologisk mångfald. 
Sociala- och etiska aspekter är samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
mångfald och produktansvar. CSR handlar om att implementera dessa frågor för att 
både internt och externt bidra till ett samhälle med större hållbarhet. (Csrguiden, 
2012). 
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4.6 QNA-INVITE/SURVEY 
Genom användning av QNA-invite kan företag lättare administrera deltagare på event 
av alla storlekar. QNA-invite innehåller hjälpmedel så som internetregistrering, 
webbekräftelse, e-post-bekräftelse, sms-bekräftelse, unika namnbrickor och 
profilerade registreringsformulär.  
 
QNA-survey används vid enkäter och undersökningar för att mäta effekten av event- 
och kampanjinsatser.  QNA-survey innehåller möjligheterna till besökarutvärdering, 
kampanjutvärderingar, medarbetarutvärderingar, produktutvärderingar och 
kundutvärderingar. 
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5. OLOFSFORS AB 
Detta kapitel behandlar i korthet Olofsfors AB’s historia, nutid och 

kärnkompetenser. 
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5.1 Historia 
John Jennings grundade järnbruket i Olofsfors den 18 juni 1762. En masugn och en 
vallonsmedja byggdes vid Leduåns utlopp. Tillgången till skog och forsar gjorde det 
möjligt att tillverka järn samt bedriva hammare och blåsmaskiner för smidet. 
 
Elva år innan allmän folkskola infördes i Sverige byggde Olofsfors en skola. Samtidigt 
gav Olofsfors bruk många generationers arbetare en arbetsplats. Bara detta visar på 
vilken betydelse Olofsfors haft för historien, men inte minst regionen och kommunens 
utveckling.  
 
Under mitten av 1900-talet ändrades förutsättningarna i omvärlden vilket Olofsfors 
var snabba att anpassa sig efter. Tidigare produktion av kätting drevs vidare till 
produktion av drivband för skogstraktorer. På 1970-talet började Olofsfors även 
utveckla slitstål och vägstål. (Olofsfors AB, 2012) 
 
5.2 Nutid 
Olofsfors ägs idag av Anders och Carl Wikström. Idag har Olofsfors en bred 
produktportfölj och är ett internationellt framgångsrikt exportföretag.   
 
Olofsfors utveckling för produktion av drivband, slitstål och vägstål på 1900-talet 
ledde till idag tre starka och ledande varumärken. Dessa varumärken, Bruxite, Eco-
Tracks och Sharq har alla gemensamt att verka för kvalitet och miljövänlighet.  
 
5.3 The Olofsfors Way 
Olofsfors arbetar idag med deras kärnkompetenser. The Olofsfors Way består av 
nyckelorden kvalitet, kunskap och hållbarhet, som visar på de områden de har mer 
kunskap inom gentemot deras konkurrenter. 
 
Kvalitet visar på att varje kundgrupp uppskattar och tjänar på Olofsfors 
produktkvalitet och leveransprecision. Med kunskap menas att Olofsfors har kunskap 
om kundens behov och processer som ger möjlighet att leverera och utveckla det bästa 
produktsortimentet. Olofsfors produkter har ett miljötänkande genom hela livscykeln, 
från utveckling till återvinning, vilket representerar hållbarhet till alla intressenter och 
kunder. 
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6. METOD 
Detta kapitel beskriver den arbetsmodell som använts under genomförandet av 

projektet ”Olofsfors 250års jubileum”.  
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Den arbetsmodell som använts vid genomförandet av projektet ”Olofsfors 250års 
jubileum” beskrivs här nedan. 
 
6.1.1 Veta 
I den första fasen, veta-fasen, sker den allra första kontakten med kunden. Mål och 
förutsättningar klargörs, samt vilket uppdrag och vilken roll projektgruppen har. 
Tillsammans med kunden diskuteras det fram hur man skall komma att möta 
målgruppen på ett effektivt sätt. Vad gillar de? Vad ska målgruppen känna, tycka och 
göra under projektets genomförande? Veta-fasen handlar om att tillsammans med 
kunden få en så klar inblick som möjligt i dess verksamhet, detta för att kunna planera 
och producera ett så bra projekt som möjligt.  
 
Under denna fas genomförs en research, då i form av att lära känna kundens 
verksamhet och dess målgrupp. En brief och debrief framställs. En brief är det uppdrag 
projektgruppen får från kunden. Debriefen framkommer då projektgruppen har utfört 
en research på den brief dem fick. 
 
6.1.2 Tänka 
Då alla förutsättningar har klarlagts, är det dags att övergå från förståelse till att jobba 
fram idéer. Projektgruppen bestämmer en ambitionsnivå och eventutmaning som ska 
komma att ligga till grund för alla kreativa lösningar. Budskap, kanaler, utseende, 
inramningar och aktiviteter formas. Idéer ritas upp, kastas och slipas för att tillslut 
landa i ett par slutgiltiga kreativa, integrerade och affärsdrivande förslag, i form av en 
kreativ brief, som presenteras för kund. 
 
6.1.3 Planera 
När kunden och projektgruppen tillsammans bestämt vilka idéer som anses vara bästa 
lösningen kickar planeringsfasen in. Idéer och tankar förvandlas till konkreta förslag 
som planeras i detalj, detta för att säkerställa den ambitionsnivå och kvalitet som 
under tänka-fasen bestämts för projektet. För att skapa bästa resultat involveras 
partners i arbetet under ett tidigt skede. 
 
6.1.4 Producera 
Under genomförandet finns en ansvarig person på plats som ser till att produktionen 
kvalitetssäkras. Projektgruppen ansvarar för att säkerhetsföreskrifter följs och att dess 
plan följs till punkt och pricka. Kunden bistås med löpande information angående 
genomförandet. 
 
6.1.5 Mäta 
När projektet har genomförts är det dags att sammanställa ett utfall. Utfallet innefattar 
ekonomin, även vad som under produktionen har gått bra, vad som kan förbättras och 
ifall projektgruppen har uppnått alla mål. 
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7. GENOMFÖRANDE 
Detta kapitel beskriver hur projektet ”Olofsfors 250års jubileum” har 

genomförts. 
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7.1 Externa medarbetare 
Under projektets genomförande har Heja! Event- och Sponsringsbyrå samarbetat med 
Heja!s externa labb samt företaget Pondus. Labbet består av en art director, kreatör 
och webbdesigner. Labbet har varit behjälpliga med den kreativa brief som tagits fram, 
även vissa grafiska enheter, QNA-invite som anmälningssida för 
jubileumsfesten/dagen och den webbaserade versionen av idéomaten.  
 
Pondus är en reklambyrå i Umeå vilka har varit med och utformat 
kommunikationsplan, varumärkesplattformen och CSR. Dem har även ansvarat för 
vissa grafiska enheter, så som infodisk, skyltar och informationsfilm. 
 
7.2 Veta 
Heja! Event- och Sponsringsbyrå har fått i uppdrag av Olofsfors AB att genomföra ett 
projekt åt deras vägnar. Projektets bakgrund och syfte förklaras i både dokumentet 
brief och debrief som framställts under veta-fasen. Här nedan förklaras även 
uppdragsbeskrivningen och vilka målgrupper projektet ska rikta sig mot. 
 
7.2.1 En problembeskrivning 
Olofsfors AB fyller 250 år den 16 juni och vill fira detta genom tre jubileumsdagar 
tillsammans med medarbetare, kunder/leverantörer och allmänheten. Olofsfors AB vill 
nyttja dessa jubileumsdagar till att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB och 
stärka befintliga relationer. Under kapitel 7.2.2 – 7.6 kommer bakgrunden till 
jubileumsdagarnas utformning och tanken bakom projektet att beskriver.  
 
7.2.2 Brief 
Under först mötet mellan Heja! och Olofsfors AB diskuterades idéer och tankar kring 
projektet fram. Heja! och kunden kom tillsammans fram till en brief där budskap, 
riktlinjer, värdegrunder och tonläge framställdes. Denna brief är till grund för att 
utföra research och därefter kunna återkoppla med en debrief till kunden. 
 
7.2.2.1 Dokumentets syfte 
Denna brief, även kallat styrdokumentet, ska beskriva Olofsfors AB’s projekt, 250års 
Jubileum 2012, samt beskriva förutsättningarna för projektet. Styrdokumentet ska 
vara ett grundläggande verktyg för information och beslut mellan/inom projektgrupp, 
arbetsgrupper och samarbetspartners. Beskrivningen av projektet ska underlätta 
arbetet med framtida event. 
  
7.2.2.2 Budskap 
Budskapet för Olofsfors 250års Jubileum 2012 lyder ”från järnbruk till idébruk”. Syftet 
med detta budskap är att återspegla Olofsfors resa från start till nutid. Olofsfors 
startades 1762 som ett järnbruk och har med engagemang och ambition utformat nya 
produkter till nutiden, vilket i sig återspeglas med ordet ”idébruk”. 
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7.2.2.3 Riktlinjer 
Tre specifika riktlinjer togs fram till denna brief. En av riktlinjerna syftade på att 
projektet ska fokusera på framtiden trots att historien kommer att finnas med. Den 
historiska fokusen i projektet ska ligga på företaget och inte på ägarfamiljen som 
tidigare var ett förslag. Ägarfamiljen ska dock finnas representerade på alla 
arrangemang.  
 
7.2.2.4 Värdegrunder 
De värdegrunder som ska lysa igenom under projektets gång är ”kunskap, kvalitet och 
hållbarhet” (se ”The Olofsfors Way s.24). Hållbarheten med synvinkel utifrån ett miljö-, 
ekonomiskt- och socialt perspektiv. Ansvar och utveckling är även två värdegrunder 
för Olofsfors 250års Jubileum 2012.   
 
7.2.2.5 Tonläge 
Ett genuint, verksamhetsnära, positivt och folkligt/tydligt tonläge ska användas genom 
hela projektet. Tonläget ska användas både internt som externt mot både intressenter 
och målgrupper. 
 
7.2.2.6 Uppdragsbeskrivning 
Heja! har fått i uppdrag att ta det övergripande ansvaret för att utforma, detaljplanera 
och producera projektet Olofsfors AB´s 250 års Jubileum 2012. Den 
uppdragsbeskrivning som beskrivs här nedan är det första utkastet och kan ses som 
ett brainstormingsförslag mellan Heja! och Olofsfors AB. De datum som gäller för de 
tre dagarna är från början klarlagda. 
 
7.2.2.6.1 Jubileumsfest 2012-06-16 
Jubileumsfesten ska äga rum kvällen den 16 juni 2012 med fokus på medarbetare i 
Olofsfors AB. Vissa utvalda från koncernbolagen blir bjudna och tillsammans med 
medarbetare och respektive räknas att 300 gäster bjuds. Syftet med jubileumsfesten är 
att implementera varumärkets värdegrunder samt skapa en ”vi-känsla”. Målet är att 
öka kännedomen och kunskapen samt förändra attityd och beteende då främst hos 
medarbetarna i Olofsfors AB. 
 
7.2.2.6.2 Öppet hus 2012-06-17 
Öppet hus ska äga rum på dagen den 17 juni 2012 med fokus på allmänheten, främst 
familjer från Nordmalingsregionen. Denna dag räknas få cirka 800-1000 besökare. 
Syftet med öppet hus är att öka kännedomen och kunskapen om Olofsfors AB samt 
förändra målgruppens attityd och beteende. Målet är att besökarna ska känna sig 
imponerade av Olofsfors AB, samt besöket på ”öppet hus” dagen och anläggningen där 
det ska äga rum.  
 
7.2.2.6.3 Jubileumsdagen 2012-06-18 
Jubileumsdagen ska äga rum den 18 juni 2012 med fokus på inbjudna VIP-gäster. 
Dessa VIP-gäster består till största del av nyckelkunder och andra intressenter. 
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Jubileumsdagen uppskattas få upp emot 250 gäster. Syftet med jubileumsdagen är att 
öka kännedom och kunskap om Olofsfors AB samt stärka befintliga relationer. Målet 
med jubileumsdagen är att behålla målgruppens positiva attityd och beteende 
gentemot Olofsfors AB. 
 
7.2.3 Debrief 
När Heja! utfört research på de delar som tillsammans skapade styrdokumentet var 
det dags att sammanställa nya idéer och förslag i en debrief. Dokumentet debrief 
sammanställdes av Heja! till Olofsfors AB och kan ses som ett förslag av projektets 
övergripande budskap, syfte och koncept.  
 
7.2.3.1 Budskap 
Budskapet ”från järnbruk till idébruk” sågs över och till slut togs ett nytt budskap fram 
i form av ”ett varmt hjärta av stål”. Budskapet återspeglar Olofsfors verksamhet i form 
av ordet stål, medan ”varmt hjärta” menar på Olofsfors engagemang för regionen och 
dess utveckling. 
  
7.2.3.2 Syfte 
Syftet med projektet är att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB samt stärka 
befintliga relationer.  
 
7.2.3.3 Koncept 
Det som under styrdokumentet beskrevs som budskap präglar nu istället projektets 
koncept. Under hela projektet ska ”från järnbruk till idébruk” lysa igenom. Tanken 
bakom detta är att fokus under projektets gång ska ligga på framtiden, men även 
historien och nutiden. 
 
7.2.3.4 Värdegrunder 
Kunskap, kvalitet och hållbarhet är sedan tidigare Olofsfors värdegrunder och ska 
under dessa jubileumsdagar behållas och lysa igenom. Som beskrivet i 
styrdokumentet, även kallat brief (se s.28) ska även ansvar och utveckling vara två 
nyckelord som ska finnas med under de tre jubileumsdagarna.  
 
7.2.3.5 Uppdragsbeskrivning  
Heja! har vidareutvecklat och spånat på idéer till jubileumsdagarna. Den 
uppdragsbeskrivning som förklaras här nedan är utvecklad och genomtänkt från 
styrdokumentet till denna debrief.   
 
7.2.3.5.1 Jubileumsfest, 2012-06-16, 18:00-01:00 
Jubileumsfesten är som tidigare nämnt en fest för Olofsfors AB’s medarbetare med 
respektive och vissa inbjudna koncernmedarbetare. Syftet är detsamma och beskrivs att 
implementera varumärkets värdegrunder. Jubileumsfesten ska få målgruppen att känna 
trygghet inför framtiden, stolthet av att arbeta på Olofsfors AB och i koncernen, 
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delaktighet i historien, utvecklingen och framtiden, men inte minst uppskattning för det 
jobb dem gjort och gör.  
 
7.2.3.5.2 Öppet hus, 2012-06-17, 11:00-16:00 
Målgruppen för öppet hus är allmänheten i Umeå, Nordmaling och Ö-vik, samt press. 
Syftet är detsamma och innebär att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB. 
Sedan styrdokumentet har antalet förväntade besökande gäster ökat från 800 till 
2000. Målsättningen med öppet hus är att berätta vad Olofsfors är, har gjort/gör och 
vilken framtidsvision dem har. Besökare från regionen ska lockas och vilja komma dit 
för att tillsammans med Olofsfors AB delta under en trevlig dag. Målgruppen ska efter 
öppet hus förstå skillnaden mellan Olofsfors AB och Olofsfors Bruk. Engagemang och 
ett väckt intresse hos potentiella medarbetare ska framstå. 
 
7.2.3.5.3 Jubileumsdag, 2012-06-18, 16:00-21:00 
Antalet VIP-gäster står fast beslutet sedan styrdokumentet vilket innebär att det 
fortfarande väntas bli 250 personer. Målgruppen har utvecklats och gäller nu kunder, 
leverantörer, politiker, kommun, näringsliv, departement och press. Syftet är 
detsamma och innebär att stärka befintliga relationer. Målsättningen är att få 
målgruppen att förstå att dem varit och är viktiga för Olofsfors AB och dess utveckling. 
Olofsfors AB vill fokusera på att relationen mellan dem och nyckelgästerna är och har 
varit viktiga. 
 
7.2.4 Målgrupper 
De målgrupper som ska vara i centrum under jubileumsdagarna är: 

• Kunder/leverantörer. 
• Olofsfors AB’s medarbetare samt respektive 
• Koncernmedarbetare samt medföljande 
• Press/media 
• Politiker/näringsliv/departement 
• Allmänhet/kommun 

 
Medarbetare med respektive och koncernmedarbetare med respektive är målgruppen 
under jubileumsfesten. Öppet hus har allmänheten/kommun samt 
politiker/näringsliv/departement och press som målgrupp. Kunder, leverantörer och 
press/media är målgruppen för jubileumsdagen. 
 
7.3 Tänka 
När alla förutsättningar har under veta-fasen klarlagts är det är dags för projektet att 
ta ett kliv in i tänka-fasen. Under denna fas har en kreativ brief tagits fram med 
innehåll av grafiska enheter. Idéomat, kommunikationsmål, eventutmaning, 
varumärkesplattform och CSR har diskuterats fram och beslutats om i denna fas.  
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7.3.1 Kreativ brief och grafisk profil 
De grafiska enheterna inför projektet Olofsfors 250års jubileum 2012 har utformats av 
de externa medarbetarna på labbet. Utifrån de värdegrunder som bestämts för 
projektet har ett antal enheter skissats fram och redovisats för Olofsfors AB. De 
grafiska enheterna kan vara exempel på skisser av idéomat och den grafiska 
utformningen av inbjudningarna.  
 
Den blå färgen för Olofsfors AB som har använts genom alla enheter i projektet har 
färgkoden PMS2985. Färgen är återkommande för att skapa en enhetlig struktur 
genom alla grafisk enheter i projektet. 
 
7.3.2 Idéomat 
Olofsfors AB har under sin tid tagit ansvar för både utvecklingen och regionen. För att 
visa på det engagemang Olofsfors AB har gentemot allmänheten, men även sina 
medarbetare och kunder/leverantörer, ska en idéomat utvecklas. Idéomaten kan med 
korthet beskrivas som ”idésamlare och informationsbärare”. En idéomat ska finnas 
tillgänglig för de olika målgrupperna allmänheten/politiker, engelsk- och 
svensktalande kunder/leverantörer och medarbetare. Idéomaten ska finnas för olika 
utföranden och vid olika tillfällen, detta för att idéer som kommer från olika 
målgrupper ska formuleras på olika sätt och visas för olika personer. Olofsfors AB 
kommer själva styra vilka frågeställningar de vill samla in bra idéer kring, samtidigt 
som idéomaten ska fungera som en informationsbärare. 
 
Idéomaten kan dels vara en fysisk enhet för användning vid olika evenemang, en 
webbaserad version, en app och ibland som en punkt på en dagordning. Idéomaten är 
med andra ord ett begrepp. 
 
7.3.2.1 Användning 
Det finns olika användningstillfällen av idéomaten beroende på vilken målgrupp den 
riktar sig till under det specifika tillfället. Användning av idéomaten för 
kunder/leverantörer kan ge tillfället att samla in bra idéer om sätt att arbeta 
tillsammans, specifika behov eller smarta lösningar. Tillfällen för kunder/leverantörer 
att använda idéomaten kan vara på jubileumsdagen, på mässor, vid fabriksbesök eller 
via webbsidan. 
 
Med hjälp av idéomaten kan man till medarbetare ställa specifika frågor rörande 
personalvård, arbetsmiljö, tillverkningsprocessen och produkterna för att tillsammans 
förbättra arbetsplatsen och vidareutveckla de produkter Olofsfors AB har. Idéomaten 
kan för medarbetare användas under jubileumsfesten, vid aktiviteter under 
personaldagar/träffar, som en speciell punkt på dagordningen, en fast installation på 
arbetsplatsen eller via webbsidan. 
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Idéomaten kan vara till hjälp att engagera allmänheten till att lämna goda idéer på hur 
man tillsammans med Olofsfors AB kan utveckla regionen. Allmänheten kan använda 
idéomaten på öppet hus dagen, under aktiviteter på torg, skola eller andra evenemang, 
men även via webbsidan. 
 
7.3.2.2 Inmatning från idéomaten 
Formuläret i idéomaten är alltid detsamma för alla målgrupper och innehåller vissa 
enheter. Formuläret tillåter användaren att skriva in förnamn, efternamn, idé, frivillig 
bilduppladdning, även ifall användaren godkänner publicering av de nämnda 
enheterna. Beroende på målgrupp kan även enheter så som ålder, företag och yrkesroll 
finnas som alternativ att skriva in. 
 
7.3.2.3 Flödesschema 
När en användare ur någon av målgrupperna för idéomaten väljer att ladda upp en ny 
idé följs ett speciellt flödesschema innan idén publiceras på hemsidan. När användaren 
har fyllt i idén och personuppgifterna förhandsvisas idén för att idéskaparen ska 
godkänna den, därefter sparas idén i databasen och granskas sedan av personal som 
godkänner eller raderar den. Om idén godkänns publiceras denna på hemsidan för 
målgruppen och kan därefter fortfarande ändras från administrationen. 
 
För att risken för stötande idéer från målgrupperna ska minska måste idéerna 
godkännas innan dem publiceras på webbsidan. Administrationen är helt webbaserad 
och skyddas av en inloggning, vilket innebär att man kommer åt den bara det finns 
uppkoppling och tillgång till lösenord. Olofsfors AB bestämmer själva vem/vilka som 
har behörighet att godkänna idéer.  
 
7.3.2.4 Idéomatens teknik 
Det finns tre stycken användningssätt av idéomaten webbaserade enhet. En 
webbaserad version där endast uppkoppling och lösenord krävs för att lämna idéer 
och/eller administrera. En fysisk enhet som är tillgänglig vid både uppkoppling/ingen 
uppkoppling, då idén sparas lokalt på datorn i enheten. För att använda idéomaten 
krävs inga licenser, endast webbläsare och Excel krävs för att läsa in de idéer som 
kommit in i systemet.  Om idéomaten vill användas på egen persondator, vid 
exempelvis mässor/aktivitetsdagar kan det andra nämnda användningssättet med 
fördel användas, då ingen uppkoppling krävs för användandet av idéomaten. 
 
7.3.3 Kommunikationsmål 
Utifrån projektet Olofsfors ABs 250års jubileum och den utvecklade idéomaten ska ett 
kommunikativt mål för de olika målgrupperna uppnås. Kommunikationsmålet för 
kunder/leverantörer är att bevisföra Olofsfors AB som ett innovativt företag och 
affärsmässig leverantör av högkvalitativa produkter. Medarbetarna ska veta att 
Olofsfors AB är en trygg arbetsgivare med framtidsvisioner. Allmänheten ska förstå 
Olofsfors ABs betydande del i regionens utveckling och framtid, samt att Olofsfors AB 
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tar ansvar för omvärlden och arbetar konsekvent med hållbarhet, både ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. 
 
7.3.5 Eventutmaning 
Utmaningen med de evenemang som projektet Olofsfors ABs 250års jubileum ska 
bestå av är att ersätta dåtid med framtid. Då Olofsfors AB ofta förknippas med dess 
historia, i och med att dem är 250 år gamla, vill Olofsfors AB att kunder/leverantörer, 
medarbetare och allmänheten se att dem har styrkan att gå runt i 250 år till. Att ersätta 
dåtid med framtid genomförs med hjälp av idéomaten och de jubileumsdagar som 
under juni månad äger rum. 
 
7.3.6 Varumärkesplattform 
Olofsfors AB’s varumärkesplattform ska beskriva företagets vision, affärsidé, 
kärnvärde, varumärkeslöften, varumärkesidentitet och positionering. Olofsfors AB har 
tre stycken stora varumärken i sin portfölj, Bruxite, Eco-Tracks och SharqEdges.  
 
Olofsfors ABs affärsidé är att ge deras kunder pålitliga produkter för att dem ska 
kunna göra ett effektivare jobb var dag. De tre nyckelorden kunskap, kvalitet och 
hållbarhet beskriver tillsammans Olofsfors ABs vision då de beskriver de enheter 
Olofsfors AB vill fortsätta utveckla och driva framåt.  
 
Bruxites (skopstål) varumärkeslöfte är slitstyrka och dess identitet är ”hårdingen som 
står för hårt arbete”.  Olofsfors AB positionerar Bruxite över hela Norden som en 
svensk teknik där grundtanken är enkel, lätta, snabbmonterade och vassa stål 
(Olofsfors, 2012).  
 

 
Figur 7.1 – Bruxite (Källa: Olofsfors, 2012) 

 
Eco-Tracks (band) varumärkeslöfte är att vidga förarens/operatörens potential. 
Identiteten för Eco-Tracks beskrivs med orden uppåt, över, framåt. Olofsfors AB 
positionerar varumärket genom att förklara att Eco-Tracks är skogsbruk, är i 
entreprenörens liv och äger hela kulturen.  
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Figur 7.2 – ECO-TRACKS (Källa: Olofsfors, 2012) 

 
SharqEdges (vägstål) har effektivitet som varumärkeslöfte. Sharq identifierar sig som 
den skärande teknik som ger klara nyttofördelar. SharqEdges positionerar sig i norden 
med nyckelorden flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet. 
 

 
Figur 7.3 – SharqEdges (Källa: Olofsfors, 2012) 
 

 
7.3.7 Corporate social responsibility 
Olofsfors AB har under sina år har tillsammans med samhället tagit ansvar för 
samhällsutvecklingen och dess omvärld. Olofsfors AB arbetar konsekvent med 
hållbarhet, både ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Miljöarbete har för 
Olofsfors AB varit en självklarhet under decennier, dels i form av deras produkters 
egenskaper och dels i form av aktiva miljöåtgärder i deras produktion och logistik. 
Olofsfors AB har under åren arbetat med olika projekt, exempelvis cykelutbildning för 
vuxna i Umeå men även ett stort engagemang i cancerforskning. De projekt Olofsfors 
AB arbetar med visar det ansvar dem tar för allmänheten och regionen. 
 
7.4 Planera 
När den kreativa briefen har redovisats och godkänts av beställaren är det dags att 
börja planera. Under planeringsfasen har möte mellan Heja! och Pondus ägt rum, då 
med information om de olika enheterna som ska produceras. Heja! har, med hjälp av 
en projektledare, producerat ett utkast av ett arrangemangsupplägg som ska komma 
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att fungera som ett schema för de tre jubileumsdagarna. Heja! personal har även 
tillfrågat eventpersonal som har intresse av att arbeta under de tre dagarna. 
 
7.4.1 Inbjudan av gäster 
Gäster för jubileumsfesten och jubileumsdagen får inbjudan via mail. Inbjudan sker 
med hjälp av QNA-invite, som i sin del har producerats av en extern medarbetare till 
Heja!, webbproducenten. QNA-invite tillåter gästen att tacka ja eller nej till 
medverkande av jubileumsfest/dag samt besluta om önskemål av hotell eller transport 
med buss. Gästen får därefter bekräftelse via e-mail och sedan mer utförlig information 
om tider, hotellrum och transport.  
 
7.4.2 Enheter att producera 
Heja! hade möte med externa medarbetaren Pondus som haft till ansvar att ta fram de 
enheter som under planera-fasen behövde produceras. Pondus har som uppdrag att 
främst producera den informationsfilm, om 250års jubiléet, som ska visas under de tre 
dagarna. Pondus har även som ansvar att producera infodisken där besökare ska 
anmäla sig och hänga av sig sina ytterkläder. Till sist har Pondus även ansvar för att 
producera alla resterande skyltar som ska komma till användning under 
jubileumsdagarna, detta kan vara exempelvis parkeringsskyltar, vägvisare och 
bordsplaceringar. 
 
Heja! har som ansvar att boka hotell och arrangera bussrutter för de besökande under 
jubileumsfesten och jubileumsdagen. De besökande kommer bo på Scandic Plaza i 
centrala Umeå samtidigt som tre bussar kommer köra olika vägar för att plocka upp 
besökare från olika orter. Buss 1 kommer gå från Umeå via Hörnefors och Håknäs för 
att sedan ta sig till Olofsfors. Buss 2 kommer gå från Örnsköldsvik via Husum, Rundvik 
och Lögdeå för att sedan ta sig till Olofsfors. Buss 3 kommer hämta upp en stor skara 
besökare i Nordmaling för att transportera dem till Olofsfors. 
 
Heja! har även som ansvar att ta fram middagsförslag till jubileumsfesten. Artister och 
annan underhållning för de tre jubileumsdagarna står till Heja! förfogande att 
arrangera. Showerna under jubileumsdagarna består av en bred blandning, allt från 
musik till konst. David Lindgren, tidigare deltagare i melodifestivalen, bjuder på 
uppträdande under öppet hus-dagen. Ivan & Lacki bjuder på underhållning i form av 
komik och magi under jubileumsfesten.  
 
7.4.3 Produktion av arrangemangsupplägg 
Heja! har producerat ett utkast av arrangemangsupplägget som ska fungera som ett 
schema för de tre jubileumsdagarna. Resultatet av arrangemangsupplägget kan läsas 
under kapitel 7.5. 
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7.4.4 Personal 
Heja! har som ansvar att boka eventpersonal som håller ställningen under de tre 
jubileumsdagarna. Eventpersonalen ska vara klädda i vit skjorta och svart väst och 
fungera som en hjälp för både personalen hos Olofsfors AB men även för den ansvarige 
personalen från Heja!. Eventpersonalen har även som ansvar att hjälpa till att rodda 
och montera upp alla olika enheter för de tre jubileumsdagarna. Heja! har som ansvar 
att stå för namnskyltar till den personal som under jubileumsdagarna ska arbeta. 
 
7.5 Producera 
Allt förarbete är nu klart och projektet är äntligen inne på de datum då 
jubileumsdagarna ska äga rum. Här nedan visas ett arrangemangsupplägg för 
jubileumsfesten, öppet hus och jubileumsdagen. 
 
7.5.1 16 juni, Jubileumsfest 18:00 - 24:00 
17.20 Bussar avgår från Vasaplan Umeå, resecentrum Ö-vik och Nordmaling centrum. 
 
18.00 Ankomst till entrén. Ägare/VD hälsar välkommen, värdar/värdinnor finns 

tillgängliga samt skyltning hänvisar gästerna till garderob/festlokalen. 
  
18.15 Välkomstdrink, mingel vid utställning. 
 
18.45  Gästerna bjuds till bords (konferencier).  
 
18.55 Konferencier informerar om kvällen samt meny och dryck. 
 
19.00 Dryck till förrätt serveras, därefter förrätten. 
 
19. 20 Show 1 (Ivan & Lacki) 
 
19.40 Avdukning förrätt 
 
19.40 Presentation film  
 
19.50 Show (Maria Z) 
 
20.00 Vin till varmrätt serveras 
 
20.00 Konferencier presenterar VD/ägare (välkomsttal) 
 (Skål när alla fått vin) 
 
20.10 Konferencier tackar VD/ägare, varmrätt serveras 
 
20.35 Ombjudning vin 
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20.45 Show 2 (Ivan & Lacki) 
 
21.00 Avdukning varmrätt. Presentation av Idéomat. 
 
21.15 Dessertvin serveras  
 
21.20  Tackar VD/ägare, dessert serveras 
 
21.30 Show 3 (Ivan & Lacki + akrobat) 
 
21.45 Konferencier tackar gäster och underhållning, info om bussar och bar. 
 
22.00 Bar öppen. Bandet ”Midnight Express” spelar. 
 
24.00  Bussar avgår till Umeå, Nordmaling och Ö-vik 
 
 
7.5.2 17 juni, Öppet hus 12:00 – 15:00 
 
Del 1 
12.00 Konferencier hälsar alla varmt välkomna från scenen och informerar om dagen, 

guidning, underhållning, servering, film på bruket etc. 
 
12.05 Underhållningsprogrammet startar från scenen. 
  

12.05 David Lindgren  
  

12.50 Zilla & Totte 
  

(Eventuell prisutdelning sker mellan akterna) 
 
13.00 Förtäring och övriga aktiviteter pågår hela dagen 
 
  
Del 2 
14.00 Konferencier hälsar alla varmt välkomna från scenen och informerar om dagen, 

guidning, underhållning, servering, film på bruket etc. 
 
14.05 Underhållningsprogrammet startar från scenen. 
  

(Eventuell prisutdelning sker mellan akterna) 
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15.00 Förtäring och övriga aktiviteter pågår hela dagen 
  
 

7.5.2.1 Guidad tur 
De guidade turerna kommer att gå parallellt med underhållningsprogrammet och vid 
eventuellt behov även gå emellan programmen. 4-5 guider som guidar under dagen. 

 
7.5.2.2 Olofsfors Bruk 
Företagsfilm visas i masugnen och rullar hela tiden, bruket är öppet som vanligt under 
dagen.  
 
 
7.5.3 18 juni, Jubileumsdagen 15:00 – 22:00 
15.00  Bussar avgår från Hotell Plaza i Umeå. 
  
15.30 Ankomst till entrén. Ägare/VD hälsar välkommen. Besökarna får registrera sig i 

infodisken. Värdar/värdinnor finns tillgängliga samt skyltning hänvisar 
gästerna till garderob/festlokalen. 

 
16.20 Konferencier presenterar VD/ägare, hälsar välkomna. 
 
16.30  Konferencier informerar om kvällen, indelning av grupper för guidad tur 

därefter presentation av guider/logistik. 
 
16.45  Guidad tur. 
  
17.45 Välkomstdrink  
 
18.15  Gästerna bjuds till bords av konferencier.  
 
18.20 Intro-akrobat.  

Konferencier informerar om kvällen samt meny och dryck. 
  
18.25 Dryck till förrätt serveras, därefter förrätten. 
 
18.50 Avdukning förrätt 
 
19.00 Show 1 
 
19.20 Vin till varmrätt serveras 
 
19.25 Konferencier presenterar VD/ägare. Presentera idéomat. 
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19.30 Konferencier tackar VD/ägare, varmrätt serveras 
 
20.00 Ombjudning vin 
 
20.10 Musik (Sofia Jannok) 
  
20.25 Avdukning varmrätt 
 
20.35 Akrobat 
 
20.45 Dessertvin serveras 
 
20.55 Dessert serveras  
 
21.10 Show 2  
 
21.25 Kaffe & avec 
 
21.30 Konferencier tackar gäster och underhållning, ger info om bussar och present i 

entrén. 
 
22.00 Buss åter till Hotel Plaza Umeå. 
 
 
7.5.4 Kvalitetssäkring  
Projektledare från Heja! är ansvarig över kvalitetssäkringen under de tre 
jubileumsdagarna. Projektledaren ska se till att arrangemangsupplägget följs till 
pricka, att de olika enheterna fungerar både fysiskt som kommunikativt och att 
beställaren av projektet blir informerad om projektets genomförande kontinuerligt.  
 
7.6 Mäta 
Olofsfors AB har inget önskemål om att mäta de effekter som uppstår efter 
jubileumsdagarna. Heja! kommer mäta sina interna insatser under projektets faser i 
projektmodellen. Mätningen inom Heja! ska visa om projektgruppen har uppnått de 
mål som blev satta innan projektets start, detta görs som en punkt på dagordningen. 
Resultatet av mätningen framkommer därmed genom diskussion kollegor emellan. 
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8. SLUTSATS & DISKUSSION 
Detta kapitel behandlar de slutsatser rapporten skapar samt en diskussion kring 

utvalda delar av projektet. 
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8.1 Slutsats utifrån projektets syfte 
Utifrån de delar projektet har genomgått, då med tanke på kommunikationsmål, 
varumärkesplattform och värdegrunder etc. kommer Olofsfors ABs målgrupp ha en 
ökad kännedom om varumärket samtidigt som Olofsfors AB lyckats stärka sina redan 
etablerade relationer.  
 
8.2 Slutsats utifrån frågeställningarna 
De frågeställningar som i rapportens början ställdes redovisas här nedan: 
 

• Vilka delar ingår i ett projekts genomförande? 
• Hur ska Olofsfors få sina kunder, leverantörer och medarbetare att känna sig 

delaktiga? 
 
Med hjälp av rapportens teoretiska referensram och kapitlet metod kan de tidigare 
nämnda frågeställningarna besvaras. 
 
Vilka delar ingår i ett projekt genomförande? 
Beroende på vilken projektmodell man använder sig av finns olika faser i ett projekt 
genomförande. I den generella projektmodellen, som beskrivits i den teoretiska 
referensramen, består projektet av fyra stycken faser – förstudie, planering, 
genomförande, avslut. Heja! Event- och Sponsringsbyrå använder sig av en annan 
projektmodell som innefattar fem stycken steg i form av att veta, tänka, planera, 
producera och mäta.  
 
Oberoende av vilken projektmodell man väljer att använda sig av har dem en sak 
gemensamt, ett projekt blir genomfört från början till slut. Det som kan skilja den 
generella projektmodellen mot Heja!s projektmodell är antalet faser. Den generella 
projektmodellen består av fyra faser medan Heja!s projektmodell består av fem. Den 
största skillnaden mellan projektmodellerna är att Heja!s projektmodell är mer 
specifikt inriktat mot att planera och genomföra evenemang, medan med en generell 
projektmodell kan man i stora drag genomföra vilket projekt som helst. 
 
Hur ska Olofsfors AB få sina kunder, leverantörer, medarbetare och allmänheten 
att känna sig delaktiga? 
Olofsfors ABs kunder, leverantörer, medarbetare och allmänheten ska efter 
jubileumsdagarna känna sig delaktiga i Olofsfors ABs ansvarstagande av regionen och 
utvecklingen av både idéer så som produkter. Med hjälp av den utvecklade idéomaten 
kan leverantörer, kunder, medarbetare och allmänheten lämna sina förslag till nya 
idéer som kan leda till innovativa eller vidareutvecklade affärsidéer. 
 
8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Projektet Olofsfors ABs 250års jubileum har lagt en bra grund att bygga vidare på med 
tanke på det engagemang Olofsfors AB nu visar mot sin målgrupp. De värdegrunder 
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målgruppen nu delar tillsammans med Olofsfors AB bör tas hand om, detta genom att 
återanvända det skapta konceptet fortsättningsvis varje år och samtidigt 
vidareutveckla idéomaten för att bygga upp relationen mellan Olofsfors AB och 
målgruppen till en högre nivå. 
 
8.4 DISKUSSION 
Här nedan kommer jag redovisa mina tankar kring projektet Olofsfors AB och vad jag i 
efterhand hade gjort annorlunda.  
 
8.4.1 Hur jag hade mätt Olofsfors AB 
Med tanke på vilket omfattande syfte och mål projektet Olofsfors ABs 250års jubileum 
innehar hade jag velat mäta effekterna av projektet utifrån målgrupperna. Att mäta ett 
projekt är någonting beställaren/kunden själv får välja, dock kan projektgruppen välja 
att mäta sina interna insatser separat för att bli bättre på det jobb dem dagligen utför.  
 
Att mäta effekterna utifrån projektet gentemot målgruppen hade låtit Olofsfors AB få 
en större inblick i hur det framställda konceptet egentligen syntes i målgruppens ögon. 
Som jag under slutsatsen nämnde, att det framställda konceptet bör återanvändas 
årsvis framöver, stödjer det argument jag har om att mäta effekterna efter detta år. Om 
Olofsfors AB vill fortsätta använda detta koncept gentemot sin målgrupp skulle dem, 
utifrån en mätning, kunna göra konceptet ännu bättre till resterande år. Mätningen kan 
utföras med hjälp av QNA-survey, då denna enhet erbjuder enkätundersökningar där 
målgruppens upplevelser av de tre jubileumsdagarna kan undersökas. Att återanvända 
konceptet är för mig en självklarhet då syftet och målet med projektet är att få kunder, 
leverantörer, medarbetare och allmänheten att förstå det ansvar Olofsfors AB tar för 
regionen och dess utveckling. Olofsfors ABs engagemang visas bäst om dem påminner 
sina målgrupper årsvis vilket i sig får dem att aldrig känna sig glömda.  
 
8.4.2 Större inblick på de olika delarna 
Att inte haft en inblick i alla de olika delarna av projektet Olofsfors ABs 250års 
jubileum har varit det svåraste av allt. Trots styrelsemöten och engagemanget av att 
läsa mötesprotokoll har det varit otroligt svårt att hänga med i projektets utveckling. 
Jag har självklart förstått alla de olika delarna i projektet och vilka enheter som har 
producerats fram under tidens gång, men de personliga reflektionerna från 
medarbetarna har fattats mig. Jag förstår i efterhand hur viktigt det är att var roll i 
organisationsstrukturen har sitt ansvar då ett så omfattande projekt kräver att alla är 
på samma bana. Då inte alla roller har någon inblick hos varandra och vad som föregår 
i projektet är det extra viktigt att var och en har sina arbetsuppgifter tilldelade att 
utföra. Utan bestämda arbetsuppgifter skulle projektet varken ta sig bakåt eller framåt 
i utvecklingen.  
 
 
 



44 
 

REFERENSER 
 
Litteratur 
 
Gray, Clifford & Larson, Erik. 2008. Project Management – The managerial process. 
New York: McGraw-Hill Education. 
 
Skårbratt, Lars-Göran. 2009. Att driva projekt – enkel projektstyrning för stora och 
små projekt. Landvetter: Oppenheim förlag 
 
Tonnquist, Bo. 2010. Projektledning. 3e uppl. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
 
 
Internet 
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-
affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/ 
 
http://harmonit.se/projekt/roller/referensgrupper/ 
 
http://www.kommunikationsstrategi.se/ 
 
http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=179&Base=1&MenuID=228 
 
http://stal.olofsfors.se/default.aspx?id=6698&refid=6698&ptid=4748 
 
 
Figurer 
http://baselineman.se/projektmodellen-projectbase/ 
 
http://www.lerdell.com/om-oss/lerdellipedia-ordlista/swot-analys-definition/ 
 
http://www.olofsfors.se/Shared/Images/NewsImages/Platsannons-sidobild-
300x788px.png 
 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://harmonit.se/projekt/roller/referensgrupper/
http://www.kommunikationsstrategi.se/
http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=179&Base=1&MenuID=228
http://stal.olofsfors.se/default.aspx?id=6698&refid=6698&ptid=4748
http://baselineman.se/projektmodellen-projectbase/
http://www.lerdell.com/om-oss/lerdellipedia-ordlista/swot-analys-definition/
http://www.olofsfors.se/Shared/Images/NewsImages/Platsannons-sidobild-300x788px.png
http://www.olofsfors.se/Shared/Images/NewsImages/Platsannons-sidobild-300x788px.png

	SUMMARY
	FÖRORD
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Mål
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Precisering av frågeställningen
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Företagsbeskrivning
	2.3 Teoretisk referensram
	3.1 Vad är en organisationsstruktur?

	”En struktur är någonting som är uppbyggt av vissa element,
	i det här fallet av människor och resurser som påverkar varandra
	och som ger upphov till olika slags beteenden”
	Smartbiz, 2012
	En organisationsstruktur under ett projekt innefattar olika roller som behövs för att genomföra det projekt beställaren frågar efter. Varje person i projektgruppen ska ansvara för en roll som passar dess kunskaper och personlighet. Bo Tonnquist (2010:...
	3.2 Roller i ett projekt

	Det är upp till varje enskild projektgrupp vilken slags struktur de vill använda sig av. Den vanligaste strukturen, som är återkommande för en generell projektmodell, redovisas här nedan.
	3.2.1 Beställare Beställaren är projektets ägare. Beställaren har även till uppgift att välja projektledaren, den person som ska tillsätta och ansvara för projektgruppen.
	”I en projektorganisation har beställaren en intern roll även
	om projektet är ett uppdrag från en extern kund”
	Tonnquist 2010:76
	Detta innebär att ingen utomstående bör kunna ta ett beslut som rör projektet, då med tanke på hur resurser ska användas eller hur projektet ska genomföras.
	En av de viktigaste uppgifterna för beställaren är att alltid finnas tillgänglig för projektledaren och vara beredd på att fatta beslut. I och med att beställaren alltid har sista ordet gällande sitt projekt, har varken projektledaren eller projektgru...
	3.2.2 Projektledare Projektledarens huvuduppgift är att leda projektgruppen genom hela projektet. Enligt Tonnquist (2010:77) behöver en projektledare ett genuint intresse för människor och veta vad det är som får medarbetarna att vilja komma till job...
	Bortsett från alla sociala aspekter har projektledaren en del olika uppgifter att sköta. Projektledaren måste bland annat se till att målet med projektet uppnås, även planera, organisera och leda projektets olika steg plus att delegera uppgifter till ...
	3.2.3 Projektgrupp Projektgruppens huvuduppgift är att utföra de aktiviteter projektledaren har delegerat ut. En viktig uppgift för projektgruppens olika individer är att var och en måste sätta sig in i projektets mål och vad de ska komma att leverera.
	Projektgruppens uppgifter kan beskrivas i kort som sådan att delegerade uppgifter ska utföras, de ska planera och genomföra sina egna aktiviteter, rapportera prestationer och arbetade timmar och delta på projektmöten. (Tonnquist 2010:77).
	3.2.4 Styrgrupp En styrgrupp är inte alltid en självklarhet i varje projekt. I projekt där förhållandet mellan beställaren och projektledaren är så pass nära behövs ingen styrgrupp. I de fall där styrgruppen finns har de till uppgift att vara det bes...
	De övergripande uppgifterna för en styrgrupp är att säkerställa att projektet ligger i linje med verksamhetens övergripande mål samt att besluta angående förslag om ändringar och fastställa projektdirektiv och projektplanen. I det fall där styrgruppen...
	3.2.5 Kvalitetssäkrare

	Ett projekt behöver alltid en kvalitetssäkrare som ser till att projektets olika delar innehar den kvalitet som ställs av beställaren. En kvalitetssäkrare består oftast av en oberoende person som ser till att både arbetsgången och resultatet är av rät...
	3.2.6 Referensgrupp

	Tonnquist (2010:79) förklarar att en referensgrupp är ett forum för att testa idéer, lösningar och presterade delresultat. En referensgrupp ska bestå av personer som är oberoende av projektet, det vill säga att de inte arbetar aktivt i projektgruppen....
	3.3 Heja!s organisationsstruktur Heja! är en kommunikationsbyrå med spetskompetens inom event och sponsring. Heja! grundades 2003 av Olov Eriksson och Mattias Önell och har sedan dess gjort stora skillnader för deras kunder med kreativa koncept, och s...
	3.3.1 Kundansvarig/Projektledare
	3.3.2 Producent/Projektledare
	3.3.3 Koordinator
	3.3.4 Kreatör/AD/formgivare
	3.3.5 Kreatör/webbproducent/original
	4.1 Vad är en projektmodell?
	4.2 Att genomföra ett projekt
	4.2.1 Förstudie
	4.2.1.1 Uppdragsbeskrivning
	4.2.1.2 Kravspecifikation
	4.2.1.3 En SWOT-analys
	4.2.1.4 Analysering av intressenter
	4.2.2 Planering
	4.2.2.1 Projektplan
	4.2.2.2 Tidplanens innehåll
	4.2.2.2.1 Milstolpeplan
	4.2.2.2.2 Aktivitetsplan
	4.2.2.2.3 Kommunikationsplan
	4.2.2.2.4 Resursplan
	4.2.3 Genomförande
	4.2.3.2 Dags att genomföra projektet
	4.2.4 Avslut
	4.2.4.1 Utvärdering av projektet
	4.2.4.2 Slutrapport
	4.3 Vad är en kommunikationsstrategi?
	4.4 Varumärkesplattform
	4.5 CSR
	4.6 QNA-INVITE/SURVEY
	5.1 Historia

	John Jennings grundade järnbruket i Olofsfors den 18 juni 1762. En masugn och en vallonsmedja byggdes vid Leduåns utlopp. Tillgången till skog och forsar gjorde det möjligt att tillverka järn samt bedriva hammare och blåsmaskiner för smidet.
	Elva år innan allmän folkskola infördes i Sverige byggde Olofsfors en skola. Samtidigt gav Olofsfors bruk många generationers arbetare en arbetsplats. Bara detta visar på vilken betydelse Olofsfors haft för historien, men inte minst regionen och kommu...
	Under mitten av 1900-talet ändrades förutsättningarna i omvärlden vilket Olofsfors var snabba att anpassa sig efter. Tidigare produktion av kätting drevs vidare till produktion av drivband för skogstraktorer. På 1970-talet började Olofsfors även utvec...
	5.2 Nutid

	Olofsfors ägs idag av Anders och Carl Wikström. Idag har Olofsfors en bred produktportfölj och är ett internationellt framgångsrikt exportföretag.
	Olofsfors utveckling för produktion av drivband, slitstål och vägstål på 1900-talet ledde till idag tre starka och ledande varumärken. Dessa varumärken, Bruxite, Eco-Tracks och Sharq har alla gemensamt att verka för kvalitet och miljövänlighet.
	5.3 The Olofsfors Way
	6.1.1 Veta
	6.1.2 Tänka
	6.1.3 Planera
	6.1.4 Producera
	6.1.5 Mäta
	7.1 Externa medarbetare

	Under projektets genomförande har Heja! Event- och Sponsringsbyrå samarbetat med Heja!s externa labb samt företaget Pondus. Labbet består av en art director, kreatör och webbdesigner. Labbet har varit behjälpliga med den kreativa brief som tagits fram...
	Pondus är en reklambyrå i Umeå vilka har varit med och utformat kommunikationsplan, varumärkesplattformen och CSR. Dem har även ansvarat för vissa grafiska enheter, så som infodisk, skyltar och informationsfilm.
	7.2 Veta

	Heja! Event- och Sponsringsbyrå har fått i uppdrag av Olofsfors AB att genomföra ett projekt åt deras vägnar. Projektets bakgrund och syfte förklaras i både dokumentet brief och debrief som framställts under veta-fasen. Här nedan förklaras även uppdra...
	7.2.1 En problembeskrivning

	Olofsfors AB fyller 250 år den 16 juni och vill fira detta genom tre jubileumsdagar tillsammans med medarbetare, kunder/leverantörer och allmänheten. Olofsfors AB vill nyttja dessa jubileumsdagar till att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB och ...
	7.2.2 Brief

	Under först mötet mellan Heja! och Olofsfors AB diskuterades idéer och tankar kring projektet fram. Heja! och kunden kom tillsammans fram till en brief där budskap, riktlinjer, värdegrunder och tonläge framställdes. Denna brief är till grund för att u...
	7.2.2.1 Dokumentets syfte
	7.2.2.2 Budskap

	Budskapet för Olofsfors 250års Jubileum 2012 lyder ”från järnbruk till idébruk”. Syftet med detta budskap är att återspegla Olofsfors resa från start till nutid. Olofsfors startades 1762 som ett järnbruk och har med engagemang och ambition utformat ny...
	7.2.2.3 Riktlinjer

	Tre specifika riktlinjer togs fram till denna brief. En av riktlinjerna syftade på att projektet ska fokusera på framtiden trots att historien kommer att finnas med. Den historiska fokusen i projektet ska ligga på företaget och inte på ägarfamiljen so...
	7.2.2.4 Värdegrunder

	De värdegrunder som ska lysa igenom under projektets gång är ”kunskap, kvalitet och hållbarhet” (se ”The Olofsfors Way s.24). Hållbarheten med synvinkel utifrån ett miljö-, ekonomiskt- och socialt perspektiv. Ansvar och utveckling är även två värdegru...
	7.2.2.5 Tonläge

	Ett genuint, verksamhetsnära, positivt och folkligt/tydligt tonläge ska användas genom hela projektet. Tonläget ska användas både internt som externt mot både intressenter och målgrupper.
	7.2.2.6 Uppdragsbeskrivning
	7.2.2.6.1 Jubileumsfest 2012-06-16

	Jubileumsfesten ska äga rum kvällen den 16 juni 2012 med fokus på medarbetare i Olofsfors AB. Vissa utvalda från koncernbolagen blir bjudna och tillsammans med medarbetare och respektive räknas att 300 gäster bjuds. Syftet med jubileumsfesten är att i...
	7.2.2.6.2 Öppet hus 2012-06-17
	7.2.2.6.3 Jubileumsdagen 2012-06-18

	Jubileumsdagen ska äga rum den 18 juni 2012 med fokus på inbjudna VIP-gäster. Dessa VIP-gäster består till största del av nyckelkunder och andra intressenter. Jubileumsdagen uppskattas få upp emot 250 gäster. Syftet med jubileumsdagen är att öka känne...
	7.2.3 Debrief

	När Heja! utfört research på de delar som tillsammans skapade styrdokumentet var det dags att sammanställa nya idéer och förslag i en debrief. Dokumentet debrief sammanställdes av Heja! till Olofsfors AB och kan ses som ett förslag av projektets överg...
	7.2.3.1 Budskap

	Budskapet ”från järnbruk till idébruk” sågs över och till slut togs ett nytt budskap fram i form av ”ett varmt hjärta av stål”. Budskapet återspeglar Olofsfors verksamhet i form av ordet stål, medan ”varmt hjärta” menar på Olofsfors engagemang för reg...
	7.2.3.2 Syfte

	Syftet med projektet är att öka kännedomen om varumärket Olofsfors AB samt stärka befintliga relationer.
	7.2.3.3 Koncept

	Det som under styrdokumentet beskrevs som budskap präglar nu istället projektets koncept. Under hela projektet ska ”från järnbruk till idébruk” lysa igenom. Tanken bakom detta är att fokus under projektets gång ska ligga på framtiden, men även histori...
	7.2.3.4 Värdegrunder

	Kunskap, kvalitet och hållbarhet är sedan tidigare Olofsfors värdegrunder och ska under dessa jubileumsdagar behållas och lysa igenom. Som beskrivet i styrdokumentet, även kallat brief (se s.28) ska även ansvar och utveckling vara två nyckelord som sk...
	7.2.3.5 Uppdragsbeskrivning

	Heja! har vidareutvecklat och spånat på idéer till jubileumsdagarna. Den uppdragsbeskrivning som förklaras här nedan är utvecklad och genomtänkt från styrdokumentet till denna debrief.
	7.2.3.5.1 Jubileumsfest, 2012-06-16, 18:00-01:00
	7.2.3.5.2 Öppet hus, 2012-06-17, 11:00-16:00
	7.2.3.5.3 Jubileumsdag, 2012-06-18, 16:00-21:00

	Antalet VIP-gäster står fast beslutet sedan styrdokumentet vilket innebär att det fortfarande väntas bli 250 personer. Målgruppen har utvecklats och gäller nu kunder, leverantörer, politiker, kommun, näringsliv, departement och press. Syftet är detsam...
	7.2.4 Målgrupper

	De målgrupper som ska vara i centrum under jubileumsdagarna är:
	 Kunder/leverantörer.
	 Olofsfors AB’s medarbetare samt respektive
	 Koncernmedarbetare samt medföljande
	 Press/media
	 Politiker/näringsliv/departement
	 Allmänhet/kommun
	Medarbetare med respektive och koncernmedarbetare med respektive är målgruppen under jubileumsfesten. Öppet hus har allmänheten/kommun samt politiker/näringsliv/departement och press som målgrupp. Kunder, leverantörer och press/media är målgruppen för...
	7.3 Tänka
	7.3.1 Kreativ brief och grafisk profil

	De grafiska enheterna inför projektet Olofsfors 250års jubileum 2012 har utformats av de externa medarbetarna på labbet. Utifrån de värdegrunder som bestämts för projektet har ett antal enheter skissats fram och redovisats för Olofsfors AB. De grafisk...
	7.3.2 Idéomat

	Olofsfors AB har under sin tid tagit ansvar för både utvecklingen och regionen. För att visa på det engagemang Olofsfors AB har gentemot allmänheten, men även sina medarbetare och kunder/leverantörer, ska en idéomat utvecklas. Idéomaten kan med korthe...
	7.3.2.1 Användning

	Det finns olika användningstillfällen av idéomaten beroende på vilken målgrupp den riktar sig till under det specifika tillfället. Användning av idéomaten för kunder/leverantörer kan ge tillfället att samla in bra idéer om sätt att arbeta tillsammans,...
	7.3.2.2 Inmatning från idéomaten
	7.3.2.3 Flödesschema
	7.3.2.4 Idéomatens teknik
	7.3.3 Kommunikationsmål

	Utifrån projektet Olofsfors ABs 250års jubileum och den utvecklade idéomaten ska ett kommunikativt mål för de olika målgrupperna uppnås. Kommunikationsmålet för kunder/leverantörer är att bevisföra Olofsfors AB som ett innovativt företag och affärsmäs...
	7.3.5 Eventutmaning

	Utmaningen med de evenemang som projektet Olofsfors ABs 250års jubileum ska bestå av är att ersätta dåtid med framtid. Då Olofsfors AB ofta förknippas med dess historia, i och med att dem är 250 år gamla, vill Olofsfors AB att kunder/leverantörer, med...
	7.3.6 Varumärkesplattform

	Olofsfors AB’s varumärkesplattform ska beskriva företagets vision, affärsidé, kärnvärde, varumärkeslöften, varumärkesidentitet och positionering. Olofsfors AB har tre stycken stora varumärken i sin portfölj, Bruxite, Eco-Tracks och SharqEdges.
	Olofsfors ABs affärsidé är att ge deras kunder pålitliga produkter för att dem ska kunna göra ett effektivare jobb var dag. De tre nyckelorden kunskap, kvalitet och hållbarhet beskriver tillsammans Olofsfors ABs vision då de beskriver de enheter Olofs...
	Bruxites (skopstål) varumärkeslöfte är slitstyrka och dess identitet är ”hårdingen som står för hårt arbete”.  Olofsfors AB positionerar Bruxite över hela Norden som en svensk teknik där grundtanken är enkel, lätta, snabbmonterade och vassa stål (Olof...
	Eco-Tracks (band) varumärkeslöfte är att vidga förarens/operatörens potential. Identiteten för Eco-Tracks beskrivs med orden uppåt, över, framåt. Olofsfors AB positionerar varumärket genom att förklara att Eco-Tracks är skogsbruk, är i entreprenörens ...
	SharqEdges (vägstål) har effektivitet som varumärkeslöfte. Sharq identifierar sig som den skärande teknik som ger klara nyttofördelar. SharqEdges positionerar sig i norden med nyckelorden flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet.
	7.3.7 Corporate social responsibility
	7.4 Planera

	När den kreativa briefen har redovisats och godkänts av beställaren är det dags att börja planera. Under planeringsfasen har möte mellan Heja! och Pondus ägt rum, då med information om de olika enheterna som ska produceras. Heja! har, med hjälp av en ...
	7.4.1 Inbjudan av gäster

	Gäster för jubileumsfesten och jubileumsdagen får inbjudan via mail. Inbjudan sker med hjälp av QNA-invite, som i sin del har producerats av en extern medarbetare till Heja!, webbproducenten. QNA-invite tillåter gästen att tacka ja eller nej till medv...
	7.4.2 Enheter att producera

	Heja! hade möte med externa medarbetaren Pondus som haft till ansvar att ta fram de enheter som under planera-fasen behövde produceras. Pondus har som uppdrag att främst producera den informationsfilm, om 250års jubiléet, som ska visas under de tre da...
	Heja! har som ansvar att boka hotell och arrangera bussrutter för de besökande under jubileumsfesten och jubileumsdagen. De besökande kommer bo på Scandic Plaza i centrala Umeå samtidigt som tre bussar kommer köra olika vägar för att plocka upp besöka...
	Heja! har även som ansvar att ta fram middagsförslag till jubileumsfesten. Artister och annan underhållning för de tre jubileumsdagarna står till Heja! förfogande att arrangera. Showerna under jubileumsdagarna består av en bred blandning, allt från mu...
	7.4.3 Produktion av arrangemangsupplägg

	Heja! har producerat ett utkast av arrangemangsupplägget som ska fungera som ett schema för de tre jubileumsdagarna. Resultatet av arrangemangsupplägget kan läsas under kapitel 7.5.
	7.4.4 Personal

	Heja! har som ansvar att boka eventpersonal som håller ställningen under de tre jubileumsdagarna. Eventpersonalen ska vara klädda i vit skjorta och svart väst och fungera som en hjälp för både personalen hos Olofsfors AB men även för den ansvarige per...
	7.5 Producera

	Allt förarbete är nu klart och projektet är äntligen inne på de datum då jubileumsdagarna ska äga rum. Här nedan visas ett arrangemangsupplägg för jubileumsfesten, öppet hus och jubileumsdagen.
	7.5.1 16 juni, Jubileumsfest 18:00 - 24:00
	7.5.2 17 juni, Öppet hus 12:00 – 15:00
	7.5.2.1 Guidad tur
	7.5.2.2 Olofsfors Bruk
	7.5.3 18 juni, Jubileumsdagen 15:00 – 22:00
	7.5.4 Kvalitetssäkring

	Projektledare från Heja! är ansvarig över kvalitetssäkringen under de tre jubileumsdagarna. Projektledaren ska se till att arrangemangsupplägget följs till pricka, att de olika enheterna fungerar både fysiskt som kommunikativt och att beställaren av p...
	7.6 Mäta

	Olofsfors AB har inget önskemål om att mäta de effekter som uppstår efter jubileumsdagarna. Heja! kommer mäta sina interna insatser under projektets faser i projektmodellen. Mätningen inom Heja! ska visa om projektgruppen har uppnått de mål som blev s...
	8. SLUTSATS & DISKUSSION
	Detta kapitel behandlar de slutsatser rapporten skapar samt en diskussion kring utvalda delar av projektet.
	8.1 Slutsats utifrån projektets syfte

	Utifrån de delar projektet har genomgått, då med tanke på kommunikationsmål, varumärkesplattform och värdegrunder etc. kommer Olofsfors ABs målgrupp ha en ökad kännedom om varumärket samtidigt som Olofsfors AB lyckats stärka sina redan etablerade rela...
	8.2 Slutsats utifrån frågeställningarna

	De frågeställningar som i rapportens början ställdes redovisas här nedan:
	 Vilka delar ingår i ett projekts genomförande?
	 Hur ska Olofsfors få sina kunder, leverantörer och medarbetare att känna sig delaktiga?
	Med hjälp av rapportens teoretiska referensram och kapitlet metod kan de tidigare nämnda frågeställningarna besvaras.
	Vilka delar ingår i ett projekt genomförande?
	Beroende på vilken projektmodell man använder sig av finns olika faser i ett projekt genomförande. I den generella projektmodellen, som beskrivits i den teoretiska referensramen, består projektet av fyra stycken faser – förstudie, planering, genomföra...
	Oberoende av vilken projektmodell man väljer att använda sig av har dem en sak gemensamt, ett projekt blir genomfört från början till slut. Det som kan skilja den generella projektmodellen mot Heja!s projektmodell är antalet faser. Den generella proje...
	Hur ska Olofsfors AB få sina kunder, leverantörer, medarbetare och allmänheten att känna sig delaktiga?
	Olofsfors ABs kunder, leverantörer, medarbetare och allmänheten ska efter jubileumsdagarna känna sig delaktiga i Olofsfors ABs ansvarstagande av regionen och utvecklingen av både idéer så som produkter. Med hjälp av den utvecklade idéomaten kan levera...
	8.3 Förslag till fortsatt arbete
	8.4 DISKUSSION
	8.4.1 Hur jag hade mätt Olofsfors AB
	8.4.2 Större inblick på de olika delarna
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