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Förord 
Vi har alltsedan våra praktikperioder haft en grundläggande förståelse för hur man 
kan arbeta inom organisationer där innovation är ett centralt begrepp. Vi har dock 
aldrig kommit i kontakt med beslutsprocesserna runt dessa projekt. Efter praktiken 
har vi ifrågasatt de värderingsmetoder som vi tidigare sett som relativt heltäckande. 
Vi är båda aktiva på börsen vilket är ytterligare en faktor som ökat vårt intresse för 
ämnet då börsens värdering av bolag med hög risk och hög innovationshöjd är 
osäker. Där saknas analyser som belyser problemet. Detta har lett till att vi sökt 
värderingar på dessa bolag med hjälp av olika metoder och ökat förståelsen för hur 
extern värdering går till. 
 
Författarnas studier har naturligtvis inspirerat valet av uppsatsämne. Studierna har 
också påverkat hur vi ser på värdering och vilka resultat vi förväntar oss av studien. 
Vi har läst finansiering där värdering är väldigt centralt eftersom det är viktigt att sätta 
möjligheter i relation till varandra. Här har vi under hösten berört flera metoder där de 
flesta är baserade på diskonterade kassaflöden. Den andra parametern förutom 
kassaflöden är risken. Eftersom risk och avkastning alltid ska följa varandra så måste 
avkastningen vara hög nog för risknivån. Risken har vi beräknat med hjälp av CAPM 
eller WACC. Dessa metoder använder sig av antingen marknadsförhållanden eller 
mer specifika förhållanden inom bolaget för att mäta risken. Vi har också kommit i 
kontakt med BASEL-fördragen och därmed Value-at-Riskmåtten som beräknar hur 
mycket man riskerar att förlora under en viss tid med en specificerad säkerhet. Med 
hjälp av dessa metoder och genom att jämföra nyckeltal har vi värderat allt från 
projekt till portföljer. Vi har alltid haft kassaflöden som grund för beräkningarna dock 
med osäkerhet kring omfattningen av dessa. 
 
Under våra praktikperioder så arbetade vi båda två i väldigt innovativa miljöer. Ingen 
av oss kom i direktkontakt med beslutsprocessen då man valde mellan projekt, men 
ett intresse för hur det gick till föddes. Bristen på förklaringar hur man hanterade 
projekt utan säkra kassaflöden under vår utbildning och även i de rapporter vi läst har 
bara ökat vårt intresse kring företag och deras projektval. 
 
Eftersom vi vill sätta oss in i hur beslutsprocessen ser ut på innovativa företag har vi 
valt en abduktiv metod, dvs. att utgå från vår data och teori för att utforska ett 
forskningsgap. Vår förhoppning är att den här studien kan vara en inspirationskälla till 
andra abduktiva eller induktiva studier liksom vara en grund för vidare deduktiv 
forskning i ämnet.  
 
Vi vill också passa på att tacka de medverkande företagen och personerna vi 
intervjuat. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Anders Isaksson för all hjälp 
genom denna snåriga process. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur beslutsprocessen ser ut i tre innovativa svenska företag, 
mer specifikt när dessa företag väljer mellan olika interna projekt som de vill 
investera i. Detta görs med hjälp av en kvalitativ metod som kallas Grounded Theory 
vilket inneburit att datan har samlats in så tidigt som möjligt, före en teoretisk grund 
har skapats. 
 
Efter datan samlats in och analyserats så har vi för att sedan ge studien en teoretisk 
grund att stå på och för att påpeka skillnaderna mellan denna studie och de som redan 
gjorts har vi dragit slutsatser med hjälp av teorier som berör, beslutsprocessen, 
strategiska beslut, beslutsfattande, utvärdering och agentteorin.  Med hjälp av dessa 
teorier identifieras skillnader mellan de bolag som vi undersökt och den process de 
använder sig av. Bland annat kan vi se att de företag som vi undersökt har ett element 
av försök och misslyckande i dem vilket inte framgår i några andra teoretiska 
modeller som vi påträffat under studiens gång. 
 
Processen som framkommer består av sex steg: 
 

• Världssyn: Vad som är viktigt för företagen, filtrerar bort dåliga projekt. 
• Genomgång: Business Case, det första riktigt utvecklade projektförslaget. 
• Försök och misslyckande: När man startar ett projekt lite på chans. 
• Produktions- och marknadskompabilitet: Om det går att producera produkterna i stor 

skala och om det finns en marknad. 
• Beslutsfattande: Här tas beslutet att starta ett projekt. 
• Utvärdering av beslut: Utvärdering av ett avslutat projekt, ger feedback kring vilka 

beslut som är bra och dåliga. 

Processen som undersöks på de olika bolagen har väldigt många likheter trots de stora 
olikheterna mellan de tre bolagen. Vi kommer fram till att det finns en process som är 
olik den beslutsprocess som beskrivs i generell teori. Det framkommer också att det 
kan finnas skillnader mellan stora och små bolag som har att göra med risktagande, 
undersökningar före ett projekt och vilken typ av projekt som prioriteras. Studiens 
tidiga fokus var delvis på vilka värderingsmodeller som kan tänkas användas, senare 
dras slutsatsen att innovativa företag troligen använder sig av mindre avancerade 
värderingsmetoder. Eftersom vi använt oss av en metod som inte ger särskilt 
generaliserbara slutsatser ges råd till framtida uppsatser eller annan forskning i slutet 
av vår uppsats. Processen som beskrivs behöver bekräftas, är det så att innovativa 
företag har en större andel försök och misslyckande i sina processer och hur 
utvärderas förslag egentligen? 
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1. BAKGRUND 
	  
Det kommer hela tiden ut en stor variation av nya produkter på marknaden. Dessa har 
alla någon gång blivit valda före andra alternativ, på grund av deras överlägsna 
attribut. Men vilka egenskaper är det som företag föredrar när de väljer vilka 
produkter de ska utveckla och hur beräknar de värdet på dessa projekt? 
 

 

CASE 1 
 
 
I Apples fall tog det alltså 27 år att gå från vision till verklighet. Men hur gick det till 
när de valde att satsa på just iPadprojektet? Det finns troligen lika många 
beslutsmetoder som bolag men har de liknande drag? Hur värderar man egentligen 
osäkra projekt? Enligt Alm & Fryktholm och Connect Uppsala (2007, s. 52; Connect 
Uppsala, 2011) är det vanligt att riskkapitalbolag använder sig av något de kallar för 
“förnuftsvärdering” i de situationer de inte tycker att det är möjligt att använda 
konkreta siffror och den värderingen väger ofta tungt för företagen. De låter då ofta 
experter på de marknader/liknande marknader som bolaget ska ta sig in på göra 
värderingen. Detta gör att deras kvalificerade uppskattning får viss validitet. Troligen 
är denna metod vanlig även för bolag som väljer mellan interna projekt. Det beror på 
att erfarenhet och magkänsla är en stor del av beslutsfattandet, detta kan man bland 
annat se genom att erfarna och oerfarna beslutstagare ofta stöder olika beslut (Antioco 
et al, 2010, s. 852). 
 
Den externa investeringsprocessen är väl dokumenterad och modellerad, både med 
och utan säkra kassaflöden. Detta har gjorts av bla. Alm & Fryktholm (2007), Imam, 
Barker & Clubb (2008) och Luehrman (1997), alltmedan de interna processerna är 

 
Företag behöver ofta innovationer och personer som kan fullborda dessa: 
“Apple’s strategy is really simple. What we want to do is we want to put an 
incredibly great computer in a book that you can carry around with you and learn 
how to use in 20 minutes. That’s what we want to do and we want to do it this 
decade,” says Jobs. “And we really want to do it with a radio link in it so you 
don’t have to hook up to anything and you’re in communication with all of these 
larger databases and other computers.” Intervju med Steve Jobs, en av grundarna 
av Apple Inc. (Panzarino, 2012) 
 
Redan 1983 hade Steve Jobs klart för sig att en iPad skulle tillverkas av Apple. 
Det var ett internt projekt av gigantiska mått som av en slump också ledde fram 
till tillverkningen av iPhone. Med internt projekt avses projekt som finansieras 
och utförs av samma bolag (koncern) som senare även kommer att använda/sälja 
produkten. Citatet visar prov på en mans visioner, som krävde flera innovationer 
med hög innovationshöjd för att genomföras. Med hög innovationshöjd menar vi 
projekt där utfallet riktas mot en helt ny marknad och/eller inte har några direkt 
jämförbara nuvarande produkter/tjänster. Utöver iPad kan exempelvis steget för 
SKF från det sfäriska kullagret till rullager vara ett gott exempel på ett internt 
projekt med hög innovationshöjd. (SKFs hemsida) 
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mindre dokumenterade. Speciellt har det varit svårt att hitta information om hur 
projekt finansiellt värderas internt inom bolagen när projekten har hög 
innovationshöjd. Antioco et al (2008, s. 539-541) visar hur viktigt beslutsfattande är 
under utvecklingsprocessen för en ny produkt inom bolagen. När företag väljer 
projekt är det också viktigt att ha kontroll på de interna kommunikationsnätverken då 
det ofta är så att vissa avdelningar får för mycket att säga till om. Det är viktigt att 
blanda in så stora delar av bolagets kunskap man bara kan i beslutsprocessen (Antioco 
et al, 2008, s. 539-541). Men hur gör då bolagen internt när de beslutar sig för vilket 
projekt de ska utföra? 
 
Utöver de officiella motiveringarna och metoderna så finns det enligt Antioco et al. 
(2010, s. 852) flera dolda faktorer.  De kan delas upp i personliga kontexten och läget 
i företaget. Med den personliga kontexten avses ålder, arbetslivserfarenhet och 
erfarenheter som har format beslutstagarna. Läget i företaget där företagets 
ekonomiska situation, antalet anställda och hur organisationen är utformad påverkar 
också undermedvetet beslutsfattarna. Detta borde leda till att även om beslutsfattarna 
använder samma metoder för att värdera likvärdiga projekt så kommer de att välja 
olika projekt när skillnaderna är marginella.  (Antioco et al. 2010, s. 852)  
 
Studier har visat att det managers i bolag tycker är viktigast när de värderar och 
jämför interna projekt är “Feasibillity” (hur stor/trolig genomförbarheten är, alltså 
genomförbarhet) och “Business Opportunity” (hur mycket man väntas få tillbaka på 
sin investering, alltså affärsmöjlighet). Detta var mycket viktigare än “Leverage” (att 
investeringen ger positiva effekter på andra områden) och “Competitiveness” (hur väl 
den nya produkten/tjänsten kommer att stå sig gentemot andra aktörer på den 
tilltänkta marknaden). (Antioco et al. 2010, s. 848) 
 
Men hur kommer då bolagen fram till hur viktiga dessa kriterier verkligen är för de 
projekt som de väljer mellan? Teorin här är lite vag och dessutom visar Molander 
(2010) i sin studie av SCA att det existerar ett gap mellan teori och praktik när bolag 
värderar sina projekt. Många modeller gör antaganden som inte fungerar i praktiken. 
Även om deras modeller är inspirerade av den senaste forskningen, så är de inte 
användbara då de kan vara för generella, svåra eller ha antaganden som gör dem 
omöjliga att applicera utanför teorin. Men vad gör företag när det inte finns modeller 
att luta sig mot eller när modellerna blir för avancerade och invecklade? Det finns 
därför ett behov av att förstå hur det går till när företag väljer bland olika projekt med 
hög innovationshöjd.  
 
Som tidigare nämnts så är personlig lämplighet en av de större värdedrivarna när man 
väljer bland externa projekt och affärsmöjlighet alltmedan genomförbarhet är viktig 
bland interna projekt. Det finns ofta trender inom olika områden angående vad som är 
rätt och bör användas. Det kan vara så att bolag som försöker använda vetenskapliga 
metoder och använder dessa utan att förstå dem fullt ut. Det skulle kunna leda till en 
överanvändning av ex. olika typer av diskonterade kassaflödes-metoder (DCF) på 
projekt där det finns väldigt lite säkerhet kring kassaflöden och därför också en 
oberäknelig risk 
 
Det finns bland annat många värderingsmodeller som ämnar värdera projekt, 
portföljer och företag inom Capital Budgeting som också behandlar risken i 
projekten. Vanligt är att använda sig av metoder som Real Options och Value at risk. 
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Det är två metoder där risken hela tiden mäts i företagens investeringar och för Real 
Options använder man även valmöjligheter att dra sig ur som då blir risken att förlora 
det upp till den punkten investerade kapitalet. 
 
Det finns också metoder som mäter känsligheten hos projekt och hur mycket 
förändringar i variabler påverkar utfallen. Många av dessa metoder används av 
finansiella institutioner. Ofta finns det regelverk som framtvingar redovisningen av 
vissa nyckeltal. Dock så har Molander (2010) visat att hos företag som inte är i dessa 
branscher, kan det existera ett gap mellan teori och praktik. Det kan finnas en “Black 
Box” som skiljer teori och praktik åt, det skulle vara intressant att undersöka hur det 
verkligen går till när företagen väljer ett projekt över ett annat i praktiken. Ett beslut 
går igenom en process som visar hur och på vilka grunder besluten fattas. 
 
Det som framgår i denna process är bland annat om man tidigare tagit ett lyckat beslut 
tenderar man att, förutsatt liknande premisser, ta ett likadant beslut nästa gång. Man 
använder sig alltså omedvetet av ett rutinmässigt val vid liknande situationer. Vid mer 
komplexa beslut där man är mer osäker på utgången av de olika 
projekten/innovationerna så använder man sig ofta av samma metod som vid 
problemlösning: (Brim et al, 1990, s. 9) 
 

 
Figur 1. Problemlösning, modellen baserad på Brim et al (1990, s. 9) 
 
Psykologiska teorier förklarar mycket kring hur individer blir påverkade av olika 
faktorer och hur man kan bli känslomässigt bunden till vissa projekt. Detta gäller även 
för företagare och managers när de väljer bland de olika projekten i sina portföljer. 
 
Enligt Pinches (1981) så behövs studier i hur strategiska (Capital Budgeting) 
beslutsprocesser ser ut i verkligheten. Det behövs även studier i hur hela processen ser 
ut och inte bara värderingsprocessen eller delar av den (Pinches, 1981, s. 16). Är det 
bara erfarenhet av tidigare innovationer som skickliga företagsledare/anställda 
använder när de väljer mellan olika projekt eller har de någon striktare form av 
beslutskriterier som används vid rangordning av möjliga projekt.  
 
Alkaraan & Northcott (2006) kommer i sin artikel fram till att det inte finns någon 
skillnad mellan vilka metoder som används för att värdera olika projekt, det spelar 
ingen roll hur komplexa projekten är. Detta tyder på att det behövs en kvalitativ 
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undersökning där man får en bättre access och klarare bild över hur det verkligen går 
till, eftersom metoderna bör skilja sig åt mellan olika projekt. Andra forskare har 
kommit fram till att användandet av simpla metoder har ökat i Storbritannien men att 
processen fortfarande behöver undersökas kvalitativt (Arnold & Hatzopoulos, 2000, s. 
623).  

Antioco et al (2010, s. 841) skriver att de existerande teorierna inte erbjuder någon 
insikt i hur företagens beslutsprocesser ser ut när de väljer bort vissa innovativa 
projekt och väljer andra. De skriver vidare att där insikten saknas mest är de effekter 
valen får eftersom man inte väljer det andra, detta är inte undersökt och är en stor del i 
beslutsprocessen. Denna studie avser illustrera hur beslutsprocessen ser ut på tre 
svenska innovationstäta företag och därigenom lägga en grund för vidare forskning 
inom området.  

 

1.1 Problemformulering 
Hur ser beslutsprocessen ut när företag väljer mellan olika projekt med hög 
innovationshöjd. 
 
1.2 Syfte 
Vi ämnar undersöka hur beslutsprocessen ser ut när innovativa företag väljer mellan 
olika projekt och hur denna process kan skilja sig från det som teorin säger. 
 
 
1.3 Disposition 
Upplägget på denna uppsats kommer skilja sig från andra uppsatser, detta beror 
främst på valet av metod. När man använder sig av Grounded Theory vill man samla 
in data så tidigt som möjligt, för att sedan analysera data och se vad man hittar. Detta 
leder ofta också till små skiften i fokus på uppsatsen. Vi hade exempelvis ett mycket 
större fokus på värderingsmetoder tidigt i uppsatsen än vad företagen hade. Det är 
något som korrigerats under datainsamlingen och som senare i uppsatsen har ett 
betydligt mindre fokus. 
 
Det är därför dispositionen i denna uppsatsen är lite annorlunda, vilket syns i 
innehållsförteckningen då analysen kommer direkt efter metoden. Detta är naturligt 
för Grounded Theory-studier då målet är att generera teorier eller processer från data 
och inte testa en teori som redan finns. Man ska alltså inte ställa frågorna utifrån 
teorier utan snarare utifrån det man undersöker och låta frågorna utvecklas under 
datainsamlingen, så man så bra som möjligt kan beskriva det fenomen som man 
fokuserar på, här är också en naturlig del där man kan säga att fokus på uppsatsen 
snarare växer fram än finns från början. Även om man vet vad man vill undersöka så 
vet man inte hur det ser ut, detta kan leda till att man förändrar sina frågor och lite av 
sitt fokus under studiens gång. När man sedan analyserar data så får processen växa 
fram under analyserna, de analyser som utförs följer en metodik som är fastslagen och 
beskriven ibland annat Bryttings (1991) doktorsavhandling.  
 
Teorin som kommer efter analysen har sökts med hjälp av det som framkommit i data, 
detta har gjort så sökningarna varit väldigt specifika och de teorier som tagits med har 
varit teorier som beskriver delar av den data som samlats in. Detta är lite bakvänt från 
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vanliga studier där man redan innan har samlat och läst teorierna som gör att man med 
hjälp av teorierna analyserar data, vi har i denna uppsats skapat vår teoretiska grund 
baserat på det som uppkommit under datainsamlingen och analysen. Det gör att vi 
sedan kan koppla ihop dessa två delar väldigt lätt och också peka på skillnader i vår 
data och de processer/teorier som beskrivs i teorin. Detta utförs för att få teoretiskt 
stöd till slutsatserna och det hjälper oss också bekräfta att det vi gjort faktiskt har 
bidragit med något då det skiljer sig från de teorier som hittats vid litteratursökningen. 
 
Teorikopplingen beskriver med hjälp av vedertagna teorier vår data, dessa 
beskrivningar går vidare och blir också stora delar av de slutsatser som vi drar i 
avslutningen av uppsatsen. Vi avslutar genom att föreslå vidare forskning och sedan 
vilka uppsatsens bidrag till teori och praktik är. 
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2. METOD 
 
Vi vill inleda metoden med att snabbt motivera de val som görs nedan. Dessa skrivs 
här för att tydliggöra att de faktiskt ställts mot andra metoder som också varit aktuella. 
Vad valen innebär kommer tydliggöras ytterligare i kapitlet. 
 
Vi har under inledningen av arbetet läst på översiktligt om flera olika metoder för att 
på bästa sätt svara på problemformuleringen. Direkt blev vi ganska säkra på att det 
var intervjuer som skulle genomföras över enkäter då problemet kändes som 
affärshemligheter som inte skulle behandlas lättvindigt. Men delvis också därför att 
det hade varit svårt att bygga upp enkäter kring tidigare okända fakta, det kändes som 
en omöjlighet. Därför har vi valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer. När 
något ska kartläggas behöver man möjligheten att vara flexibel. Därför kändes detta 
också logiskt att välja över de strukturerade intervjuerna. Just flexibiliteten skulle visa 
sig bli ett tema genom de metodval som görs i uppsatsen. När vi sedan valde 
övergripande metodsätt funderade vi på en ”generisk” kvalitativ studie utan speciellt 
metodnamn, fallstudie eller Grounded Theory. Den generiska metoden är också 
flexibel men vi kände att vi ville kunna luta oss mot något när vi skulle genomföra 
analysen då vi kände att dels resultaten skulle kunna riskeras och även att processen 
skulle ha blivit mer svävande och generell. Ett tydligt fokus trodde vi också behövdes 
för att inte få en för bred studie där vi hamnade på för många områden. Valet mellan 
Fallstudie och Grounded Theory var inte alls lätt men efter att ha läst på en del valde 
vi Grounded Theory. Det valet baserade sig på att det fanns möjligheten att undersöka 
fler företag än i en fallstudie då man generellt undersöker ett fall. Detta leder i 
förlängningen till en något större generaliserbarhet än om man bara använt sig av ett 
specifikt fall. En annan aspekt är att det är svårt att få till ett bra och klart teoretiskt 
bidrag i en fallstudie, i alla fall som vi upplevde det när vi läste om metoden. Därför, 
efter att ha utvärderat olika metoder, valde vi Grounded Theory.  
 
Nu kommer vi förklara betydelsen av de val som vi gjort. Inledningsvis förklarar vi 
vad den kvalitativa metoden innebär.  
	  
“Kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera något; gestalta något. Ordet 
härstammar från latinets "qualitas", som betyder beskaffenhet, egenskap, sort. 
Kvalitativ metod är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att 
gestalta beskaffenheten hos något. “Larsson (2010, s. 2)                 
             
Valet av kvalitativ undersökning har tre huvudanledningar:  
1. Det krävs en beskrivning av processer, kriterier och förklaringar som ofta är både 
tidskrävande och komplexa. I kvantitativ undersökning vill man kunna generalisera 
med sina svar och hålla dessa relativt korta och sakliga vilket kan vara väldigt svårt 
angående kriterier och processer.  
2. Det krävs en ganska stor tillgång till information som bolaget säkerligen värnar 
om. För att få tillgång till denna känsliga information kan det krävas en relation till 
de som tillfrågas. Det skapar en djupintervju som ofta används i kvalitativa metoder. 
Intervjun som metod skapar också ett större förtroende hos de utfrågade än den 
kvantitativa enkäten. 
3. Det är viktigt att ta del om upplevelser. Det är viktigt för studien att få personliga 
exempel på projekt och beslut från uppgiftslämnaren, detta gör att man lättare kan 
förstå vad de verkligen säger. (Snape & Spencer, 2003, s. 4, box 1.1) 
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Den information eller kunskap som fås genom en kvalitativ metod-användning måste 
sedan analyseras. Hur denna analys kommer att utföras beror mycket på 
kunskapssynen där det finns två huvudfilosofier att välja mellan: hermeneutik eller 
positivism.  
 
Hermeneutik innebär att man samlar in, jämför och tolkar handlingar av människor. 
Miljön och sammanhanget där handlingen utförs tas med. (Starrin & Svensson, 1994, 
s. 74) Hermeneutik handlar om hur tolkningarna prövas för att de ska ge kunskap, 
man söker således ett budskap (Starrin & Svensson, 1994, s. 74). Motsatsen vore en 
positivistisk syn som syftar på användandet av naturvetenskapliga metoder för att 
studera den sociala verkligheten; att man endast ser till det skrivna, sagda eller sedda 
som fakta. Positivismen utgår även från att total objektivitet inte bara är möjlig utan 
även nödvändig och att kunskap endast kommer från fakta. (Bryman & Bell, 2011, s. 
15) 
 
Inom hermeneutiken ser man allting som en del av helheten. Det är viktigt för att ge 
den enskilda delen någon betydelse alls för det övergripande perspektivet. Det är 
viktigt att klargöra detta för att studiens perspektiv också tydliggörs på ett bra sätt. 
Det är för att uppsatsen inte ska upplevas som vinklad eller som om den favoriserar 
bara ena sidan av exempelvis ett problem. Det kommer inte att skrivas något om 
förförståelse i denna uppsats eftersom typen av studie inte motiverar ett sådant 
kapitel. Det närmaste förförståelse som finns är förordet där det beskrivs vad 
författarna har för erfarenhet och varför valet föll på detta ämne.  
 
Studien försöker förstå hur det går till när bolag värderar olika projekt med hög 
innovationshöjd. Det innebär att frågor om deras upplevelser och hur de gör när de 
värderar dessa projekt kommer ett förekomma. Många svar kommer troligen 
innehålla diverse metoder och processer från företagen. Men det kommer också vara 
väldigt centralt att se hur mindre officiella saker såsom sinnesstämning, erfarenheter 
och liknande påverkar besluten. Frågornas natur ger inte resultat som går att använda 
med en positivistisk syn på kunskap. Därför, efter att ha värderat de olika synsätten 
på kunskap, blir det naturliga valet att vara hermeneutiker i denna studie. Annars går 
det inte att samla in data på ett bra sätt som sedan kan analyseras och tolkas utifrån 
de situationer som de samlas in i. Detta är nödvändigt för att beskriva en process.  
 
Arbetet innebär att tolkningar av data kommer ske med hjälp av en klar metodik och 
ses med de kunskaper som de som analyserar besitter. Dessa kunskaper kommer att 
utvecklas under arbetets gång och därför kommer också tolkningarna att förändras 
allt eftersom data behandlas och tolkningarna med det utvecklas. Att kunskapen om 
processen blir större kommer dels att medföra att tolkningarna blir mer korrekta och 
dels att data kommer att behöva gås igenom flera gånger. Att tolka data kan vara en 
svår sak att beskriva metodologiskt och därför kommer en tidigare 
doktorsavhandling av Bryttling (1991) användas som inspiration. En teoretisk 
referensram att koppla tolkningarna mot kommer också att tas fram. Anledningen till 
att Brytting (1991) ses som en inspirationskälla är att han på ett framgångsrikt sätt 
visar hur han har gått från data till resultat i sin avhandling. Detta är något som är 
svårt att utföra och därför föll valet på att följa Brytting (1991) så nära som möjligt. 
Det ger också en viss trovärdighet till metoden. 
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2.1 Informationssökning 
Under arbetet med problembakgrunden och identifikationen av forskningsgapen har 
flera vetenskapliga artiklar lästs. Det gör att när analysen inleds besitter man en viss 
kunskap om ämnesområdet. Analysen blir därför influerad av de forskare och teorier 
som återfinns i problembakgrunden. De tidigare studierna har också påverkat hur 
datan uppfattas. 
 
Efter analysen av datan genomförts kommer den att kopplas samman med 
vetenskapliga artiklar och teorier. Det görs för att ge tyngd åt de resonemang som förs 
och de resultat som framkommer under arbetets gång. Det kommer också göra att 
skillnaderna mellan resultaten och teorin blir tydligare. De teorier som används 
kommer att vara beskrivna från första publiceringen av teorin till dagens tolkningar 
eller de utvecklingar som skett av teorin. Detta görs om det är relevant och bidrar till 
studien. I vissa fall skiljer det sig väldigt lite och en ytterligare beskrivning tillför 
inget.  
 
Under arbetet med den första teoriinsamlingen och identifieringen av forskningsgapet 
letades det efter teorier som beskrev beslutsprocessen, värdering av innovativa projekt 
och hur man motiverade valen. Efter vi analyserat vår data användes mer riktade 
sökord. En av fördelarna vi upplevde med Grounded Theory var att man lätt kunde 
identifiera passande artiklar till det som undersökts, då man redan samlat in all eller 
delar av datan så var det tydligt vad som kunde tänkas vara lämpliga teorier eller 
områden. När vi sedan läste artiklar såg vi snabbt nyckelord eller koncept som vi 
upplevde under insamlingen av data. Ett exempel var ”Beslutsfattande” som snabbt 
framstod som ett av de områden som måste underbyggas med tidigare forskning för 
att vi skulle förstå och kunna beskriva vad som skiljer de innovativa företagen från 
andra i processen. Genom att underbygga teorin fick vi också en djupare förståelse för 
vår data. Det började alltså med att informanten berättade om hur processen ser ut och 
vi upptäckte att man under den processen tar flera beslut och baserar dem på 
information. Hur detta ska göras och varför framgår inte av data utan av teorin och 
därför söktes artiklar som behandlade området. När relevanta teorier sedan 
lokaliserats har deras ”tidslinje” följts tillbaka och vi har om det var möjligt och 
relevant försökt använda både de tidiga och senare versionerna av teorin för att 
beskriva utveckling och aktualitet.  
 
De verktyg som använts när teorier har lokaliserats är Umeå Universitetsbibliotek 
främst för böcker kring vetenskaplig metod samt Business Source Premier och 
Google Scholar för att hitta och läsa vetenskapliga artiklar. Dessa har sedan 
trovärdighetsbedömts genom att kontrollera om de har genomgått en Peer-Review, 
antalet citat som artikeln har och feedback från både intervjuade och handledare. 
DiVA har också använts för att hitta andra uppsatser och doktorsavhandlingar. Dessa 
har använts för att motivera valet av ämne och sedan som metodologiskt stöd genom 
hela arbetet. Utöver detta så har en intervju med Steve Jobs använts för att förklara 
några begrepp med hjälp av ett case där de ord som förklaras är innovationshöjd och 
interna projekt. Hur uppsatsen är vinklad är viktigt att man diskuterar eftersom man 
kan se ett problem på flera olika sätt. 
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2.2 Perspektiv 
Perspektivet måste diskuteras då perspektiv är den utgångspunkt från vilken 
forskaren ser verkligheten. Beroende på perspektiv kommer alltså forskaren kunna se 
olika verkligheter. Ett exempel är synen på upprorsmän, som är sedda som hjältar av 
vissa och terrorister av andra. Alltså är det viktigt för de som läser uppsatsen att 
förstå vilket perspektiv författarna har och att det perspektivet motiveras väl, vilket 
också nämndes ovan. 
 
Författarna har valt att se på problemet från företagets perspektiv hellre än att ha ett 
utomståendes perspektiv. Detta kommer sig av att det utomstående perspektivet är 
relativt väldokumenterat och att det inte riktigt täcker det studien vill belysa då det 
ofta finns en asymmetri i informationen. För att verkligen förstå varför investeringen 
görs var det nödvändigt för studien att ha bolagets perspektiv, närmare bestämt 
perspektivet från den grupp (person) som tar beslut kring vilka projekt som företaget 
ska välja. Något som är viktigt när man genomför en studie är att företagen som 
kommer att undersökas är villiga att ge författarna den informationen som behövs för 
att genomföra en analys av deras beslutsprocesser. När intervjuerna utförs kommer 
det självklart finnas en asymmetri i informationen som är oundviklig i denna form av 
studie. Denna hanteras där det är möjligt genom att utföra så många intervjuer som 
möjligt för att säkerställa informationen. 
 
Valet av perspektiv föll sig logiskt eftersom målet med studien är att se hur innovativa 
beslutsprocesser ser ut, att göra detta från ett annat perspektiv är både svårt och 
omständligt. Nu kommer tillgången till information vara större och möjligheten att 
komma företagen och dess processer nära är mycket större än vid andra 
metodologiska val. Som tidigare nämnts kommer genomförandet bygga på det 
Brytting (1991) beskriver i sin doktorsavhandling och han använder sig av en metod 
som kallas Grounded Theory. 
 
2.3 Grounded Theory 
Vi valde att arbeta med Grounded Theory före andra metoder främst för att vi skulle 
undersöka ett okänt område och därför inte visste vad vi skulle hitta. En av metodens 
styrkor är att den är flexibel och möjliggör förändringar av fokus under 
intervjuprocessen. Vi behöver alltså inte låsa oss vid teorier före insamlingen av data 
vilket man gör vi flera andra vanliga metoder, i denna typ av studie utgår man ifrån 
empirin och analyserar sedan data med hjälp av teorier. Vi har utfört en cyklisk 
process där vi hela tiden utvärderade våra frågor med hjälp av empirin vi redan 
samlat in. Exempelvis hade vi ett större fokus på värderingsmetoder i starten men allt 
eftersom studien fortskred gled vårt fokus mot beslutsprocessen och dess steg. Den 
data vi samlat in pekade också mot att tex. specifika värderingsmodeller var mindre 
relevanta för vår studie. Denna flexibilitet gjorde att vi kunde utveckla inte bara vår 
frågeställning under datainsamlingens gång utan även tex. utforska om den 
beslutsprocess vi såg efter vi besökt det första företaget såg liknande ut i det andra. 
(Oktay 2012, s. 17-18)   
 
Metoden har också möjliggjort en analys som inte är påverkad eller riktad utifrån 
befintliga teorier före det sista steget där vi knyter samman teori och empiri. Detta 
gör det möjligt för oss att få ett väldigt specifikt teorikapitel som byggts upp runt 
data som samlats in via intervjuer. Därför har vi valt att arbeta med Grounded 
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Theory, metoden har gett studien ytterligare en dimension med sin flexibla natur och 
möjligheten att tidigt samla in data och förändra fokus under studiens gång. 
 
Grounded Theory-begreppet myntades 1967 av Glaser och Strauss. Metoden har 
också använts av Brytting (1991) i sin doktorsavhandling. Valet stod mellan att 
använda de metoder som Strauss och Corbin (1997) presenterar där de förklarar hur 
man går till väga när man analyserar datan och Brytting (1991). Efter att ha läst 
några av Strauss och Cobins verk och framförallt noga jämfört Brytting (1991) med 
Grounded Theory in Practice (Strauss & Corbin, 1997) så kom vi fram till att den 
metod för att analysera data som var lättast att förstå och som troligen skulle ge bäst 
resultat var Brytting (1991). Detta beror bland annat på hur väl Brytting (1991) 
beskriver hur han använder och analyserar med Grounded Theory som grund. Det 
beror på att den bäst beskriver de olika stegen i analysen. 
 
Grounded Theory innebär att forskarna inleder med att samla in data för att sedan 
applicera lämpliga teorier på problemet. Ofta avses att, precis som denna studie 
kommer att göra, beskriva ett problem eller en process. Det finns olika kunskapsmål 
inom Grounded Theory. Man kan komma fram till lite olika resultat genom att 
använda sig av metodiken. Antingen utvecklar man teorier för ett specifikt område 
vilket kallas substantiell teori eller så vill man bidra med något som kan användas i 
fler sammanhang och situationer. Glaser & Strauss (1967) anser att substantiell teori 
ska användas för att i ett senare skede möjliggöra en formell teori. Denna studie vill 
bidra med substantiell teori och hoppas kunna skapa en grund för vidare forskning. 
(Glaser & Strauss, 1967) 
 
Det man enligt Glaser & Strauss (1967) ska göra med data man samlar in är att först 
organisera den och då också kategorisera den. Deras beskrivning av denna process är 
dock bristfällig. En kategori ska då vara flera observationer som beskriver samma 
sak. Namnet på en kategori ska försöka beskriva och kanske också förklara viktiga 
karaktärsdrag hos fenomenet. Namnet ska alltså göra att man förstår vilka typer av 
observationer som passar in i just denna kategori. Alla kategorier kommer att ha 
egenskaper som man kan se med hjälp av datan. Även om inte egenskaperna är data 
så kommer de hjälpa till i analysen av de olika Casen. Denna analytiska process, när 
man tar fram data och egenskaper, är viktigt att göra på ett noggrant sätt. Man kan 
inte automatisera processen då det krävs att man har en viss kunskap om ämnet för 
att göra dessa kategoriseringar samt för att hitta de egenskaper som verkligen 
beskriver kategorierna och inte bara är slumpmässiga hos några av observationerna i 
datan. De observationer som man samlar in används för att ge mening och klarhet till 
kategorierna. De används självklart också när man tar fram egenskaperna hos 
kategorierna. Eftersom man tar fram egenskaper hos en kategori ska de ses som delar 
av kategorierna. (Glaser & Strauss, 1967, s. 36-38; Brytting, 1991, s. 100.104; Oktay, 
2012, s. 58-65) 
 
Om en kategori behövs eller inte kan inte bedömas med hjälp av traditionella mått 
som reliabilitet och dylikt utan måste ses utifrån den teori som man söker efter. 
Passar de in eller inte? De måste fungera i sammanhanget och därför kan man inte 
använda de traditionella måtten. Alltså är det centrala, när man bedömer om en 
kategori behövs, dess bidrag till att beskriva frågan som den ska besvara. Enligt 
Glaser & Strauss (1967, s. 49) ska man leta de data som kan bidra med: 
 
 



Projekthantering	  	   	   Brunnström	  &	  Olofsson	  	  

	   11	   	   	   	   	  

• Fler kategorier 
• Fler egenskaper hos existerande kategorier 
• Fler relationer mellan redan existerande kategorier 

När man inte längre kan skapa fler kategorier eller egenskaper har man nått till det 
Glaser & Strauss (1967, s. 61) kallar teoretisk mättnad. Man kan sedan använda sig 
av det som de benämner jämförandemetoden. Då tar man data och jämför dessa med 
de kategorier som man tar fram och ser om man kan generera ytterligare kategorier. 
Om man jämför kategorier och hittar besläktade kategorier kallas de för hypotesis. 
Dessa, även om de motsäger varandra, kan utvecklas vidare av ny data. (Glaser & 
Strauss, 1967, s. 39-41) 
 
Det är viktigt att man har tålamod när man arbetar med denna metod. Författarna 
tänker sig att man genom att bearbeta sin data noga, efter olika modeller, ska se en 
teori  “träda fram”. Man får inte försöka för mycket med att hitta en teori som passar. 
Det är alltså viktigt att dra slutsatser som stödjs av data och inte först ha slutsatser 
och sedan försöka applicera dem på sina data. (Glaser & Strauss, 1967, s. 41) 
 
Eftersom målet med studien är att beskriva en process passar denna metod perfekt in. 
Bristen på testbara hypoteser och teorier som riktar sig mot ämnet gör också att valet 
av metod till slut blev ganska logiskt. Diskussioner om metoden innehöll både 
fallstudie och kvantitativ test av en befintlig modell. Men då bristen på specifik 
information var så liten sållades dessa alternativ ganska snabbt bort. En fallstudie 
fokuserar mycket på att gå på djupet med ett företag, där man också tolkar sociala 
relationer och processer. Denna studie kommer att försöka beskriva en process i mer 
generella termer än de specifika av en fallstudie där målet blir att generera en bas 
eller en process. Med det målet kommer också arbetet att generera en grund för 
framtida studier att stödja sig mot. Det kommer att göras med hjälp av Grounded 
Theory såsom Glasser & Strauss (1967) beskrev teorin i sin bok och Brytting (1991) 
har utfört under arbetet med sin doktorsavhandling.  
 
Det har dock sedan Glaser & Strauss (1967) skrev sin bok kommit fram en del kritik 
mot deras metod. En av de punkterna är som Brytting skriver (1991, s. 92) att det 
saknas klara beskrivningar av vissa delar av processen. Han beskriver bland annat 
hur Glaser & Strauss (1967) menar att kategorier och teorier ska träda fram i 
författarnas hjärnor under processen utan att närmare utveckla hur denna process ser 
ut. Detta gör att metoden kan skilja sig från olika författare. De få svepande 
beskrivningarna som ges räcker inte för att klargöra hur processen kan eller bör se ut. 
Utformningen av intervjun följer inte heller en speciell metod annat än hur mycket 
strukturerade frågor som används. Det gäller att man som författare är väldigt tydlig 
med hur man har lagt upp och utfört arbetet. Annars kommer det bli väldigt svårt att 
återskapa studien. Det är också viktigt att förklara hur kategoriseringen går till och 
hur analysen som utförts såg ut. Detta för att läsaren ska förstå hur resultaten 
framkommit och se hur metoden påverkat dessa. Den utförliga metoden är för att 
tydliggöra att man försöker avhålla sig från tolkningar som inte är självklara, baserat 
på det material som samlats in från de olika företagen. Att minska tolkningarna har 
också ett annat syfte. Det gör att studien inte blir svävande utan mer konkret. Det kan 
vara svårt att bedöma hur bra ett arbete av denna typ är då man inte kan bedöma med 
de vanliga kriterierna. Därför har en del nya kriterier använts. 
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2.4 Kriterier när man bedömer upptäckande arbeten 
Eftersom det är svårt att använda de klassiska reliabilitets- och validitetskriterierna 
när man bedömer denna typ av arbeten måste man utforma andra typer av 
bedömningskriterier (Brytting, 1991, s. 112). Brytting (1991, s. 112-114) själv 
använder sig här av fyra kriterier Noggrannhet, Pålitlighet, Generativ kapacitet och 
Teoretiska kopplingar. 
 
2.4.1 Noggrannhet 
Det är viktigt att den empiriska datan som har samlats in stämmer överens med det 
intervjupersonerna faktiskt har sagt. Därför ska man oberoende av varandra 
transkribera alla intervjuer för att se att båda uppfattat samma saker. Resultatet av 
transkriberingarna var väldigt lika och de skillnader som identifierades var till stora 
delar passager under intervjuerna där intervjupersonerna beskrev andra för studien 
irrelevanta saker eller i början där presentationen av författare och ämne pågick. Men 
eftersom det transkriberats ordagrant så har det säkerställts att analysen grundar sig på 
det som informanterna sagt. I företag A och C har det också utfört intervjuer med 
flera personer i olika ställningar och fått liknande beskrivningar från alla med vissa 
skillnader. Skillnaderna visade sig bero på vilket område personen var specialiserad 
inom. Därför anses datan från de båda bolagen vara korrekt. Problemet med företag B 
är att det är ett väldigt litet företag som bara hade en lämplig person att prata med. 
Beskrivningen som framkom av processen var väldigt utförlig och grundlig. Den 
stämde också med de andra företagens processer. Tack vare företagets natur finns det 
också officiell information att ta del av som styrker den process som beskrivits. 
 
2.4.2 Pålitlighet 
Det är viktigt att försöka synliggöra så stor del av analysen som möjligt för den som 
läser arbetet vilket kan vara väldigt svårt med upptäckande arbeten. Men genom att 
omvandla den stora mängden data som man samlar in till koder möjliggör man för 
den som läser att genom tabeller och flödesscheman förstå stora delar av processen. 
Detta gör att man kan visa den systematiska genomgången och med hjälp av bilder 
visa vilka relationer i och mellan datan som vi hittat. (Brytting, 1991, s. 113) 
 
Om analysen beskrivs och utförs på ett systematiskt sätt kan man lätt följa med i 
arbetet och det visar också, så mycket som möjligt, hur data har analyserats. Även om 
alla slutsatser är svåra att förklara uppkomsten av så kan man genom den metoden se 
hur slutsatserna (Kategorier) hänger ihop med stora delar av insamlad data (Koder). 
 
2.4.3 Generativ kapacitet 
Meningen med att använda Grounded Theory har varit att beskriva en process som 
inte det har funnits mycket data kring. Målet är att beskriva den med generella ordalag 
utifrån specifika exempel. Detta är själva meningen med att generera teorier. Det är 
viktigt att beskriva detta i generella ord som kan passa in på andra exempel. Därför 
måste alltså studien lyckas generera någon form av generell process som går att följa. 
 
2.4.4 Teoretiska kopplingar 
Brytting (1991, s. 113-114) beskriver hur det är viktigt att man börjar i tidigare 
kunskap när man formulerar nya hypoteser och teorier. Det är alltså viktigt att hela 
tiden stå på någon form av grund när man utför sitt arbete och alltså inte bara tro. 
Problem har exempelvis utformats som en kombination mellan beslutsprocesser och 
de finansiella metoder som finns för att värdera projekt. Studiens antaganden och 
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problem har alltså en klar grund i teorier som inte riktigt förklarar hela delen av det 
som undersöks. 
 
2.5 Insamling av data 
Intervjuerna utfördes på tre företag där man jobbar med projekt samt att 
produkterna/tjänsterna hade med innovation att göra. Företagen skiljer sig dock åt 
både i storlek och geografiskt läge.  
 
De kriterier som använts för att välja företag att intervjua var främst möjligheten att få 
så stor access som möjligt och att företagen var innovationsintensiva. Prioriterades 
gjorde: 
 

• Hög innovationshöjd 
• Möjlighet till access 
• Projekt-drivande företag 
• Spridning i storlek 
• Spridning av sektorer 
• Spridning mellan privata och kommunala bolag 

 
Valet föll på att kontakta dels två företag som vi tidigare haft kontakt med vilket 
gjorde att kontakten underlättades. Dels 4 andra företag som uppfyllde de kriterier 
som beskrevs ovan. Klartecken från de två tidigare kända företagen kom snabbt och 
ett av de övriga företagen gav också klartecken. Det gjorde att tre företag som alla 
motsvarade kriterierna väl deltog. Ett av företagen är ett kommunalt företag som 
bedriver samhällsfrämjande projekt. De andra två är privata och inriktade mot 
utveckling och produktion inom och för industrisektorn.     
 
Efter det granskades dessa närmre med hjälp av ett flertal intervjuer. Detta för att få 
en klarare bild av företagen och gå mer på djupet än att se på så många företag som 
möjligt. Företagen som valdes har haft olika syn på anonymitet och om det ska vara 
möjligt att utläsa vilket företag det rör sig om. Därför togs beslutet att inte ta med 
företagens namn i uppsatsen om än det är varierande grad av igenkänning utefter 
företagens önskan. Detta är inget som kommer påverka studiens trovärdighet.  
 
2.5.1 Intervjukonstruktion 
För att få så bra intervjukvalitet som möjligt finns det ett antal kvalitetskriterier att 
hålla sig till: 
 

• Kvalitén och kvantiteten av relevanta svar från intervjupersonen.  
• Graden av längre intervjusvar till kortare frågor. 
• Hur mycket intervjuaren klargör betydelsen av relevanta svar. 
• Intervjun bör tolkas löpande under intervjun.  
• Försök att bekräfta intervjuarens tolkning under intervjun gång.  
• Självrapportering till intervjuaren.   

 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 180-184) 
 
För en halvstrukturerad intervju, likt de som kommer utföras, är det speciellt de tre 
sista kriterierna som är viktiga, där tolkning, bekräftelse och rapportering är det 
viktigaste. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 180) Intervjuaren bör också besitta följande 
egenskaper för att kunna få så relevanta och bra svar som möjligt: kunnig, 
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strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, besitta bra minne och 
kunna tolka. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182)  
 
Vanliga invändningar mot den kvalitativa intervjun är att den saknar vetenskaplig 
grund, inte går att kvantifiera, inte är objektiv, prövar inte hypoteser, intervju inte är 
en vetenskaplig metod, resultaten är inte trovärdiga, svaren beror på ledande frågor, 
inte är intersubjektiv utan subjektiv då olika personer tolkar på olika sätt, inte en 
valid metod då den beror på subjektiva intryck och att det inte går att generalisera då 
urvalet är för litet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 184-7).  
 
Eftersom processen var okänd och inte hade några bra källor som beskrev hur den 
kunde se ut valdes att ha öppna frågor under intervjuerna. Sedan byggdes det vidare 
på deras svar med nya frågor och där vi på så vis försökte få fram så mycket 
användbar data som möjligt. Att få informanterna att använda sig av exempel var 
väldigt viktigt under intervjun eftersom det bidrar till en klar och verklig bild över 
processen där det är möjligt att koppla abstrakta resonemang till verkliga exempel. I 
de två fall som det utfördes fler än en intervju på företagen jämfördes intervjuerna för 
att se om de beskriver processen lika och om de bekräftar den process som finns. 
Därför är flera intervjuer viktiga. De kan bekräfta varandras validitet och beskriver bit 
för bit en bra process.  
 
2.5.2 Inledande frågeställning 
Utifrån den kunskap om beslutsprocessen och riskhantering som vi redan besatt 
konstruerades inledningsvis väldigt öppna och övergripande frågor för att kunna 
fånga upp så många nyanser som möjligt under intervjuerna. Dessa användes sedan 
som mall och underlag när intervjuerna genomfördes. Under intervjuernas gång 
användes Glaser & Strauss synsätt på hur kunskap ska växa fram vilket ledde till att 
utveckla frågan vidare och be våra informanter utveckla och fråga vidare (1967, s. 
41). Detta ledde ofta till en annan riktning och till information som annars inte hade 
kommit fram. Genom att också vara tålmodiga och låta kunskapen mogna fram kan 
teoretisk mättnad uppnås. Det stadie där ytterligare information inte tillför så mycket 
mer underlag att kunna dra slutsatser ifrån. Men det finns alltid mer information och 
för att kunna slutföra en undersökning måste man begränsa sig. Därför genomförs 
denna studie på tre företag. (Glaser & Strauss, 1967, s. 61)    
 

2.5.3 Huvudfrågeställningar under första intervjun 
1. Kan du beskriva hur det gick till när ni valde det senaste innovativa projektet ni 

genomförde? 
2. Kan du beskriva de metoder ni använde för att värdera projekt? 
2.1 Kan du exemplifiera hur ni använde de metoderna på projektet i fråga 1? 
3. Vilka kriterier använder ni när ni undersöker om ett projekt är aktuellt? 
3.1 Vilka av dessa kriterier är viktiga och hur kommer ni fram till hur “stor” varje 

kriterium är hos ett projekt? 
4. Hur bedömer ni risken för era innovativa projekt? 
5. Har ni någon uppföljning på era beslut/projekt? 

 
När intervjuerna utförts behövdes en metod för att analysera datan utvecklas. Som 
grund användes Bryttings (1991) analysmetod men eftersom han hade ett helt annat 
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tidsperspektiv än denna studie var det nödvändigt att korta ned vissa moment i 
analysen. 
 
2.6 Analysmetod 
Analysen inleddes genom att transkribera de intervjuer som utförts. Detta gjordes för 
att möjliggöra en översiktlig analys av den stora mäng data som samlats in. Det 
gjordes också för att lättare kunna byta mellan olika transkriberingar under analysen 
när informanterna behandlade samma ämnen. Det är viktigt att ha ett klart och tydligt 
system när data analyseras för att inte förlora viktig information i mängden av intryck 
och uttryck som mottages under analysen. Det sätt som används i denna studie 
kommer beskrivas i detta avsnitt. 
 
2.6.1 Från data till koder 
Det första steget är att analysera de transskript som finns genom att tolka och använda 
sig av substantiva och teoretiska kodningar på dem (Oktay, 2012, s. 54-55). 
Substantiva tolkningar är direkt tagna ur datan. Exempelvis om informanten säger att 
på företaget är det viktigt med kostnadsbesparingar och kodning blir 
kostnadsbesparingar är det en substantiv kodning. Teoretiska kodningar är exempelvis 
om informanten säger att de fokuserar på att ha mycket teknologi i produkten och det 
kodas som produktutveckling. Det är viktigt att dessa tolkningar stämmer med datan. 
Man måste därför vara väldigt försiktig med de teoretiska kodningarna. Där är det en 
klar fördel att vara två personer som skriver uppsatsen och arbetar med kodningen för 
att snabbt få en bekräftelse på att båda tycker samma sak. Dessa kodningar underlättar 
dock att få en teoretisk aspekt på information som informanterna tillhandahållit, 
genom att koda om “Vi räknar ofta ut när vi får pengarna tillbaka” eller “Det är 
viktigt att veta hur mycket vi kan spendera idag för att få en viss summa i framtiden” 
till “Payback metoder” och “De är medvetna om pengars tidsvärde” eller “De 
använder DCF-metoder”. På så sätt är det lättare att se vilka teorier som kan 
appliceras på datan även om informanterna inte använt de erkända facktermerna när 
de pratar.  
 
Eftersom Glaser & Strauss (1967) är väldigt sparsamma med förklaringar kring 
kodning så har valet tagits att använda sig av andra källor som på ett bättre sätt 
förklarar hur man bör gå tillväga med det insamlade materialet. I huvudsak har Oktay 
(2012) och Brytting (1991) använts. Båda ger en väldigt bra förklaring till hur 
forskare rent praktiskt kan gå tillväga när man analyserar datan. 
 
När kodningen inleddes kodades all data för att inte något som senare visade sig vara 
relevant skulle försvinna. Oktay (2012, s. 56) rekommenderar också att den första 
kodningen startas så snabbt som möjligt efter att informationen samlats in. Kodningen 
ska också utföras i ett högt tempo för att inte övertänka kodningarna. En långsam 
kodning kan leda till ett framtvingat resultat där koderna skapas för att skapa teorier 
och inte för att beskriva datan. Under den första kodningen är det väldigt viktigt att 
kodningen inte blir för abstrakt utan att den beskriver datan på ett bra och tydligt sätt. 
 
Det är också viktigt att poängtera att två personer som kodar samma material troligen 
inte kommer fram till samma kodning. Detta beror på att olika personer besitter olika 
kunskaper och därför ser och fokuserar på olika saker i materialet. Oktay (2012, s. 57-
58) säger exempelvis att de som arbetar/studerar medicin är mer benägna att använda 
diagnoser som kodning än andra personer är. 
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Figur 2. Kodningsträd.  
 
 
2.6.2 Från koder till koncept 
Både Oktay (2012) och Brytting (1991) beskriver hur de under processen kodat och 
grupperat sina data i något som liknar en tratt. De börjar med flera små delar som 
sedan kopplas samman. Under processen upptäcker man att flera kodningar av olika 
intervjuer hör ihop och beskriver samma fenomen eller process. Då skapar man 
koncept. Koncept är grupper av koder som hör ihop. Koncept är lite mindre specifika 
och mer generella än vad koderna är. Det finns ytterligare en nivå som kallas för 
kategori. En kategori är då en grupp koncept och är väldigt generella. Det är denna 
nivå som sedan kommer användas för att generera de abstrakta teoretiska resultaten 
som förhoppningsvis kan appliceras på andra fall än de som studerats under arbetet. 
Man kommer hela tiden att ställa sig frågor kring de olika kategorierna och 
koncepten. Exempelvis om DCF är en kategori, kommer det hela tiden ställas frågor 
såsom: “Använder alla liknande metoder eller finns det flera olika sätt att göra det 
på?”, “Används teoretiskt korrekta metoder” eller “Fäster företagen samma vikt på 
DCF-metoderna”. Vissa företag kanske har en mer komplex relation till sina metoder. 
De kanske inte riktigt använder de resultat som kommer fram men lutar sig ändå på 
dessa om beslutet måste motiveras i efterhand. Alltmedan andra företag helt litar på 
sina kalkyler och använder de som beslutsunderlag innan ett projekt startas. 
 
Brytting (1991, s. 100-104) beskriver också hur man kan sortera olika delar av sin kod 
och rita upp en karta på hur de är relaterade till varandra. Detta är väldigt användbart 
för att bland annat hitta motsättningar, likheter och relationer. Brytting (1991) visar i 
sitt metodkapitel hur man på ett fördelaktigt sätt kan använda sig av visuella 
hjälpmedel när man kodar och analyserar data. Även Oktay (2012, s. 58-65) visar 
också på hur man kan lägga upp kodningen med hjälp av visuella hjälpmedel. Detta är 
något som anammats i arbetet med kodningen och som kommer användas för att 
lättare få en bra överblick av den stora mängden data. 
 
Det finns flera olika metoder för att nå fram till olika koncept och kategorier, här 
beskrivs en av metoderna som Brytting (1991) har använt och som återkommer i 
denna uppsats: 
 
Obegränsad sökning är en metod för att analysera datan går ut på att skapa ordning ur 
kaos. Det är lättare att se hur saker och ting sitter samman när man får se de olika 
koderna visuellt på en Mindmap. Där skapas och noteras samband både där det finns 
en teoretisk koppling och där en verklig händelse indikerar ett samband mellan två 
kategorier. Analysen utförs från kod till kod där man försöker läsa in betydelserna och 
se kopplingarna på ett relativt ostrukturerat sätt. Liknande sökningar utfördes på alla 
tre företagen men Företag As koncept och kategorier låg som grund för analysen av 
Företag B osv. 

Kod	  1	  
Kod	  2	  
Kod	  3	  
Kod	  4	  
Kod	  5	  
Kod	  6	  
Kod	  7	  
Kod	  8	  
	  

Koncept	  
1	  
Koncept	  

Koncept	  

Kategori	  

Kategori	  



Projekthantering	  	   	   Brunnström	  &	  Olofsson	  	  

	   17	   	   	   	   	  

 
Den obegränsade sökningen resulterade i 10 kategorier från Företag A och ytterligare 
ett från Företag B och noll från Företag C. 
 
2.6.3 Steget från Koncept till Kategorier 
Efter att datan analyserats användes en liknande metod för att beskriva processen i 
mer generella termer än de ändå relativt specifika termer som ändå används vid 
skapandet av koncept. Sedan söktes återigen kopplingar mellan de olika koncepten för 
att med ett antal kategorier kunna beskriva hela den process som observerats under 
intervjuerna och besöken på företagen. 
 
Denna process leder till nya underkategorier som måste få koncept och kodningar. 
Här kanske ny data måste samlas in om man inte kan besvara dessa frågor med de 
data som redan samlats in. Det är också viktigt att man som författare hela tiden 
antecknar sina tankar kring kodningen. Om inte det görs kan det bli så att kodningarna 
från starten verkar främmande och obegripliga senare i arbetet. Oktay (2012) skriver 
att det ofta är så att man har svårt att anteckna idéer tidigt i ett arbete eftersom man 
själv anser att de inte är bra nog eller att tanken inte är riktigt färdig, men det är 
viktigt att hela tiden skriva upp idéer som kan tillföra studien något senare. Om det 
inte kan användas till något i studien så är det viktigt att se hur idéerna växt fram 
under processen. 
 
Brytting (1991, s. 100-104) beskriver också hur man ska hålla koll på vad de nya 
intervjuerna tillför studien, det är viktigt att hela tiden jämföra mellan olika intervjuer 
och case. Det är viktigt att hela tiden försöka se helheten och ha teoriskapande i 
tanken samtidigt som man inte tvingar fram teorier.  
 
Under studien upptäcktes vikten av att påpeka för informanterna att man troligen vill 
återkomma och komplettera intervjun med flera kortare samtal under 
tolkningsprocessen. Det upplevdes att informanterna gärna blev förvarnade om detta 
och de informanter som fick detta påpekat för sig var betydligt lättare att boka in en 
ny tid med än de som detta inte nämnts för. Alltså är det så att om informanterna får 
hela forskningsprocessen klargjord för sig underlättar det att i ett senare skede för att 
få ett snabbt besked om en ny kontakt eller intervju.  
 
Det är också viktigt att hela tiden ha existerande data i tankarna när kodning av ny 
data utförs. Det underlättar för kodaren att se samband i datan och se de teoretiska 
perspektiv som också kan finnas i datan. Substantiva kodningar är betydlig mer 
rättframma att arbeta med under kodningsprocessen eftersom de beskriver datan på ett 
mer direkt sätt. Att göra teoretiska kodningar innehåller alltid risken att det inte alls 
var det informanten syftade på. Därför har extrem försiktighet vidtagits vid dessa 
kodningar. Om koden bara använts en gång så har det stycket i datan genomgått flera 
rundor av analys för att säkerställa betydelsen av det som sägs. Det är också viktigt att 
inte tvinga fram tolkningar. 
 
Det är svårt att inte försöka tvinga fram en teori ur sina ursprungsdata. Här ges också 
tippset till andra som försöker genomföra en liknande studie, använd er av kollegor 
eller andra källor under arbetet med tolkningarna för att få bekräftelse på att ni tänker 
rätt. Informanterna är också lämpliga kontakter i denna fråga. Att fråga om 
tolkningarna var rimliga har hjälpt till i arbetet med denna uppsats. 
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Steget från koncept till kategorier följer inte en precis metodologisk struktur; precis 
som i den studie Brytting (1991) utför så får detta steg komma naturligt. Det som görs 
är att man beskriver de existerande konceptet i mer generella termer för att 
sammanfoga dem till en generell teori. 
 
2.7 Etik- och samhällsaspekter 
Under studiens gång har det varit väldigt noga att hålla kommunikationen med de 
deltagande företag så öppen som möjligt. Det gav inte bara en god access utan också 
tydliga riktlinjer när det gällde integritet och anonymitet vilket gav ett informerat 
samtycke från informanterna. Frågan om anonymitet ställdes till alla deltagande 
företag för att de skulle kunna begränsa spridningen av känslig data till konkurrenter. 
Två av företagen ville vara väldigt anonyma och ett ville inte vara anonym 
överhuvudtaget. För att inte skapa obalans i uppsatsen har valet att anonymisera 
samtliga företag tagits men det företag som inte ville vara anonymt är anonymt till en 
mindre grad. Även konfidentiellitet har beaktas genom att inga företagsspecifika 
uppgifter finns att utläsa i uppsatsen. Detta kom automatiskt genom den metod som 
använts, Grounded Theory. Där kodar man datan, i detta fall var intervjuerna, till 
sammanfattande och beskrivande koder. Därigenom uppkom det en naturlig 
konfidentiellitet och anonymitet i uppsatsen. Transkriberingarna har bara varit 
tillgängliga för oss och vår handledare. Allt detta har redogjorts för informanterna 
innan starten av intervjuerna.   
 
Studien saknar generellt forskningsetiska dilemman då den inte behandlar något 
speciellt kontroversiellt ämne. Intervjumetoden som använts har heller inte skapat 
något större etiskt dilemma. Dock har det varit viktigt att ge en så rättvisande bild 
som möjligt av vad informanterna sagt. Därför har vi transkriberat intervjuerna 
individuellt och separat och sedan jämfört dessa för att hitta eventuella skillnader. All 
tolkning har också skett tillsammans vilket minimerar risken för feltolkning. 
Transkriberingarna har även skickats tillbaka i två fall på begäran av informanterna. 
Detta underlättades av den öppna kommunikationen som fördes med företagen. 
Uppsatsen kommer naturligtvis att skickas till alla som intervjuats. I slutsatserna 
kommer det även finnas rekommendationer till företagen. Det kommer att utgöra 
studiens bidrag till samhället då rekommendationen troligen kan, om inte annat, vara 
en grund för diskussioner på företagen. Den beslutsprocess som kommer målas upp 
kommer troligen skilja sig från andra modeller och kan ligga till grund för framtida 
studier för att se om den är giltig hos andra innovativa företag.  
 
2.8 Källkritik 
Vi vill med denna del förklara hur vi valt teorierna och vad som kan ha påverkat dessa 
val och deras kvalité. När vi var färdiga med att samla in och analysera empirin var 
det dags för oss att bygga vår teoretiska referensram. Vi hamnade då under viss 
tidspress vilket innebar att vi använde oss av de mest spridda och välkända teorierna. 
Att göra det valet leder självklart till att vi kan ha missat en del mer aktuell forskning, 
eftersom vi inte haft tid att läsa allt som kan tänkas vara aktuellt för studien. Detta gör 
att de för studien valda teorier möjligen kan ha förgreningar som passar oss bättre. I 
värsta fall kan det leda till att vissa delar som vi gjort och tror är unika redan är 
utforskade. 
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2.9 Studiens trovärdighet 
Vi tycker att studiens trovärdighet är ganska hög och att trots att vi försöker vara 
försiktiga med att generalisera finns det ändå en viss möjlighet till detta då vi har valt 
att utöver den klara och precisa metoden använda oss av ett teoretiskt kapitel för att 
ytterligare stärka de resonemang och analyser som vi gör i uppsatsen. Att göra detta 
tycker vi ökar studiens trovärdighet som annars kunde blivit lidande med två 
studenter som både författare och ensamma tolkare av empirin. Detsamma gäller för 
de rekommendationer som ges för vidare forskning, för om man litar på studiens 
trovärdighet litar man även på vidare forskningsavsnittet eftersom vi anser att de är 
tydligt sprungna ur slutsatserna. 
 
Det är också viktigt att lyckas att ta det praktiska materialet och lyfta detta över den 
praktiska nivån till att få ett mer abstrakt språk som kan användas i mer generella 
ordalag och vara möjliga att applicera på flera företag. Vi har i stor mån arbetat med 
detta och försökt hålla våra kategorier väldigt generella och skilda från koncepten 
både i företagskoppling, språk och metod. 
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3. ANALYS 
 
3.1 Företag A 
Det första företag, företag A, är ett större svenskt företag som producerar medicinska 
hjälpmedel. Vi samlade in data kring bolaget genom sju semi-strukturerade intervjuer 
och ett observationstillfälle. Dessa sju personer som var från olika avdelningar gav en 
klar uppfattning kring hur processen går till i just detta bolag. Vi hade planerat in fyra 
intervjuer som sedan ledde vidare till flera andra källor på företaget för att få en 
överblick av processen. De som intervjuades var bland annat CFO, Portfolio 
Managers och Product Owners. Transkriberingen av dessa intervjuer skickades 
tillbaka i ett par fall då informanterna önskade godkänna användandet av 
informationen. Vi fick också vid ett tillfälle besöka ett antal av deras projektmöten på 
lägre nivå. Att besöka projektrummet gav oss en bra grund för att förstå vad de 
resterande informanter beskrev för oss. När den sista intervjun utförts den skapades 
bara fyra nya koder vilket ansågs vara ett tecken på att en god kunskap och 
mättnadsgrad kring hur processen är på företag A hade nåtts. 
 
I Företag A beskrev informanterna processen för oss men vi observerade också 
processen vid projektmöten vilket har gett ett visst stöd till det informanterna sagt. 
Under de intervjuer som utfördes beskrev flera personer oberoende av varandra 
ungefärligen samma process med individuella skillnader som anses bero på vad de 
specialiserar sig på.  
 
Företag A grundades under 60-talet och verkar på en väldigt stabil marknad i likhet 
med de flesta företag som producerar medicinska hjälpmedel. Efterfrågan på deras 
produkter styrs alltså mer av konsumenternas val och preferenser än behovet att köpa 
produkten som är mer eller mindre konstant. Företag A växer genom att ta sig in på 
nya marknader ibland via förvärv. Olika marknader kräver ofta olika typer och 
konfigureringar av produkterna då olika välfärdsystem och regleringar påverkar 
Företag A på de olika marknaderna.  
 
Företaget har under dess existens levt på att ligga i framkant av sin bransch. De 
fokuserar på hög innovation och teknologi när de tar fram sina produkter. De har klart 
för sig vad de tror att marknaden kommer att behöva på både kort och lång sikt. De 
anser sig också ha en modell för hur det ser ut när ett projekt går igenom företaget. 
Projekten kan antingen börja som utveckling av en teknologi på flera års sikt eller 
som något som kommer från marknaden eller eftermarknaden i form av feedback. Det 
finns sedan en grupp på företaget som samlar in datan och sammanställer en lista med 
de projekt som anses vara högst prioriterade. Senare utvecklas förslagen till business 
case där man gör de första ekonomiska estimaten. Denna lista revideras flera gånger 
och går också vidare till en mer senior grupp som har hand om produktportföljen. 
Gruppen består av många högt uppsatta personer inom bolaget som anses ha en 
strategisk helhetssyn. De projekt som den seniora gruppen anser vara intressanta 
genomgår en djupare granskning och man skapar en förstudie vilket i princip är en 
skrivbordsprodukt.  
 
Ett problem för bolaget vid denna tidpunkt är att de finansiella mått man använder 
som värderingsmetoder är missvisande. Måtten är relativt vanliga 
projektvärderingsmetoder men det som inte visas i dessa kalkyler är mängden 
kannibalisering som produkten orsakar på nuvarande produktportfölj. Kannibalisering 
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innebär att den nya produkten säljer på bekostnad av en befintlig produkt och leder 
således inte till mer marknadsandelar. Det är ett stort problem eftersom i princip alla 
nya potentiella produkter i bolaget har ett bra Business Case på pappret men det kan 
alltså vara missvisande. Där kommer den seniora gruppen in. Gruppen har ingen 
officiell metod men det som observerats under intervjuerna har gett en förståelse för 
hur den ungefärligen ser ut. 
 
Det är väldigt viktigt att de föreslagna projekten passar in i företagets kärnvärden. Gör 
de inte det så kommer de inte att tas med på prioritetslistan eller utgallras vid senare 
revidering. Företag A anser att det är viktigt att hålla sig till det som de gör bra. 
Flaskhalsen när de kör projekt är inte pengar utan mängden projekt som de kan köra 
samtidigt med sina begränsade fysiska resurser. Företag A kör ibland projekt för att 
spara pengar men det är inte högsta prioritet. De ser hellre att projekten tillför deras 
produktportfölj något som ger dem ett övertag mot konkurrenterna eftersom de då kan 
hålla ett högre pris. 
 
Företag A anser att de inte har en klar modell angående hur de väljer mellan sina olika 
projekt. De har dock en klar modell för projektstyrning. Det har framkommit, genom 
intervjuerna och observationer, att den beslutande gruppen har en ganska klar metod 
när de väljer sina projekt. Problemet för dem är att de inte har några metoder som på 
ett adekvat sätt finansiellt värderar deras projekt. De använder sig istället av flera 
utvärderingsfilter som de inkommande förslagen går igenom innan ett beslut tas. En 
önskan från företaget är att kunna ta fram en striktare metod för beslutstagande som är 
möjlig att dokumentera, för att lättare kunna försvara och förklara ett beslut. Men 
metoden får inte påverka möjligheten att vara flexibel och göra att man fastnar i 
beslutsmodeller vilket kan leda till att de missar möjligheter. Möjligheter orsakade av 
exempelvis konkurrenters problem såsom en havererad fabrik eller likande som 
lämnar ett tomrum på marknaden. 
 
Företag A har en väldigt begränsad uppföljning efter projektens slut. Bara de stora 
projekten som resulterar i en helt ny produkt har en klar finansiell uppföljning i 
företaget. 
 
Sammanfattningsvis har det under besöket hos företag A dokumenterat ett företag 
som hela tiden väljer bland projekt med olika innovationshöjd med begränsad hjälp av 
finansiella metoder. Besöket har gett en bra beskrivning hur det går till när projekten 
värderas och utvärderas. Företaget visade sig ha ett av de problem som identifierades i 
problembakgrunden nämligen svårigheten att räkna på osäkra kassaflöden. Företaget 
är också ett bra exempel på hur man utan sofistikerade finansiella modeller utvärderar 
olika projekt. 
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3.1.1 Koder företag A 
Nedan kommer vi beskriva de koder som är nödvändiga för att beskriva processen hos 
företag A. Det blev totalt 43 stycken koder. Precis som Brytting (1991, s. 118-122) så 
har det sammanställts en lista över förslagna koder med längre förklaringar när det är 
nödvändigt: 
 
Marknadsposition (A1) När informanterna pratar om att projekt blir 

valda/nekade på grund av hur det passar in i 
bolagets nuvarande position på marknaden. 

Produktportfölj (A2) När informanterna pratar om hur viktigt det är att 
nya produkter passar in i den befintliga portföljen. 

Cost-Saving (A3) När man väljer ett projekt baserat på att det sparar 
pengar för företaget. 

Marknadspenetration (A4) Vikten av att ett nytt projekt kan ta nog med 
marknadsandelar. 

Genomförbarhet (A5) Projektet får inte vara för komplicerat att 
genomföra då det drar på sig för mycket olika 
risker. Det är inte nödvändigtvis teknisk 
svårighetsgrad utan kan handla om flera faktorer. 

Tidsbrist (A6) En risk för många projekt där man löper risken att 
bli försenad. Vilket också måste tas med i 
beräkningen när man väljer projekt. 

Marknadsanalys (A7) När man utifrån ett projektförslag utför en analys 
av marknaden. 

Avancerade produkter (A8) När informanterna pratar om vikten att hålla 
produkterna mer avancerade än konkurrenternas. 

Ledtider (A9) Vikten att korta ned tiden från beställning till 
leverans. 

Standardisering (A10) Koden används för att beskriva vikten av att 
kunna använda samma moduler/delar till flera 
olika produkter för att minska lager osv. 

Regler (A11) När informanterna berör de lagar och regler som 
påverkar deras bransch. 

Värderingsmetoder (A12) När informanterna berör olika metoder för att 
värdera projekten. 

Projektplanering (A13) En uppskattning på ungefär vilka projekt som 
behövs de närmsta tre till fem åren. 

Projektbudget (A14) Metod för utvärdera projekt under tiden som det 
pågår. 

Business Case (A15) Den första rapport som skrivs för ett projekt där 
man estimerar kostnader, intäkter osv. 

Cancelled (A16) När man avslutar ett projekt i förtid vilket kan ske 
av olika anledningar. 

Teknologiska risker (A17) Risken att den teknologi man räknade med att 
använda inte finns tillgänglig. 

Marknadsstorlek (A18) Är den tänkta marknaden stor nog, existerar det 
segment/behov som man identifierat? 

Marknadsstyrt (A19) Man tar ofta med i besluten vad marknaden vill ha 
eller vad man tror att marknaden vill ha. 

Utvärderingsmetod (A20) Metod för att utvärdera process efter dess slut. 
Gate (A21) När man pratar om skeden i projekt där det 

behövs ett officiellt beslut för att fortsätta. 
Prototyp (A22) En version av produkten som inte är 

marknadsklar. 
Förstudie (A23) Den andra rapporten som produceras före ett 

slutgiltigt beslut att starta projektet tas. 
Projektförslag (A24) Förslag på ett projekt 
Portföljmanagers (A25) De personer inom företaget som tar hand om och 
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beslutar kring vilka projekt som ska köras. 
Run-Rate Steady-State (A26) Ett finansiellt kriterium som används för att se hur 

lång tid det ta att ta sig till produktens normalläge 
och hur högt det är. 

Resurser (A27) När informanterna diskuterar olika flaskhalsar 
som påverkar val av projekt. Det kan vara pengar 
och fysiska resurser. 

Innovationshöjd (A28) När informanterna diskuterar vikten av att ha 
unika produkter/projekt. 

Marknadsrisk (A30) Risken att marknaden förändras och att det 
påverkar projektet. 

Kostnadsrisk (A31) Risken att något orsakar att kostnaderna för ett 
projekt stiger signifikant. 

Synergi (A32) När informanterna pratar om hur viktigt det är att 
projekt tillför något även till saker som inte är 
huvudändamål. 

Feedback (A33) Det marknaden säger om det som vi redan har 
slutfört. 

Priolista (A34) En lista med hur de nuvarande projekten är 
prioriterade. 

Concept Study (A35) Den sista studien som görs innan projektet får 
klart att köra. 

Crossfunctional (A36) När informanterna pratar om vikten att få in 
åsikter från så många avdelningar som möjligt i 
arbetet med att beslut kring projekt. 

Toppstyrning (A37) När informanterna påpekar att det finns 
situationer då det är viktigt att ta ett beslut och gå 
vidare. Då är det viktigt att ha en definierad ledare 
som kan säga till. 

Försäljningsfokus (A38) När man diskuterar försäljning under utvärdering 
av projekt. 

Objektivitet (A39) När man försöker hålla bort känslor ur 
utvärderingen av projektet. 

Global konfiguration (A40) En produkt som man kan sälja på alla sina 
marknader utan att ändra på den. 

Kannibalisering (A41) När informanterna diskuterar det faktum att nya 
produkter tar marknadsandelar av nuvarande 
produktutbud. 

Konkurrenter (A42) När informanterna pratar om olika anledningar att 
välja projekt som utnyttjar konkurrenters problem 
eller svagheter. 

Tröghet (A43) När informanterna berör att juridiska förändringar 
ofta inte går så snabbt så man hinner alltid justera 
för deras påverkan. 

 
	  
3.1.2 Analys av koder och skapande av koncept. 
Nästa steg i analysen av företag A blev att ta varje kod och sätta den i relation till de 
andra koderna för att se om de var lika, påverkade varandra eller om de innehåller 
motsättningar. Denna jämförelse möjliggjorde att lättare se vilka koder som bildade 
olika koncept. För att få någon form av översikt över de 43 koderna så skrev vi ut 
dem som en ordlista och använde oss sedan av deras namn, exempelvis Tröghet 
(A43), vilket möjliggjorde att få plats med dem på en whiteboard. När vi väl hade 
dem på plats kunde man dra linjer mellan de olika koderna. Linjerna representerade 
hur de hörde ihop. 
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Marknadspositionskriterier (B1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 3. Marknadspositionskriteriet  
 

Redan efter den första intervjun på Företag A blev det uppenbart hur viktigt det var 
för dem att behålla sin position på marknaden. Företaget såg sig tätt länkad med sina 
avancerade produkter. För att behålla sin marknadsposition behöver de en 
produktportfölj som avspeglar denna önskan. Detta leder till att flera av de 
projektförslag som kommer fram kan bli förkastade på grund av att de inte uppfyller 
dessa krav. En annan anledning som Företag A angav för att förkasta projekt var att 
de inte passade in i de marknadssegment som företaget arbetade inom. Av vad som 
kunnat utläsas av intervjuerna så avstod Företag A medvetet från att producera 
produkter för fler segment av marknaden då de vill hålla sig till sina kärnvärden och 
det segment där de är kända.  
 
Vi tycker också att det handlar om varumärkesbyggande och strategi. Man kan helt 
enkelt inte ta in projekt av vissa typer som inte är kompatibla med vad man står för. 
Under arbetet med dessa tre innovativa företag har det blivit klart för oss att det är 
väldigt viktigt för dem att bygga sitt varumärke kring och utifrån innovationerna. 
Både Företag A & C, som producerar varor, poängterar vikten av att hålla de nya 
produkterna “inom familjen”, dvs de ska passa in i produktportföljen. För Företag C 
handlar det mer om att projekten ska passa in i deras strategi. Strategin hos ett 
producerande företag tycks därför ytterst avspeglas i produktutbudet. 
 
Det finns också en klar motsättning i denna grupp av koder, även om Avancerade 
Produkter (A8) och Produktportföljen (A2) ofta kan tänkas ha stora likheter så finns 
det också en motsättning. En avancerad produkt som inte passar in i det nuvarande 
produktutbudet riskeras alltså att förkastas då den inte ses som kompatibel. 
Marknadspositionskriteriet (B1) är alltså en funktion som minskar antalet möjliga 
projekt. Med hjälp av dessa kriterier så filtreras mindre passande förslag bort och ger 
utrymme för de förslag som passar bäst för företaget. 
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Modularisering (B2) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 4. Modularisering  
 
Några faktorer som ytterligare spelar in för Företag A är att de arbetade med 
Modularisering (B2). Detta innebär att man försöker använda likadana moduler, 
exempelvis, kan man använda en likadan bottenplatta på flera olika bilmodeller. Detta 
sparar inte bara pengar utan också lagerutrymme då man bara behöver producera en 
typ av bottenplatta. Företag A vill också ha en typ av produkter som går att sälja på 
alla marknader och Modularisering skulle självklart underlätta denna process då man 
har likadana delar till flera modeller. En positiv effekt av att arbeta med detta är att 
det rimligen borde minska ledtiderna då man alltid har delar tillgängliga som går att 
använda brett över sortimentet bör det också påverka tiden det tar att sätta ihop 
produkten. Det gör också att man kan ha en högre lageromsättning då man slipper 
lagerhålla delar till produkter, som man sällan säljer, om de har samma delar som de 
andra mer frekvent sålda produkterna.  
 
Företagen anser att projekt som skapar moduler inom produktportföljen kan vara 
projekt som ger en klar konkurrensfördel mot konkurrenter som inte har den tekniska 
möjligheten att göra detta eller som har för spretiga produktportföljer. Att göra detta 
skulle också underlätta tillväxten mot nya marknader då nödvändiga små 
korrigeringar på produkterna kan göras på samma grund utan att det krävs stora lager- 
och verktygsinvesteringar för just den specifika produkten. 
 
Modularisering är väldigt centralt i den tidiga delen av beslutsprocessen. Då man 
snabbt kan sålla bort de förslag som kräver för mycket nya delar. Detta skapar också 
ett problem då innovationshöjden begränsas till de delar av produkten som inte 
standardiseras. Eftersom man rimligen kommunicerar arbetet med modulariseringen 
inom företagen så kommer arbetet med helt nya lösningar för dessa delar till 
produkter troligen minska. Därför är det en viktig balansgång att gå för företaget. 
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Initial analys (B3) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Initial analys  
 
En uppstart av ett projekt är alltid någon form av formellt beslut i de företag som 
undersökts. Det krävs i Företag As fall tre rapporter som en grupp seniora chefer går 
igenom för att ett projekt ska startas. I Företag C handlar det om ett beslut efter man 
gjort en prototyp och i Företag B är vägen ännu kortare. Det har uppfattats tendenser 
på att ju mindre företaget är desto kortare är vägen från ide till start, detta har också 
(utan att vi frågat) bekräftats av en intervju som gjorts. Även om generaliserbarheten i 
detta påstående är låg så väljer vi att tro på vår informant i frågan. Men för att ta ett 
beslut så krävs någon form av underlag som grund för beslutet, det är här Initial 
analys (B3) kommer in. Initial analys är den första analys som görs och kan variera 
från att sammanställa 1-2 rapporter till att kontrollera hur pass unik lösningen är och 
om det är möjligt att få patent på. 
 
Det skrivs ofta först ett business case för förslaget, där lägger man fram fördelar och 
nackdelar, man har också gjort några mindre avancerade kalkyler samt en 
marknadsundersökning. Marknadsundersökningen ämnar självklart också att skaffa så 
mycket information som möjligt med fokus på projektförslaget. Där ser man hur 
mycket man kan väntas sälja av produkten då man kan undersöka hur stor marknaden 
är, vilken marknadsandel man kan väntas ta och generella trender inom segmenten. 
För mindre projekt så kan man undersöka behovet av en justering, exempelvis kan 
man kolla med eftermarknaden om det behövs en förbättrad del på produkten eller 
inte. 
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En viktigt del som vi inte tidigare var bekant med när det gäller dessa kalkyler och 
marknadsundersökningar är kannibalisering. Ett business case där man inte har räknat 
med detta kan alltså se mycket bättre ut än vad det är; detta är ett problem som togs 
upp på Företag A som för närvarande inte behandlar det i sitt business case utan gör 
det senare i processen. Förutom dessa är det vanligt att de företag som intervjuats 
använt sig av Payback, Return on Investment och Cost-saving, dessa är de metoder 
som Företag A & C primärt använt sig av. Företag B har mer räknat på möjliga 
effekter av projektet där de primärt mäter sina resultat i effekter och antalet deltagare 
på aktiviteter. Besparingar är självklart en fördel när man argumenterar för ett projekt, 
ett projekt som uppfyller andra krav och samtidigt sparar pengar åt företaget blir 
självklart väldigt attraktivt.  
 
För företagen är det också viktigt att man håller koll på regleringar och 
lagförändringar på marknaderna, för man kan ju självklart inte starta ett projekt som 
är mot nuvarande eller förväntade regler och lagar. Den initiala analysen (B3) ämnar 
att beskriva de första försöken från företagens sida att bedöma kvalitén i de förslagna 
projekten. Det är också viktigt att poängtera att alla företag inte går igenom alla steg i 
den initiala analysen, alla våra företag har gått igenom olika steg i processen men vi 
har valt att beskriva hela processen. Återigen finns det en tydlig koppling till det våra 
informanter sagt om stora och små företag, här finns en tydlig koppling till att större 
företag har en betydlig längre väg till beslut än de mindre företagen. Detta kan 
troligen kopplas både till behovet av en metodik med fler inblandade personer och 
möjligheten att lägga mer resurser på att kartlägga projekt. Det har också framkommit 
att större företag kan ta mer strategiska beslut vilka torde kräva mer kartläggning än 
de självklara business case besluten där vinsten är det enda som är i fokus. Det ska 
dock poängteras att alla tre företag har någon form av initial analys som ger dem stöd 
för att vidare utforska möjligheten att genomföra projektet. 
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Projektproblem (B4) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 6. Projektproblem  
 
Under tiden på Företag A framkom att ett projekt kan avslutas i förtid under hela dess 
projektperiod. Det har identifierats faktorer i Projektproblem (B4)-konceptet som kan 
orsaka att ett projekt inte får fortsatt förtroende från ledningen på företaget. Som man 
kan se i figur 6 så finns tre saker som kan få ett projekt att stängas ned, det är att 
projektet överskrider sin budget, det går inte att genomföra och/eller marknadsrisken 
är för stor. Detta är ett sätt för företaget att utvärdera den finansiella aspekten av ett 
projekt, det är också ett sätt att se om kalkylerna som man räknat på håller. Om 
budgeten inte håller så tyder det på att något är fel i projektet och det kan finnas 
anledning att titta närmre på vad som orsakar det. Om ett projekt blir för dyrt redan 
tidigt i processen kan det finnas anledning att avsluta det då man omöjligen kan räkna 
hem det i ett senare skede. 
 
Det finns också en risk under längre projekt att marknaden eller dess regleringar 
ändras vilket gör att företag måste prioritera annorlunda än när projektet startade. Det 
kan till och med vara så att lagarna kring produkterna eller marknaderna ändras så 
drastiska att projektet inte längre är aktuellt och måste avslutas. Det kan också handla 
om hur konkurrenterna handlar eller hur signaler från marknaden ser ut, det kanske är 
lönsamt att avsluta ett projekt för att satsa på ett annat. Man kan också tänka sig att 
reglerna ändras så att man måste skifta strategi och då gäller det att snabbt kunna 
ändra riktning på sin utveckling och justera sig efter de nya förutsättningarna. 
 
Det kan också vara så att projektet inte längre är möjligt att genomföra enligt plan. 
Det kan exempelvis vara så att den teknologi som man räknade ha tillgänglig vid start 
av projektet inte är klar att användas. Då kommer projektet bli försenat eller avslutas. 
Det kan också vara så att själva projektet tar mycket längre tid än vad man räknat med 
vid starten av projektet alla de andra koderna beskriver också saker som kan få 
projektet avslutat. 
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Har detta med beslutsprocessen att göra? Ja, dessa problem kan uppkomma och 
orsaka att ett projekt avslutas hela vägen från den första rapporten tills projektets slut. 
Därför är det viktigt att förstå hur dessa processer fungerar. Den grupp med seniora 
företagschefer som beslutar om projekten har alltid dessa risker i åtanke när de 
behandlar både produkt- och projektportföljerna. 
 
Lagar (B5) 
 

 
 
 

 
Figur 7. Lagar  
 
Förändringar i lagar och regler kan påverkar hur företag planerar sina projekt och 
vilka man väljer att köra på. Speciellt Företag A i vår studie påverkas av strikta regler 
på deras marknad. Dessa regler varierar från marknad till marknad vilket gör att man 
måste bevaka förändringar i samtliga länder man är aktiv i. Fördelen för företagen är 
att byråkratins kvarnar mala långsamt. Det vill säga att företagen ofta hinner justera 
och anpassa sig till de nya lagarna innan de träder i kraft.  
 
Lagar (B5) är ett koncept som togs med eftersom det är en faktor för framförallt 
Företag A när det kommer till att välja bort projekt. Projekt som inte får säljas på flera 
av de aktiva marknaderna prioriteras självklart ned. 
 
Marknadsinflytande (B6) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 8. Marknadsinflytande  
 
Marknaden påverkar hur alla företag som undersökts väljer projekt, det påverka också 
i förlängningen vilka projekt de har valt att starta. Eftersom marknadsinformation 
påverkar den grupp i företagen som hanterar produktportföljen så påverkar det också 
prioriteringen av projekten. In i denna marknadsstyrning ingår som man kan se i Figur 
B6 både Feedback från marknaden och eftermarknaden samt eventuella 
marknadsanalyser som företaget har gjort. Detta har självklart en central roll i beslutet 
när man väljer att starta ett projekt. Då det är marknaden man ska sälja till är det 
viktigt att veta vad marknaden vill ha. Det är också viktigt att få in informationen från 
eftermarknaden om vilka delar som kan eller måste förbättras för att produkten ska 
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ses som en bättre helhet. Vid flera intervjuer klargjordes hur centralt det var att hålla 
full koll på hur marknaderna ser ut och vad de förväntar av Företaget. Vi har också 
fått se exempel på hur det kan se ut när man identifierar ett gap i produktportföljen 
med hjälp av marknaden, eftersom man själv inte trodde just det segmentet var stort 
nog fanns man inte där. Efter en analys av marknaden (av andra skäl) så upptäckte 
man att det var möjligt att slå sig in på den marknaden också, projektet gick över 
förväntan vilket visar hur viktigt det kan vara att hålla koll på marknadens behov. 
 
Information om vad konkurrenter gör har likheter med att vara marknadsstyrt 
eftersom de helt enkelt är en del av marknaden. Om man identifierar svagheter hos 
sina konkurrenter där man själv känner att man kan göra det bättre är det viktigt att 
agera för att försvaga sina konkurrenter. Det är samma princip som att hålla koll på 
marknadens behov för att veta hur man kan motverka sina konkurrenter. Exempelvis 
om en konkurrent får problem med sin produktion är det viktigt att du kan öka din 
produktion och fylla det tomrum som uppstår på marknaden. Då är det viktigt att man 
snabbt uppfattar detta och fokuserar på dessa projekt som möjliggör att man tar 
marknadsandelar.  
 
Dock så finns det en klar motsättning mellan att vara styrd av marknaden och 
fokusera på Cost-Saving, eftersom det marknaden kräver ibland kan kräva 
signifikanta investeringar som kanske möjliggör att man tar mer betalt för en produkt 
eller säljer mer. Men det sparar inte pengar på det sätt som man gör genom att sänka 
kostnader. På Företag A, framförallt, var det viktigare att fokusera på att hålla sina 
produkter i framkant av marknaden. De vill uppfattas som ett premiummärke. Då kan 
man ta mer betalt för sina produkter även om man troligen måste investera mer för att 
behålla sin position. 
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Slutlig analys (B7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Slutlig analys  
 
Detta koncept beskriver den sista analysen som sker före man startar ett projekt. Här 
tar den beslutande gruppen beslutet på om man ska köra projektet eller inte. Efter 
detta steg ska det i princip gå att starta projektet direkt för då ska alla som behöver 
veta något om projektet i förväg ha tyckt till och varit inblandad i processen. Man har 
i detta skede förfinat kalkylerna på projektet och har också räknat på hur lång tid det 
tar för produkten att nå full penetration av marknaden samt hur stor denna förväntas 
vara. Informationen kring detta går in i den slutgiltiga rapporten kring projektet. Det 
är en av de hörnstenar som den rapporten bygger på. En annan viktig del av rapporten 
är den grund som kommer från den initiala analysen. Denna bygger man vidare på 
med utförligare analys av t.ex. risker. Man gör också en ny analys av marknaden för 
att se till så att den inte ändrats på ett sätt som gör projektet sämre än det initialt var.  
 
Det är också i detta skede projektet går från att vara en skrivbordsprodukt till att bli en 
faktisk prototyp. Man kontrollerar att man kan bygga den och att det går att 
industrialisera processen. Man går igenom och ser om det har några synergieffekter. 
Dessa  är väldigt värdefulla för projekt som tillför något mer än tanken var från början 
och ger självklart ett ökat värde för företaget. Denna rapport påverkas också av vad 
den beslutande grupp kommunicerat till företaget. Vad är viktigt för oss i detta skede 
och varför? Samtidigt påverkar också rapporten deras beslut att köra projektet eller 
inte. Dessa beslut tas ytterst av de som hanterar produktportföljen men man tar i 
Företag A in personer från de avdelningar som berörs. Man kontrollerar 
genomförbarheten och får åsikter från de som ska jobba med projektet samtidigt som 
man informerar dem om projektet.  
 
Det finns dock en möjlig motsättning i denna process eftersom man också poängterar 
vikten av att cheferna ibland står över diskussionen och åsikterna. Att de med kraft 
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driver igenom vissa projekt som anses vara så viktiga även om de kanske inte har det 
bästa mottagande hos grupperna som diskuterar kring projektet. Det minskar den 
påverkan som denna tvärfunktionella gruppen har på företagets riktning på gott och 
ont. Även i de andra företagen så har vi sett tendenser av att toppstyrning är viktigt 
även om man inte poängterar det särskilt. Detta kan bero på att så strikta 
ledarskapsstilar inte är moderna just nu. 
 
Kärnvärden (B8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Kärnvärden  
 
Kärnvärden (B8) är det ramverk som alla projektförslag måste hålla sig till för att 
överhuvudtaget ha en chans att komma vidare i processen. Alla dessa krav är lika på 
de sätt att de är krav från företagens sida;  alla förslag ska kunna tillgodose minst ett 
av dessa kriterier och inte direkt bryta mot något av de andra. Försäljningsfokus 
tolkas beroende på företag och situation, det kan också syfta till nyttomaximering för 
företag som inte mäter sina framgångar i pengar såsom Företag B. Men i grunden så 
förklarar dessa Kärnvärden företagets strategi, det är dessa som används som första 
filter när de beslutande grupperna sållar bland de projektförslag som tas in. Om 
projekten inte passar med företagens kärnvärden är de inte heller aktuella. 
 
 
Dessa värden påverkar alltså alla projektförslag som kommer in eftersom man vet att 
man måste uppfylla dessa kriterier för att ha en chans att komma någonstans med 
förslaget. Det kan därför tänkas att projektförslagen utformas med dessa kriterier som 
kravspecifikation. Kärnvärden (B8) bör alltså minska antalet projektförslag redan före 
den beslutande gruppen får dem. 
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Uppföljning (B9) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 11. Uppföljning  
 
I Företag A så speglas det starka försäljningsfokus företaget har i uppföljningen av 
större projekt. Det görs genom att se hur försäljningen gått jämfört med vad man 
budgeterat. Det är den primära uppföljningen som Företag A gör, man medger också 
att det är en svag punkt i processen. Vi blev också förvånade då vi anser att bristen på 
utvärdering kan göra att man gör om ett fel flera gånger. 
 
 
Utvärdering (B10) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Figur 12. Utvärdering  
 
Under projektens gång så finns det metoder för att utvärdera dessa och olika saker 
som kontrolleras löpande och vid så kallade gates. En gate är en plats på projektets 
tidslinje där det behövs ett beslut från en styrande grupp för att fortsätta. Man kan 
tycka att det tidsmässigt ligger efter vårt fokus i projektprocessen men det som har 
uppfattats under intervjuerna är att denna information löpande används också för att 
bedöma riskerna i andra projekt. 
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3.1.3 Steget från koncept till kategorier 
Baserat på de koncept som skapats ovan har det skapats 5 kategorier som beskriver 
hela processen för Företag A. De beskriver inte bara hela processen utan de är fem 
väldigt olika saker som fler gånger kommit på tal under intervjuerna. De är fem 
väldigt centrala delar i beslutsprocessen, varje del är oberoende av den andra och 
måste därför vara en egen kategori. Dessa kategorier har medvetet getts generella 
termer med målet att de ska vara de huvudsakliga bitarna när processen sedan 
presenteras. 
 
Världssyn (C1) 
Världssyn beskriver hur företagen ser på projekt genom olika ögon, varje företag har 
ett eget par glasögon. Dessa är fyllda med företagets värderingar, strategi, åsikter, 
ledning osv. det som får företaget att se ut som det gör.  
 
Företag A beskriver dessa i formen av kärnvärderingar som varje projekt måste 
uppfylla. Gruppen som tar beslut angående projekt får en topptiolista med projekt. 
Det som då händer är att man utvärderar den listan utifrån dessa kärnvärderingar och 
på så sätt sållar bort projekt som inte är aktuella just nu. Det som är aktuella påverkas 
också av vilken marknadsposition och om det är aktuellt att försöka ändra denna 
position med hjälp av något projekt. De är efter denna prioritering en första rapport 
skapas, före detta finns bara produktförslaget. 
 
Det världssyn tillför till beslutsprocessen är en första filtrering av en mängd förslag. 
De förslag som redan här faller bort är alltså de förslag som inte passar in i företagets 
strategi, de som kanske tillför en extra dimension men som inte är önskvärda eftersom 
de inte skulle få in nog med intäkter eller eftersom det skulle kräva att man gick in på 
marknader där man inte är och inte vill vara aktiva. Den första filtreringen har alltså 
med en uppskattad försäljning att göra men ingenting alls med värderingsmetoder. 
Man har ännu inte gjort någon form av värdering på projekten utan bara förklara vad 
de innebär, denna del av processen är väldigt subjektiv. Varje bolag kommer 
självklart ha ett par unika filter och detta är alltid anpassat efter företagets kärna. Det 
fyller också funktionen att snabbt förkasta projekt som klart står utanför affärsidén, 
det är viktigt att ha klart för sig hur detta filter ser ut. Om man släpper igenom för 
många projekt så kommer man också investera en hel del resurser i att ta fram djupare 
analyser av dessa. Detta är ju självklart onödigt om det inte kommer leda någonstans.  
 
Genomgång (C2) 
Det som händer med projektförslag som tar sig igenom den initiala filtreringen hos 
bolagen är att de kontrolleras ytterligare och man investerar mer resurser i det. Man 
kan exempelvis utföra en marknadsanalys och skriva en rapport om förslaget, man 
skapar en skrivbordsprodukt dvs. en produkt som bara finns i kalkyler och inte i 
verkligheten. Här försöker man också prognostisera försäljning och liknande, man 
kontrollerar möjligheter och väger fördelar mot nackdelar och kostnader. Man går 
igenom förslaget och bearbetar det till en rapport eller en presentation som man kan 
använda som argument när man jämför olika projekt. 
 
Under tiden på Företag A blev det klart hur många gånger de utvärderade och ibland 
också utvecklade de projektförslag som fanns innan de startade. Man började med att 
den grupp som fick in informationen från marknaden gjorde någon form av lista med 
attraktiva projekt som sedan utvärderas av en senior grupp bestående av 
beslutsfattare. Efter det så skrivs den första riktiga rapporten om projektförslaget, där 
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man utvecklar det första förslaget till en skrivbordsprodukt. Här beskriver man 
fördelar och nackdelar, man identifierar synergier, man argumenterar för och emot 
projektet genom att beskriva det utförligt. Sedan tar man också in den information 
man får av marknaden och vad den vill ha, gör en försäljningsprognos. Man gör också 
en första bedömning angående vilka risker som finns i projektet och hur man kan 
tänkas hantera dessa. Baserat på denna rapport så bestäms också om projektet ska gå 
vidare i processen eller inte. 
 
Genomgången är alltså det andra stora filtret som identifierats under tiden på Företag 
A. Det är här man för första gången kan få se ett projekts fulla potential i en rapport 
med marknadsinformation och värderingar. Värderingsmetoder kan redan här 
appliceras på ett projekt. De använder då ofta metoder som exempelvis payback. 
Alltså lättare metoder där man använder uppskattade kostnader och försäljningssiffror 
för att se hur lång tid det tar innan projektet betalar av sig självt. Men det har framgått 
att det ofta är svårt att uppskatta dessa siffror och även om man lyckas någorlunda så 
finns det en överhängande risk att delar av denna kommer från ens egna 
produktportfölj och alltså också medför en omlokalisering av försäljningen. 
 
Det blir också svårare om man lanserar produkter på en ny marknad eller inom ett nytt 
marknadssegment. Då kan det vara svårt att ens identifiera marknadens storlek på ett 
korrekt sätt, även om man lyckas med det så är det ännu svårare att beräkna hur 
många som skulle ha behov av den nya produkten. Detta gör ofta att innovationer 
handlar om att företaget ser en möjlighet i produkten. Om de kan få patent på den har 
också visat sig vara en faktor. 

Beslutsfattande (C3) 
Här så har den beslutande gruppen inom företaget en sista överläggning och här tas ett 
slutgiltigt beslut om att starta projektet eller inte. Här väger man in all tidigare 
information man har om projektet och diskuterar innan man tar beslutet. Här krävs 
ofta input från höga instanser inom företagshierarkin. Det är viktigt att man har 
förankrat projekt med ledningen men också att man här har så mycket information 
som möjligt. 
 
Företag A beskriver hur man här har ett möte med den beslutande gruppen som bland 
annat innehåller företagets VD. Denna grupp tar sedan det slutgiltiga beslutet baserat 
på en slutlig studie av projektet. Studien innehåller bland annat en prototyp av 
produkten. Hur detta beslut tas i Företag A baserar sig självklart på studien, man tar 
också in information från andra källor om man behöver. Denna tvärfunktionella grupp 
diskuterar sedan valet av projekt utifrån olika synvinklar med företagets övergripande 
strategi som grund. För Företag A är det också viktigt att se vilka projekt som man 
kan köra då flaskhalsen beskrivs vara tillgängliga fysiska resurser snarare än monetära 
då de ofta har en väldigt bra avkastning på sina projekt. Värt att notera för Företag A 
är att ingen person från den finansiella delen av företaget är inblandad i att utföra 
värderingar av projektet. 
 
Metodiken för denna grupp är alltså att ta ett beslut genom diskussion grundad på 
studierna gjorda av projektet. Det finns dock en hierarki inom denna grupp. Ibland 
måste man ha en ledare som kan ta ett starkt beslut när diskussionerna pågår för länge 
eller när man inte kan enas. Man har också en lång betänketid då man för första 
gången får veta om projektet när det kommer upp med priolistan som ett förslag. 
Gruppen beskrivs vara enig i de flesta fallen då det är “självklart” vad som ska vara 
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nästa projekt. I detta beslut är fortfarande värderingen av projektet byggt på väldigt 
enkla finansiella värderingsmetoder. Dessa saknar justering för kannibalism vilket 
därför blir ett väldigt viktigt inslag i gruppens diskussioner. Man kan säga att 
gruppens erfarenheter måste komplettera de svaga delarna av studierna när det 
kommer fram till beslut.  
 
Vad vi förstår så är detta slutgiltiga steg ett jämförande av projekt som nått till detta 
steget i stort en strategisk fråga. Var företaget helt enkelt vill rikta sin energi den 
närmsta tiden. Det är i stort det som beskriver denna kategori i Företag A, i andra 
bolag ser det annorlunda ut. Här kan det handla om att samla in mer feedback från 
ägare som kommer få vänta längre på sin avkastning eftersom bolaget åtar sig ännu 
ett projekt. Eller så handlar det om att få aktiviteten godkänd mot ett direktiv som 
företaget måste hålla sig till, men det är alltid det sista steget före projektet startas. 
 
Produktions- och Marknadskompatibel (C4) 
Är det steg där man börjar arbetet med att ta fram en prototyp eller motsvarande för 
projekt. Man kontrollerar också att det går att industrialisera processen. Sedan görs 
ytterligare en kontrollering av marknaden så inga större förändringar skett sedan man 
gjorde den initiala analysen. Man tar fram den studie som det slutgiltiga beslutet 
baseras på. I denna studie kontrollerar man den tidigare analysen och tillför ny 
information från marknaden, produktionsenheter och utvecklingen. Detta adderas till 
den tidigare informationen och man gör nya beräkningar för de värderingsmetoder 
man använt. Det viktigaste i det här steget är att man har klart för sig att det går att 
producera och vad det kostar för att sedan kunna samla in information från 
marknaden. När man har det kan man se om de estimat man tidigare gjort är rimliga 
och om man kan förse marknaden med produkten till ett pris som gör det lönsamt för 
företaget. 
 
För Företag A var det här man utvecklade prototypen och en konceptuell studie. Det 
var här man blandade in fler avdelningar, de avdelningar som projektet sedan skulle 
beröra. Efter denna rapport ska det vara möjligt att köra igång projektet om det var 
önskvärt. Rapporten ska innehålla all tillgänglig information om projektet och dess 
bidrag till organisationen även de bidrag som inte är direkt relaterade till projektet om 
sådana har identifierats. Detta är det sista filtret innan det slutliga beslutet hos Företag 
A, det är alltså här det gäller att ha hittat alla problem med förslaget och bedömt detta 
på ett bra sätt. Det som förvånade oss hos Företag A var att denna rapport trots dess 
tvärfunktionella inblandning inte nådde till finansieringsavdelningen, det fanns alltså 
ingen från den avdelningen som räknade på stora projekt. 
 
Generellt sätt fyller detta filtret funktionen av att försöka se objektivt på 
projektförslaget och dess möjligheter. Här spelar rutin in ganska mycket och man har 
mycket nytta av sina tidigare beslut som skapat denna rutin. Det gäller också att på 
något sätt bedöma marknadens förväntningar och behov av produkten, det kan göras 
genom att exempelvis låta utvalda tilltänkta kunder testa prototypen. 
 
Utvärdering av beslut (C5) 
Erfarenhet kommer genom att man lär sig av det man gjort, både bra och dåligt. Flera 
gånger under arbetet har det sagts saker i stil med: - vi har en grupp väldigt erfarna 
personer som jobbar med det där. Därför är det en väldigt viktigt del i den process 
som beskrivs att hela tiden utvärdera beslut både bra och dåliga. Denna utvärdering är 
central när det gäller att lära på individ- och/eller organisationsnivå. Den kan också 
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identifiera misstag som frekvent gjorts eller gör och skapa en förändring. Man kan 
också genom att ändra parametrar i utvärderingsprocessen se vad som skiljer sig om 
man ändrar en speciell parameter. 
 
Företag A skulle nog beskriva sig själva som ett företag där många som arbetar har 
varit med länge och har bra koll på hur marknaden ser ut. Kanske, till och med, kan 
förutspå vad marknaden kommer vilja ha om flera år. Men när man diskuterar 
utvärdering så finns ingen formaliserad process för det. Företag A använder något 
finansiellt mått för att se om den säljer som man estimerat men det är också allt. 
Företaget utvärderar projektet löpande under dess livslängd och får feedback på hur 
man uppskattade risker och liknande. Företag A använder sig inte av sofistikerade 
finansiella metoder. Deras kalkyler har erkända svagheter som sedan måste tas upp 
och adresseras ändå. En formell utvärdering är lättare att göra om metodiken för 
beslutsfattande är mer strukturerad och formaliserad. Om man vill ha en mer formell 
metodik så underlättar det att ha avancerade metoder som lättare ger mätbara tal. Det 
finns en risk att Företag As beslutsfattande innehåller processer eller kriterier som 
skulle kunna utvecklas men att detta inte framgår på grund av att utvärderingen är så 
begränsad. 
 
Man säger att repetition är kunskapens moder. Det närmaste man kommer repetition i 
beslutsprocessen är när man grundar olika beslut på samma kriterier och därefter 
utvärderar dessa kriterier för att försöka utvecklas som beslutsfattare. Därför är detta 
koncept väldigt viktigt för beslutsprocessen. 
 
3.1.4 Fortsättning 
Efter denna analys påbörjades arbetet med att utföra en andra runda med analyser på 
datan från Företag A. Brytting (1991, s. 103-105) beskriver en process där man 
undersöker sin tankekarta. Man undersöker återigen kopplingarna för att identifiera 
kluster och se om de kan relateras till varandra eller inte. Men efter att ha utfört denna 
analys så skedde inga förändringar av de koncept som skapats. Eftersom ytterligare 
analyser av detta slag är tidskrävande beslutades att inte utföra den typen av analys på 
Företag B och C. Beslutet grundar sig främst i en tidsaspekt då de tillbyggda 
tankekartorna blir mer avancerade och därför kräver mer tid för att analyseras på rätt 
sätt. 
	  
3.2 Företag B 
På Företag B utfördes endast en intervju. Det var ett medvetet val taget efter samtal 
med chefen på företaget. Chefen ansåg att det bara fanns en person på bolaget som 
var lämplig att prata med angående de processer som undersökningen handlar om. En 
fördel med det är att få prata med den person som är ansvarig för alla de beslut 
angående vilka projekt som körs hos företaget. Informationen kommer från en person 
som har en stor erfarenhet vad gäller att ta beslut. Rimligen vet denna person hur 
processen ser ut när Företag B tar beslut. Framförallt vet personen varför besluten tas 
vilket också är väldigt viktigt, vad som helt enkelt influerar beslutsfattaren. En 
nackdel med att bara intervjua en person på Företag B kan vara att beskrivningen blir 
en förbättrad version av verkligheten. Att personen inte vill avslöja de fel som begås 
eller sina egna svagheter. 
 
Företag B är ett litet mobiliseringskontor knutet till en kommun i Sverige men med 
både intern och extern finansiering. Det innebär att företaget har sin finansiering både 
från det projektbidrag som företaget erhåller och från andra kommunala och statliga 
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intressenter. Företag B arbetar på projektbasis. De har en projektansökan som blivit 
godkänd av EU och erhåller därför finansiering från EU förutsatt att verksamheten 
håller sig inom de ramar som man dragit upp i sin projektansökan. Därför blir också 
Företag Bs lönsamhetsmått helt annorlunda eftersom målet inte är monetärt för 
ägarna. Istället mäts framgång i andra termer. Några av de mått som används är CO2-
utsläpp och antalet deltagare på aktiviteter. 
 
Det gör också att informationsinflödet till besluten ser aningen annorlunda ut. Man 
har alltså ingen speciell marknad som ger feedback. Man kan se projektansökan som 
den stora inputen då det gäller att leverera det som man ansett sig kunna. Därför kan 
ett typiskt projekt starta med ett behov av förbättring inom ett område, efter det så 
gäller det alltså att komma på en metod för att uppnå denna förbättring. Där man då 
har två val antingen utvecklar man och testar något eget eller letar man upp, om sådan 
finns, en metod med bevisade resultat.  
 
Utvärdering är en central del i urvalsprocessen för Företag B. De följer alltid upp sina 
beslut och aktiviteter väldigt noggrant eftersom de eller andra mobiliseringskontor 
kan komma att behöva möta liknande problem igen. Då är det viktigt att man vet vad 
som fungerar och vad som inte fungerar lika bra och kan behöva ändras på. Ett 
exempel som gavs under intervjun är att vissa projekt kan få oönskade effekter. När 
man slutar ta betalt för bussresor finns det många studier som tyder på att det är mest 
cyklister som börjar åka buss och inte alls lika många bilister. Därför är det en metod 
som inte kan användas för att minska CO2-utsläpp. Företag B låter också ett externt 
bolag utvärdera deras aktiviteter för att få en objektiv utvärdering. 
 
Man har en klar hierarki och dessutom finns det ingen möjlighet att gå utanför 
ramarna för projektet. Dock händer det att man beslutar sig för att testa något 
obeprövat och det är de besluten som undersökningen fokuserat på. Om det står i 
projektansökan att de ska göra något som inte gjort förut eller om de anser att de 
måste göra något som inte gjorts förut för att uppnå ett av målen. Måste man komma 
fram till hur man ska göra det. Då har Företag B ett möte där man samtalar om 
möjligheter och kanske hittar man något, annars fortsätter man fundera. Chefen 
ansvarar också att hålla koll på vad som görs i världen och vad för forskning som 
finns. Detta görs för att slippa uppfinna hjulet på nytt men det också för att hitta stöd 
för helt nya aktiviteter.  
 
Till skillnad från Företag A och C så producerar B inte egna produkter utan Företag B 
försöker istället förändra beteenden hos en befolkning. Detta ska göras genom att 
uppmärksamma, belöna och förklara. Man genomför aktiviteter, kampanjer och 
hjälper företag. Företag B får alltså input från sina anställda och omvärldens försök att 
uppnå samma sak. Sen hamnar det yttersta beslutet hos Chefen som ensam beslutar 
kring vilket av de olika projekten som är lämpligast att köra. Beslutet baseras på ett 
antal kriterier och värderingar som ibland kan ses som lite diffusa. Men det beror på 
att Företaget B inte använder sig av de traditionella måtten vad gäller framgång och 
mål.  
 
Sammanfattningsvis har besöket hos Företag B tillfört oss ytterligare data kring hur 
man väljer projekt från en bransch som är helt skild den som Företag A verkar på och 
har andra kriterier. Besöket på kontoret där de arbetade visade också att 
offentlighetsprincipen fungerar. Möjligheten att bekräfta det chefen sa ökade eftersom 
de enligt lag var tvungna att svara på frågor och tillhandahålla materialet. Det som 
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man kan se redan av den sammanfattning som finns ovan är att det är helt andra 
incitament som styr verksamheten hos Företag B än vad som styr hos Företag A. 
 
3.2.1 Från citat till koder 
När datan från Företag B analyserades användes samma system som för Företag A 
med subjektiva eller teoretiska koder. Sedan användes de koder som Företag A 
genererade så långt som möjligt för att också beskriva det som hittades i datan från 
Företag B. 
 
Datan från Företag B beskrivs med 13 Koder, varav 6 är nya koder som utvecklats 
under arbetet med datan och där 7 koder är tagna från arbetet med Företag A. De nya 
koderna är:  
 
Projektansökan (A44) Används för att beskriva när informanterna pratar 

om de mål som företaget startades för att uppfylla 
och som måste uppfyllas för att garantera vidare 
ekonomiskt stöd. 

Fokus (A45) När informanterna pratar om hur viktigt det är att 
välja projekt som fokuserar på att uppnå de mål 
som man satt upp för verksamheten. 

Externa Finansiärer (A46) Används för att beskriva externa finansiärers krav 
på verksamheten. 

Experiment (A47) Används för att beskriva projekt som aldrig 
tidigare utförts och där man är väldigt osäker på 
utfallet. 

Extern Utvärdering (A48) När man låter någon utifrån utvärdera de projekt 
som man genomfört. 

Resultatuppföljning (A49) Utvärdering av projekt som fokuserar på resultatet 
av projektet och inte utförandet. 

 
 
De andra koderna som användes vid beskrivandet var: Marknadspenetration (A4), 
Tidsbrist (A6), Värderingsmetoder (A12), Utvärderingsmetoder (A20), Resurser 
(A27) och Toppstyrning (A37). 
 
 
3.2.2 Från koder till koncept 
Processen fortsatte sedan genom att sätta alla koder på en tavla och försöka beskriva 
processen. Under arbetet med Företag As koder så framgick det genast tydliga 
mönster. Företag Bs tavla var aningen mer utspridd även om några tydliga 
konstellationer formades. Analysen av de koder som användes ledde till en 
omarbetning av tre koncept och skapandet av ett nytt koncept. Totalt finns alltså 11 
koncept varav sex används för att beskriva Företag Bs process. 
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Verksamhetsmål (B11) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 13. Verksamhetsmål 
 
Verksamhetsmål är ett koncept som beskriver hur företaget arbetar mot klart 
utformade mål som är väldigt centrala för verksamheten. Arbetet mot dessa är en 
förutsättning för fortsatt existens och alltså måste företaget välja sina aktiviteter med 
dessa i åtanke. Som man kan se i figur 13 så är projektansökan en stor del av dessa 
mål. Men de externa finansiärerna kan också påverka i vilken riktning företaget är på 
väg och vilka aktiviteter som utförs. Här kan det finnas en potentiell konflikt, om de 
vill olika saker så kommer det bli en motsättning som då måste lösas. I de fall en 
motsättning inte uppstår är de väldigt lika varandra. Dessa två faktorer säger mycket 
om var företaget väljer att fokusera sin verksamhet.  
 
Man kan också se att många projektförslag kan tänkas stöta på problem med det här 
konceptet. De förslag som inte följer Verksamhetsmålen (B11) kommer inte komma 
längre än till förslagsfasen. För Företag B är det lite tvådelat hur mycket detta koncept 
kan förändras, därför passar det inte in som kärnvärde. Projektansökan kommer inte 
förändras. Den delen av finansieringen som är kopplad till projektansökan kan heller 
inte avsättas för arbete med något annat än det som uttryckligen står i den. Dock kan 
den andra delen av finansieringen förändra målen med sin del. Där kan konflikt 
uppstå vilket också kan leda till att man blir tvungen att avsäga sig de externa 
finansiärer som inte vill följa de mål företaget har i sin projektansökan. 
 
Kärnvärden (B8) 
Företag B använder sig också av kärnvärden som i deras fall är nära relaterade med 
Verksamhetsmålen (B11).  Utöver de mål som måste nås märks vid analys av datan 
att de också har egna värderingar som påverkar vilka aktiviteter som utförs. 
 
Initial analys (B3) 
Till den initiala analysen från Företag As data har också Fokus (A45) lagts till som 
koncept. Där måste man analysera allt med hjälp av ett nytt fokus som inte fanns för 
Företag As tidiga analyser. Eftersom fokus ligger mycket mer på att rikta projekten 
mot målen så ser analysen lite annorlunda ut. Man kontrollerar vad som gjorts på 
marknaden där det finns information om vad som kan funka och hur detta 
projektförslag är relaterat till andra och vad som är annorlunda. Företag B använder 
sig av någon form av scenarioanalys när de väljer projekt eftersom de ibland 
återanvänder projekt men ändrar vissa nyckelfaktorer för att få det att fungera bättre. 
 
 

Projektansökan	  
A44	  

Fokus	  A45	   Externa	  
finansiärer	  A46	  
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Projektproblem (B4) 
Samma koncept har använts för att beskriva de eventuella problem som företagens 
projekt kan hamna i då de är, i princip, samma risker som de utsätts för. 
 
 
Slutlig analys (B7) 
Här har experiment (A47) tillkommit för att beskriva utkomsten av Företag Bs 
scenarioanalys, där man tror att någonting kommer fungera men man är inte helt 
säker. Därför behöver detta element tilläggas den slutliga analysen. 
 
Uppföljning (B9) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figur 14. Uppföljning 
 
För detta koncept har det tillkommit två koder. Det är Resultatuppföljning (A49) och 
Extern Utvärdering (A48). Dessa kommer från analysen av Företag B som har en 
väldigt mycket mer utvecklad uppföljningsprocess än vad Företag A hade. Företag B 
har tydliga incitament att hela tiden följa upp sina projekt. Ett av de incitamenten är 
att man måste visa de som investerar sina pengar i projekten att företagets 
ansträngningar faktiskt ger resultat. Denna information skickas också vidare till den 
politiska del som beslutar om projektet. Det är därför också man använder sig av en 
extern utvärderingstjänst för att visa det är faktiska resultat och att företaget inte 
påverkar beslutsfattarnas bild av hur väl projektet går. 
 
Man håller också koll på resultaten för att se vilka projekt som ger bra resultat. Så att 
man sedan kan sätta det i proportion till hur mycket man investerat för att kunna se 
om aktiviteten kan användas igen i någon form. Man använder också uppföljningen 
för att se vad man kan förändra i aktiviteten för att resultatet ska bli lite bättre.  
 
Denna nya form av uppföljning (B9) är alltså mer heltäckande och tar in externa 
åsikter för att få analysen så precis som möjlig. Detta händer på Företag B då de inte 
har några affärshemligheter. De lagar och regler som omger företaget omöjliggör 
hemlighållande av information. Företag B går nämligen under Offentlighetsprincipen 
vilket innebär att om någon ställer en fråga kring deras handlingar måste de svara. Det 

Utvärderingsmet-‐	  
od	  A20	  

Projektbudget	  
A14	  

Försäljningsfokus	  
A38	  

Resultatuppföljni
ng	  A49	  

Extern	  utvärdering	  
A48	  
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ska poängteras att Extern utvärdering (A48) är giltig bara för Företag B. De andra 
företagen hemlighåller självklart information som potentiellt kan skada dem. 
 
3.2.3 Från koncept till kategorier 
Företag Bs process faller inom ramarna för de fem kategorier som utvecklades i 
arbetet med Företag A. Dock har det identifierats vissa delar som behöver lyftas fram 
i Företag Bs arbete som inte passar inom ramarna för de kategorier som utformats. 
Därför  skapats en ny kategori: 
 
Försök och misslyckande (C6) 
Med denna kategori beskrivs den sida av Företag B som inte riktigt fångas upp av den 
process som beskrivs i de första fem kategorierna. Som utvecklades i arbetet med 
Företag As data, att det finns vissa skillnader i hur de två företagen väljer projekt. 
Detta beteende kan inte riktigt fångas upp av en linjär process. Detta då Företag B har 
mycket kortare väg till beslut när det handlar om mindre till medelstora projekt för 
företaget.  
 
Försök och misslyckande (C6) beskriver den projektform och beslutsprocess som 
används då företaget försöker hjälpa till att förbättra något i regionen men inte riktigt 
vet hur det ska gå till och då använder sig av något helt nytt. Denna beslutsprocess 
liknar inte den som Företag A tillämpar på sina innovationer där förslagen undergår 
en rigorös granskning. På Företag B kan man, om investeringarna inte är stora, testa 
förslag för att sedan utvärdera och förändra dessa. På detta sätt kan man genom en 
försök- och misslyckandeprocess utveckla en bra metod för att bättre nå sina mål. 
Eftersom man redan har sin finansiering klar där kraven är att uppnå de utsatta målen 
och alltså inte tjäna pengar till de som äger företaget är det lättare att göra på detta 
sätt. 
 
Processen i detta fall börjar med att man har input i form av mål som sedan analyseras 
och så kommer man med förslag som kan fungera. Dessa förslag går sedan igenom en 
form av värdering där man använder olika metoder. Här kontrolleras också risken 
genom att analysera hur förslaget kommer prestera. När man gjort det gör man en 
analys där man ser om man kan ändra utfallet av projektet till det bättre genom att 
ändra någon variabel. Det är också här man kan ha nytta av sitt rigorösa 
utvärderingsarbete. Då erfarenhet är viktigt när man beslutar och utvärdering leder till 
erfarenhet. Att veta vilka typer av projekt som kan ge den bästa effekten kan ibland 
bara uppnås med hjälp av erfarenhet det tyder datan på både i Företag A och B. 
Oavsett om det gäller att tolka signaler från marknaden eller utföra rena 
marknadsundersökningar.  
 
Företag B har också sin strategi helt klart för sig eftersom de mål man vill nå är klart 
uppsatta och i viss mån omöjliga att ändra på. Detta gör att vägen till beslut är 
betydligt kortare eftersom man inte behöver diskutera om beslutet tar företaget i rätt 
strategisk riktning. Därför kan det också bli mer av de projekt som kanske inte lyckas 
till hundra procent då man gör saker som är mindre analyserade oh utforskade än de 
andra mer kommersiella företagen gör. 
 
Kategorin beskriver alltså det beteende som kan uppkomma då man har klara 
strategiska mål men lite luddigare tillvägagångssätt. Man har råd att testa och 
misslyckas utan att få svidande kritik. 
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3.2.4 Fortsättning 
Innan arbetet fortsatte med att analysera Företag C försökte vi återigen använda oss av 
fler analyser på datan endast från Företag B. Men det gav heller inte denna gång några 
nya koncept eller kategorier. 
 
Beskrivningen av Företag B är medvetet mindre kryptisk än de av de andra företagen 
i uppsatsen då det underlättar för läsaren att förstå hur analysen går till. Det är inte 
heller ett problem för företaget då det påverkas av Offentlighetsprincipen och alltså 
inte hemlighåller information om sina projekt och aktiviteter. 
 
Analysen av Företag B har producerat en kategori som gör det möjligt för företagen 
att ta olika vägar genom samma process. Något som naturligtvis är positivt då två 
företag inte nödvändigtvis har samma vägar till liknande beslut. Studien har nu både 
ett lite mjukare företag och ett mer analytiskt företag. N fortsätter analysen med datan 
från Företag C och ser om det kan tillföra ytterligare dimensioner i analysen. 
 
3.3 Företag C 
På Företag C utfördes två intervjuer, en med R&D Managern och en med 
Styrelseordföranden (Aktiv roll). Genom dessa två intervjuer kunde företagets process 
kartläggas på ett tillfredsställande sätt. Företag C är det medelstora företaget i denna 
studie. Intervjuerna på Företag C behandlade också hur skillnader i storlek påverkar 
processer och kriterier. Detta kom sig av att styrelseordföranden, som är en man med 
mycket erfarenhet, relaterade till både sitt nuvarande uppdrag på Företag C och sina 
erfarenheter på andra företag under intervjun. 
 
3.3.1 Skillnad mellan små och stora bolag 
“När jag var på [Företag] så hade jag en meter administrativa handböcker i hyllan 
bakom mig. Man fick be om lov för [i princip allt].” - Styrelseordförande, Företag C. 
 
Citatet kommer från styrelseordföranden i Företag C. Det han gör här är att enligt 
honom identifiera en av de största skillnaderna mellan beslutsprocesserna vid projekt 
mellan stora och små bolag. Han menar att i små bolag har man inte råd att ha dessa 
enorma byråkratiska strukturer som ibland kan finnas i äldre stora bolag. Man arbetar 
också som han uttrycker det mer jordnära i de små bolagen där vägen mellan golvet 
och styrelsen är väldigt kort och där styrelsen ofta är involverad i den dagliga driften 
av bolaget. Ofta handlar det också om styrelsens eller ägarnas egna pengar som driver 
företag i starten och fram till och med att de får positiva kassaflöden. Dessa 
kassaflöden ska då räcka till att finansiera nya projekt utan behovet av att hela tiden få 
kapitaltillskott när man ska starta nya projekt. 
 
“Risken kan man säga lite mer om också. Det kommer ofta längre ned på 
[prioritets]listan för ett mindre bolag..” - R&D Manager, Företag C 
 
Detta citat kan låta konstigt men det som han försöker beskriva med denna mening är 
att små företag måste ta på sig mer risk och därför är det inte ett lika stort kriterium 
vid val av projekt. Han fortsätter sin förklaring genom att påpeka att riskminimering 
eller identifiering kan i små bolag kosta lika mycket pengar som hela projektet 
beräknas kosta. Stora bolag som har projekt som är värda över 100 miljoner tjänar 
givetvis på att investera ett par miljoner för att identifiera de riskerna som projektet 
innebär. Små bolag tar alltså en högre okänd risk i sina projekt där det kan vara värt 
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att köra ett projekt och sedan se hur det går och se vilka problem som uppkommer på 
vägen.  
 
Detta avsnitt av studien är inte direkt relaterad till vår frågeställning men är så pass 
intressant för eventuell vidare forskning att vi valde att ta upp det i alla fall. 
 
3.3.2 Sammanfattning av Företag C 
Företag C utvecklar och producerar maskiner för industriella ändamål där man bygger 
sin utveckling på patent. Företaget startades också på samma sätt genom att ägaren 
köpte in ett antal patent som man sedan byggt vidare på. Just patentbarhet är viktigt 
för Företag C. En av de saker som kontrolleras tidigt i processen är just om det går att 
ta patent på lösningar och produkter. 
 
Företag Cs projekt uppkommer ofta av att man identifierar ett behov på marknaden. 
Genom feedback från kunder som vill ha en bättre helhetslösning från företaget eller 
genom att man ser en marknad som man inte tidigare etablerat sig på. 
Marknadsbehovet är det största kriteriet för att gå vidare med projektet. Man börjar 
genom att göra ett business Case där man identifierar möjligheter. Processen går 
vidare genom att man utvecklar rapporten till en Pre-Study där man kontrollerar 
kostnadsbild, prisnivåer som förväntas av marknaden, genomförbarhet och fortsätter 
med att kolla vilka immateriella skydd man kan ansöka om för sin produkt.  
 
De kriterier som företaget använder sig av när de rangordnar sina projekt på en lista 
efter vad som ska göras och när är: 
 

• Lönsamhet, är självklart viktigt och ska vara med i alla utvärderingar. Företag Cs 
projekt finansieras dessutom av pengar från ägarna vilket gör att det är mindre 
aktuellt med rent strategiska projekt. Större bolag har ju ofta större och positiva 
kassaflöden och därför kan det bli mer aktuellt att genomföra projekt som kanske i 
sig inte är lönsamma men ger långvariga synergieffekter. 

• Kostnader, hur mycket kostar det att genomföra projektet? Detta måste alltid 
beräknas så ägarna kan göra sin egen utvärdering om det är värt att investera 
ytterligare kapital i företaget för att låta detta projekt fortlöpa. 

• Teknisk genomförbarhet, projekten ska inte innehålla för stora teknologiska kliv för 
företaget utan man måste vara säker på att man klarar av att genomföra det. 

• Synergier, om projektet ger ett lyft även för andra produkter så prioriteras det högre. 
• Risk, bedömningen av den “omedvetna” eller “outforskade” risken måste vara rimlig 

och inte innehålla för mycket risker. 

 
Det är de kriterier som Företag C använder när de skriver sina studier på projektet och 
precis innan start tar styrelsen ett beslut på att skapa en prototyp till den sista 
rapporten som används som beslutsunderlag när styrelsen tar beslut om projektet ska 
köras eller inte. 
 
Marknaden för Företag C förväntar sig ofta helhetslösningar och föredrar att använda 
sig av ett bolag för alla tjänster inom området. Därför blir det väldigt viktigt att de nya 
projekten passar in i den nuvarande projektportföljen och att de kan ge synergier 
genom merförsäljning eller liknande. Detta gör också att när man väl kommit in hos 
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en kund så kan man lätt få sälja flera andra av sina produkter. En ny produkt som har 
en stor marknadspenetration har alltså en stor chans att ge riktigt stor 
synergiförsäljning då företag letar efter helhetslösningar. 
 
Att Förtag C måste få tillskott av kapital från ägarna gör att de är mer begränsade i sitt 
val av projekt och att man inte kan göra för djupa analyser i ett tidigt skede. Dock 
görs mycket analys under projektets livslängd där man bland annat låter nyckelkunder 
testa de prototyper man utvecklat för att få direkt feedback.  
 
3.3.3 Koder företag C 
Arbetet med Företag C följde samma metod som de andra företagen gjort. Men med 
skillnaden av att lite mer fokus i början hamnade på de skillnader som hävdas finnas 
mellan stora och små bolag i den process som undersöks. 
 
Företag Cs data beskrivs med 22 koder, varav två utvecklades under arbetet med 
Företag C: 
 
Teknologisk utvärdering (A50) Används när man under projektets gång 

utvärderar tekniken man använder och den som 
kommer behövas under det fortsatta arbetet med 
projektet. 

Patent (A51) Används för att beskriva vikten av patent eller 
vikten av möjligheten att ta patent på en lösning. 

 
 
Utöver dessa två som skapats under analysen av datan så används också Externa 
finansiärer (A46), Värderingsmetoder (A12), Fokus (A45), Marknadsanalys (A7), 
Marknadsstyrt (A19), Priolista (A34), Business Case (A15), Förstudie (A23), 
Resurser (A27), Marknadspenetration (A4), Toppstyrt (A37), Prototyp (A22), 
Feedback (A33), Pre Study (A23), Innovationshöjd (A28), Kostnadsrisk (A31), 
Tidsbrist (A6), Produktportfölj (A2), Genomförbarhet (A5) och Resultatuppföljning 
(A49). 
 
3.3.4 Koncept företag C 
Även under arbetet med Företag C ritades alla koder upp på tavlan och grupperades 
efter de kopplingar som finns. Det ledde till användningen av sju koncept när hela 
processen beskrivs. Det som är anmärkningsvärt är att inget nytt koncept användes 
utan att det räckte med de som utvecklades för Företag A och B. Av totalt 11 koncept 
används alltså sju för att beskriva Företag Cs process. 
 
 
Kärnvärden (B8) 
För att ett projektförslag ska bli aktuellt för analys måste det uppfylla företagets 
kärnvärden. Det ska exempelvis gärna ge synergier till de andra produkterna i 
portföljen. Det ska också på sikt kunna generera kassaflöden som möjliggör att 
investerarna får tillbaka sina pengar. 
 
Initial analys (B3) 
Här lägger Företag C mycket fokus på patent (A51) därför har vi valt att lägga till det 
till detta koncept. Patenterbarheten av lösningen eller produkten analyseras i den 
initiala analysen och är alltså viktig när man väljer mellan projekt. Detta kan också 
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ses hos betydligt större företag där det är viktigt för att få konkurrensfördelar eller för 
att störa konkurrenter. 
 
Utöver det görs ungefär samma analyser som i Företag A. Dock görs det som nämnts 
betydligt mindre investeringar i att utforska projektets risker och man lägger mer 
fokus på hur stor är den identifierade marknaden. Om det är möjligt att penetrera den, 
vilken prisbild som då krävs och om man rimligen kan producera till den kostnad som 
då krävs. 
 
Projekt problem (B4) 
Används här i lite annan form eftersom Företag C tar på sig större okända risker än de 
andra. Samtidigt så läggs patent (A51) till även här. Detta då det är en överhängande 
risk för företaget. Då företaget behöver säkra marknaden och konstruktionen med 
patent för att våga genomföra ett projekt är det självklart ett problem som måste 
adresseras i alla projekt som företaget är inblandade i.  
 
Marknadsinflytande (B6) 
Marknaden har en väldigt central roll i hur Företag C prioriterar sina projekt. Det är 
ibland det enda kriteriet för att välja projekt. Detta grundar sig i att man inte har råd 
att misslyckas med sina produkter. Därför måste man säkerställa att det finns en 
marknad för dem. 
 
Slutlig analys (B7) 
Denna analys är för Företag C ofta ett styrelsemöte där man går igenom det man vet 
om projektet och säkerställer fortsatt finansiering av projektet. Efter denna analys av 
prototyp och marknadsintresse så startas projektet formellt upp av ett styrelsebeslut 
och man utarbetar en betaprototyp. 
 
Utvärdering (B10) 
Här adderas Teknologisk utvärdering (A50) till konceptet då Företag C använder sig 
av en utförlig utvärdering av de teknologiska aspekterna innan man tar det formella 
beslutet att tillverka beta-prototyperna. Detta gör man utöver den andra vanliga 
utvärdering som utförs av företaget. 
 
3.3.5 Avslutande analys av Företag C. 
Eftersom inga nya koncept utvecklats under arbetet med Företag C har heller inte 
några nya kategorier identifieras. Med hjälp av kriteriet Försök och misslyckande 
(C6) som utvecklades under arbetet med Företag B beskriver de andra fem 
kategorierna även processen i Företag C. 
 
Processen är något kortare vilket kan tänkas bero på storleksskillnaden mellan 
bolagen. Stegen i processen är dock ungefär densamma mellan företagen. Företag B 
och C arbetar mer än Företag A med kategorin försök och misslyckande (C6) som 
överhuvudtaget inte nämns i datan från Företag A. Anledningen som skulle kunna 
förklara detta nämns också i stycket där skillnader mellan små och stora bolag 
beskrivs. Där nämns att större bolag har råd att investera mer i utvärderingsprocessen 
för att minska riskerna i själva projekten. Därför kan man tro att de när de startar ett 
projekt har större koll på riskerna i det. 
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Eftersom arbetet med Företag C inte ledde till några fler koncept eller kategorier har 
ingen mer datakälla lokaliserats och använts i denna studie. 
  
3.3.6 Fortsättning 
När all data undersökts har den alltså genererat 51 koder, 11 koncept och 6 kategorier. 
Genomgående finns det likheter i de tre innovativa företagens beslutsprocesser. Inget 
av företagen använder någon mer avancerad finansiell kalkylering utan nöjer sig med 
enklare beräkningar. De använder sig av liknande kriterier när de bedömer 
attraktiviteten i ett projektförslag. Där marknaden ofta har ett väldigt stort fokus. 
Processerna har liknande steg även om Företag B och C ibland bryter sig ur den 
generella processen när de utövar Försök och misslyckande (C6). Försök och 
misslyckande (C6) är lite av en anti-process eftersom man då har utfört en bristfällig 
utvärdering och inte alls är rationell i sitt agerande. Det leder ju också fram till frågan 
hur rationell bör man vara. Man kan också se att företagen har olika långa processer 
där längden verkar vara kopplad till storleken. Man kan se att Företag B troligen har 
den kortaste vägen från idé till projekt och att Företag A har den längsta och utforskar 
riskerna mest. En annan skillnad är hur mycket förtagen utvärderar sina projekt efter 
avslut. Här är Företag A väldigt sparsam med sin utvärdering medan Företag B är 
extremt noga med sin utvärdering. 
 
Vi har kommit fram till att den generella processen innehåller fem kategorier samt att 
det finns en kategori som påverkar de bolag som på grund av begränsade resurser inte 
kan undersöka projektförslagen nog och därför kan behöva ta på sig mer risk. Det gör 
att det inte identifierats en rak väg för ett projekts färd igenom ett företag. Det har 
identifierats två möjliga vägar för projektet genom processen. Under arbetet med att 
generera kategorier har det använts generella termer där vi försökt att undvika så 
mycket företagsspecifik information som möjligt.  
 
Världssyn (C1), Genomgång (C2), Beslutsfattande (C3), Produktions- och 
Marknadskompatibel (C4), Utvärdering av beslut (C5) och Försök och misslyckande 
(C6). 
 
Med hjälp av dessa kommer processen sammanfattas och försöka visa den grafiskt 
med hjälp av en figur. De kommer också att kopplas till forskning som passar in på 
området. Eftersom det utförts en utforskande studie har det ännu inte introducerat ett 
teorikapitel. Men det kommer nu göras i nästa del av uppsatsen. Där kommer de 
teorier som ska kopplas samman med den analyserade datan gås igenom.	  
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4. TEORI 
	  
I det här kapitlet kommer vi inledningsvis att förklara de teorier som kopplats 
samman med den data som analyserats. Detta görs för att ge tyngd åt analysen och 
bättre förklara varför det ser ut som det gör. Det möjliggör också att inte bara beskriva 
likheter utan också förtydliga skillnaderna mellan data och teori. Grounded Theory 
kräver i sig inget teoretiskt kapitel eftersom målet är att beskriva nya områden, vi 
känner dock att det är viktigt att stödja sig på beprövade teorier för att kunna dra 
rimliga slutsatser från datan. Då vi är noviser på området specifikt och forskning 
generellt så kände vi att det var viktigt att ha teorier att stödja sig mot. I den andra 
delen av det här kapitlet kommer kopplingar dras mellan data och teori. Där beskrivs 
hur de passar samman och på vilket sätt de inte gör det. Den data vi samlat in får en 
mer vetenskaplig beskrivning genom att vi har försökt applicera vetenskapliga 
metoder och teorier på den process som beskrivs i analysen. 
 
Detta kan ses som en slutlig runda av analys. Teorierna ger oss möjlighet att få en mer 
generell analys av vad vi sett baserat på vad andra forskare tidigare sett i sina studier. 
Eftersom det under vår sökning inte framkommit några teorier som helt passar in på 
den data som vi analyserat, har istället flera teorier som behandlar området använts 
för att beskriva processen. Dessa teorier har valts efter vår data analyserats och de har 
valts eftersom de ämnen de behandlar har framkommit under intervjuerna.   
 
4.1 Teoretiskt ramverk 
 
4.1.1 Beslutsteori 
När man hör begreppet beslutsprocessen är det många som associerar den med bland 
andra den kände forskaren Henry Mintzberg. Processen som Mintzberg et al målar 
upp tar hjälp av bland andra Stagners (1969), Cyert et als (1956), Carter E.Es (1971) 
studier om beslutsprocessen. Enligt Stagner (1969) hade den mesta av litteraturen 
kring beslutsprocessen varit inriktad på ett mer abstrakt och matematiska modeller 
med undantag för Cyert et als studie. I Cyert et als studie tar upp de omedvetna val 
beslutsfattare gör och kommer fram till att en stor del av beslutsprocessen ligger i 
informationsinsamlandet (Cyert et al, 1956). I Carter E.Es (1971) fallstudie, som 
bygger på Cyerts, läggs strategier till som ett nästan lika viktigt kriterium som 
vinstmaximering vid val av alternativ. Mintzberg et als (1976) vidareutveckling 
beskriver beslutsprocessen genom att måla upp tre olika faser och tillhörande rutiner: 
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Figur 15. baserad på MIntzberg et als modell (1976) 
 
 
Fas 1 Identifikation 
Första rutinen är genomgång och identifiering av möjligheter. Möjligheter som kräver 
beslut är sällan tydliga och måste därför identifieras genom att sortera i den 
information som når beslutsfattarna. (Mintzberg et al, 1976, s. 253)   
 
Andra rutinen är diagnos. Där beslutsfattaren närmare undersöker möjligheten för att 
närmare kunna definiera den. Det behöver dock inte vara en formaliserad process men 
kan i vissa fall vara det med en speciell undersökningskommitté. Dock är normalfallet 
enligt Mintzberg et al (1976) att diagnosen är informell och görs utan att medvetet 
tänka på det som en rutin. (Mintzberg et al, 1976, s. 254-5)   
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	  	  	  	  	  	  	  Under	  alla	  faser	  
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Sök	  

Design	  

Rensning	  

Utvärdering	  av	  val	  

Auktorisation	  	  

Beslutskontroll	   Beslutskommunikation	   Politisk	  påverkan	  
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Fas 2 Utveckling 
Under utveckling läggs enligt Mintzberg et al (1976) generellt mest resurser av 
beslutsfattarna. (Mintzberg et al, 1976, s. 255)   
 
Den tredje rutinen, sökningsrutinen, där Mintzberg et al (1976) identifierar fyra olika 
typer av sökningsrutiner. Den första är sök i företagets befintliga information. 
Informationen kan vara i fysisk- eller förståndsmässig, alltså icke-fysisk, form. Den 
andra är passiv informationsinsamling där alternativen ibland kommer in till företaget 
genom olika kanaler. Den tredje formen av sökrutinen är att skapa sökfällor eller 
generatorer där man låter återförsäljare veta att man söker efter en viss typ av 
utrustning. Den fjärde och sista formen är att aktivt söka alternativ genom att antingen 
fokusera eller söka brett. (Mintzberg et al, 1976, s. 255)   
 
Den fjärde rutinen, design, kan delas in i två typer. Antingen en komplex custom-
made lösning eller en mindre komplex modifierad lösning av en redan existerande 
lösning. (Mintzberg et al, 1976, s. 256)   
 
Fas 3 Val 
Den femte rutinen, rensning, används då det har framkommit fler alternativa lösningar 
än som kan åtas. Rutinen är inriktad på att ta bort icke-genomförbara alternativ och är 
alltså inte främst inriktad på att ta fram de alternativ som är bäst. (Mintzberg et al, 
1976, s. 257)   
 
Den sjätte rutinen, utvärdering av val, kan delas i tre delar: omdöme, förhandling och 
analys. Omdöme innebär för Mintzberg et al (1976) de omedvetna val man gör som är 
svårt att förklara för sig själv. Förhandling där kompromisser blir till mellan olika 
beslutstagare med skilda prioriteringar. Analys är den del där den officiella 
utvärderingen sker. (Mintzberg et al, s. 258) 
 
Den sjunde rutinen, auktorisation, existerar endast när personen som ska ta beslutet 
inte är auktoriserad att företa ett så omfattande beslut för företaget. Ofta auktoriseras 
personen när han/hon lägger fram en komplett lösning och denne får då tillåtelse att 
besluta. (Mintzberg et al, 1976, s. 259)    
   
Understödjande rutiner 
Dessa rutiner stödjer de tre faserna. Den åttonde rutinen, beslutskontroll, styr 
beslutsprocessen. Genom att beslutsfattaren planlägger och bestämmer innehållet och 
direktionen under processens gång. Beslutskommunikation, den nionde rutinen, 
tillhandahåller input och output under processens gång. Kommunikation är något som 
Mintzberg et al (1976, 260) anser vara den överlägset mest förekommande rutinen i 
ostrukturerade beslutsprocesser. Det är en viktig del för att identifiera 
beslutssituationer och i situationer när många personer är involverade. Den tionde och 
slutliga rutinen, politisk påverkan, består av både intern- och extern politisk påverkan. 
Mintzberg et al (1976, 262) definierar politisk påverkan som den influerande effekt 
olika individer, med egen eller institutionell agenda, har på vilket beslut som ska tas.  
(Mintzberg et al, 1976, s. 260-3) 
 
Nickerson et al (2012) beskriver också en metod för att ta beslut som är lik Mintzberg 
et al (1976) på det sätt att den beskriver beslutsfattande i flera steg. Dock fokuserar 
Nickerson (1976) mer på problem: man ska identifiera problemet, lösa problemet, 
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implementera lösningen och sedan använda de implementerade lösningarna i 
vardagen. Denna modell är mer praktisk än den som Mintzberg et al (1976) beskriver, 
men de mer nutida studierna av beslutsprocessen fokuserar ofta mer på delar av 
beslutsprocessen (Jansen et al 2013), eller på att göra den mer praktisk (Nickerson et 
al 2012). Vi har inte hittat några som motsäger eller utvecklar Mintzberg et als 
beslutsprocess utan att ändra premisserna för ett beslut.  Vi kommer därför i huvudsak 
använda oss av Mintzberg et als (1976) modell när vi analyserar data och den är också 
den modell som bäst överensstämmer med den process som beskrivits av företagen. 
 
Beslutsfattande 
Det fattas väldigt få rationella beslut. Inte ens de väldigt stora besluten som kan ha 
potentiellt förödande effekter verkar vara särskilt rationella. Men frågan är om det är 
önskvärt att ta rationella beslut? (Brunsson, 1982, s. 30) Det finns enligt Brunsson 
(1982, s. 31) tre klassiska anledningar bakom irrationalitet: 
 

1. Beslutsfattare är inte smarta nog, de kan inte följa de rationella modeller som 
forskarna utvecklat. 

2. Människor är i grunden irrationella och det kan vara svårt att träna bort. 
3. Det är inte möjligt för människor att rationellt behandla vissa saker som exempelvis 

brist på information. 

Dessa faktorer kan dock inte beskriva allt Brunsson (1982) pratar om att en rationell 
beslutsprocess kan förhindra rationellt handlande och att den kanske inte är önskvärd. 
Man måste se beslut som ett steg mot handling och inte som målet med hela 
processen. Beslutet kan snarare ses som ett steg på väg mot handling. 
 
Modeller som beskriver beslutsprocessen argumenterar ofta för rationalitet vid 
beslutsfattande. Detta innebär ofta att man ska undersöka alla möjliga alternativ för ett 
beslut eller så många som möjligt. Detta är ofta väldigt opraktiskt och inte heller 
nödvändigt för att fatta ett bra beslut. I verkligheten är det lättare att hitta processer 
som undersöker betydligt mindre möjligheter och ibland bara en möjlighet. Det är 
också bra om man innan beslutsprocessen börjar eliminerar de alternativ som har 
väldigt låg chans att bli valda eftersom att utvärdera dessa bara skapar en svårare 
process med mer data att ta in. (Brunsson, 1982, s. 34) 
 
Man ska också utvärdera förslagen med hjälp av det man vill uppnå med dem. Men 
det hade kanske varit bättre att utgå från konsekvenserna av besluten istället och 
sedan uppfinna målen. (Brunsson, 1982, s. 36) 
 
4.1.2 Strategiska beslut 
En gren av beslutsfattande är de strategiska besluten. Dessa fattas sällan av ensamma 
chefer utan behandlas ofta i grupper av högt uppsatta chefer eller styrelsen. Det beror 
på att de beslut som tas kommer påverka organisationen i flera år framöver. (Harrison, 
E.F. & Pelletier, M.A., 1995, s. 53; Antioco et al, 2010, s. 850) De strategiska 
besluten angående vilka innovativa projekt som man ska initiera borde utvärderas 
utifrån de konsekvenser som beslutet att köra igång dem kan få enligt Brunsson 
(1982, s. 34-36), även Antioco et al (2010, s. 840) skriver att det är viktigt att välja 
vad man inte ska göra och alltså inte fokusera på vad man ska göra. För att ta bra 
beslut är det då viktigt att man, lite bakvänt, fokuserar på vad man inte vill göra. Detta 
sorterar bort oönskade projekt. 
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En bra beslutsprocess leder ofta till framgångsrika strategiska beslut. Enligt Harrison 
& Pelletier (1995, s. 58) är det därför också viktigt för företag att de har en klar och 
tydligt metodik när de tar beslut. Harrison (1996) beskriver att man ofta har en form 
av SWOT-analys när man tar strategiska beslut. Man väger alltså in omvärlden i form 
av konkurrenter och marknaden. Antioco et al(2010, s. 848, Figur 2) beskriver också 
detta i de kriterier som är viktiga när man utvecklar nya innovativa produkter. De 
kriterier som är viktigast är enligt Antioco et al(2010) Genomförbarhet, 
Affärsmöjlighet, Marknadspenetration, Synergieffekter. Utifrån dessa kriterier rankas 
de olika valen. Det är en förenklad modell som inte omfattar risker och andra negativa 
effekter. Precis som Antioco et al(2010, s. 840) skriver är det viktigt att företagen 
först utgår ifrån konsekvenser. Där bör man också änka på negativa konsekvenser 
som kanske också borde ha en plats i kriterierna. (Antioco et al, 2010, s. 840) 
 
Antioco et al(2010, s. 841) förklarar också varför de klassiska beslutsteorierna som 
Porters Femfaktorsmodell och Ansoffs Matris inte kan appliceras på ett framgångsrikt 
sätt på marknaden. Dessa modeller antar rationella beslutsfattare vilket saknar grund i 
empirin som tyder på att beslutsfattare inte alls är rationella och att rationella beslut är 
i de närmsta omöjliga att ta.  
 
4.1.3 Agentteorin 
Agentteorin är en av de äldsta och mest beskrivna sociala interaktionerna som finns) 
vilket beror på att i princip alla avtal kan beskrivas med hjälp av teorin. (Ross, 1973, 
p. 134) Ross (1973) har beskrivit teorin från ett nationalekonomiskt perspektiv och 
det han kommer fram till är att man kan använda olika belöningar för att motivera 
agenter utan att frångå pareto-optimal fördelning, dvs att någon får det bättre utan att 
någon annan samtidigt får det sämre. 
 
Agentteorin handlar om det problem som uppstår när man exempelvis ger någon en 
uppgift och man själv inte kan kontrollera det som uppdragstagaren gör. Teorin 
bygger på samarbeten där den ena parten, ofta uppdragstagaren, har fler intressen än 
att tillgodose uppdragsgivarens intresse. Hur ska då uppdragsgivaren kontrollera att 
uppdragstagaren utför rätt arbete på rätt sätt? (Eisenhardt, 1989) 
 
Shapiro (2005, p. 266) beskriver hur teorin kan bli ett sätt som man kan beskriva alla 
relationer genom. En form av världsbild. Hon förklarar också att ett av antagandena 
bakom teorin när den används i mer matematiska former är att komplexa 
organisationer kan delas upp tills man har massor av individer och att dessa sedan 
antas vara rationella individer som hela tiden nyttomaximerar. Shapiro (2005) 
beskriver även flera andra olika tolkningar på teorin som finns inom de olika 
forskningsinriktningarna. Vi har fokuserat på den grundläggande teorin för att 
beskriva relationen mellan agenter och principaler. 
 
Det kan exempelvis handla om att när man vill ha finansiering för sitt projekt i ett 
mindre bolag så måste man få finansiering från ägare eller andra finansiärer 
exempelvis banker. Här kan det finnas ett klart fall av informationsasymmetri dvs. när 
den ena parten i ett avtal har mer information än den andra. Det kan handla om att 
man inte berättar om de risker som finns med projektet fullt ut eller genom att 
överdriva sina finansiella uppskattningar. Det är svårt för en finansiär som inte är helt 
insatt i både bransch och bolag att bedöma sådan information. Då måste 
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uppdragsgivaren på något sätt försöka säkra sin investering i form av andra garantier 
än projektets utfall. Exempelvis genom en personlig garanti från ägare. Det gör att 
ägarens egna ekonomi utgör säkerhet för projektet. Detta gör att banken både säkrar 
sin investering samtidigt som man vet om att ägaren inte undanhåller information som 
skulle kunna påverka projektet negativt. Detta då hon/han inte längre skulle tjäna 
något på det. 
 
För ägare blir det dock lite annorlunda. Där handlar det om att på något sätt försöka 
påverka de som arbetar i bolaget. Det gäller att man hela tiden får se hela bilden i 
företaget och inte bara den bit som de anställda vill att man ska se. Det kan finnas 
flera motiv till att inte visa hela bilden. Som att man vill behålla sitt jobb och därför 
behöver mer finansiering för de projekt som man driver. Här handlar det om att de 
anställda har en djupare kunskap om det som händer i företaget varje dag än vad 
ägarna har. (Eisenhardt, 1989) 
 
I detta kapitel har det teoretiska ramverks som kommer att användas för att förklara 
datan lagts fram. Ramverket kommer att kopplas till den process som beskrivits av 
den insamlade datan. Skillnaderna mellan denna undersökning och de presenterade 
teorierna kommer också tydliggöras. Nästa kapitel kommer att först beskriva denna 
process, sedan kommer de teoretiska kopplingarna förklaras och utvecklas. 
 
4.1.4 Utvärdering av beslut  
Utvärdering av beslut är centralt inom organisationer eftersom konstant utvärdering är 
den enklaste vägen till förbättring. Att lokalisera sina svagheter är viktigt för att 
förbättras. Om man inte vet vad man gör fel så kommer felet återkomma tills man 
lyckas identifiera det. 
 
Enligt Alkin (1969) har utvärdering tidigare beskrivits som mätning och testning, 
skillnader mellan tänkt och verkligt utfall eller professionella bedömningar. Alkin 
(1969) bygger sin bild av utvärdering på fyra förutsättningar för effektiv utvärdering:  
 

1. Utvärdering är en informationsinsamlingsprocess där underlag för utvärderingen 
samlas in. Det kommer att behövas olika typer av information beroende på vilken typ 
av produkt eller projekt som utvärderas.  

2. Informationsinsamlandet kommer främst att användas för att besluta om alternativa 
lösningar vilket innebär att utvärderingen måste vara riktad mot beslutsfattarna. Detta 
för att säkerställa ett bättre och mer överlagt beslut nästa gång.  

3. Utvärderingsinformation måste effektivt presenteras för beslutsfattarna i en 
lättillgänglig form för att undvika missförstånd. De som utför utvärderingen måste 
alltså tänka på vem som är målpubliken när de sammanställer informationen. Det är 
väldigt viktigt att  

4. Olika typer av beslut kan kräva olika typer av utvärderingar. Det betyder att en typ av 
utvärdering inte alltid är applicerbar på alla beslut vilket talar emot att över-
standardisera utvärderingar.  

(Alkin, 1969, s. 2)    
 
Vi ser att Alkin (1969) beskriver utvärdering som en informationsinsamlingsprocess, 
man kontrollerar alltså vilket beslut man tagit och vilka konsekvenser det har fått. 
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Man går sedan igenom hur man tog beslutet och på vilka grunder. Genom att 
utvärdera kan man lära sig av sina misstag vilket är nödvändigt för att bli bättre. Det 
är också därför det är viktigt att beslutsfattarna får veta resultatet av utvärderingen. Är 
det något som är fel i deras process så måste de få veta detta. Alkin (1969, s. 2) 
förklarar att detta leder till mer överlagda beslut. Vi tycker att man också kan beskriva 
det som bättre överlagda beslut eller en förändring i prioriteringar som leder till bättre 
beslut. Det är också viktigt att vara flexibel i sina utvärderingsmetoder så man 
anpassar dem efter varje beslut. Det Alkin (1969) beskriver är att man måste ha olika 
metoder för olika beslut. Man kan exempelvis beskriva ett projekt i form av vilka 
synergier det gav om det inte handlar om en produkt som man säljer. 
 
Man kan också använda andra metoder för att utvärdera projekt. Det finns metoder 
som fokuserar på att mäta skillnader mellan beräkningarna och utfall. Anbari (2003) 
har beskrivit en metod som fokuserar på just det. 
 
Earned Value Project Management Method (EVA) är en metod som kan användas för 
att beräkna skillnader mellan beräknat och faktiskt utfall ur tids-, omfattnings- och 
kostnadsperspektiv (Anbari, 2003, s. 12). Meningen med modellen är att få se hur fel 
man uppskattar olika faktorer. En av fördelarna med metoden är att man kan använda 
den även på väldigt lyckade projekt för att se hur bra man uppskattade allt. Annars är 
det lätt att man slår sig för bröstet och går vidare, man reflekterar inte över varför man 
uppskattade vissa saker fel. Även om försäljningen går bra så projektresultatet är 
lysande så måste man följa upp alla andra aspekter av projektet också. 
 
Enligt Anbari (2003, s. 12) har liknande metoder använts alltsedan slutet av 1700-talet 
av industrialismens ingenjörer. Metoden som Anbari (2003) beskriver är en 
utveckling av det som alltså använts för att lära sig av sina svagheter i över tre hundra 
år. Vi kommer nedan förklara metoden och vad den innehåller, vi börjar med att 
beskriva centrala termer sedan förklarar vi hur man går tillväga med de olika 
perspektiven 
 
Earned Value Project Management Method (EVA) är en metod som kan användas för 
att beräkna skillnader mellan beräknat och faktiskt utfall ur tids-, omfattnings- och 
kostnadsperspektiv. (Anbari, 2003, s. 12) Enligt Anbari (2003) har liknande metoder 
använts alltsedan slutet av 1700-talet av industrialismens ingenjörer. Följande termer 
är centrala för att förklara metoden närmare:  
 

Planerat värde (PV) Det värde som är budgeterat för projektet. 
Budget vid färdigställande (BAC) / 
Schema vid färdigställande (SAC) 

Den sammanlagda ackumulerade 
budgeterade kostnaden. / Den 
sammanlagda ackumulerade tiden. 

Verklig kostnad (AC) Den ackumulerade kostnaden vid en given 
tidpunkt. 

Intjänat värde (EV) Det ackumulerade intjänade värdet, dvs. 
hur mycket av det planerade värdet som 
det verkligen kostade.  

(Anbari, 2003, s. 13) 
 
Dessa termer används för att mäta hur utfallet blev, efter varje aktivitet och/eller efter 
slutfört projekt:  
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Tidsperspektivet 
Tidsaspekten fås genom att jämföra intjänat värde med planerat värde. Det gör att 
man kan sätta ett värde på hur mycket eller lite man tidsmässigt är/var jämfört med 
budget under en aktivitet eller efter dess slut. Ett annat sätt är att mäta variansen med 
så kallad tidsvarians (TV) eller burn-rate som visar på genomsnittlig verklig kostnad 
per vald tidsperiod PVrate=BAC/SAC vilket leder till att TV=SV/PVrate. Liksom de 
andra varianserna nedan används tidsvariansen för att efter aktivitetens utförande ha 
koll på hur mycket tid som gick åt jämfört med den budgeterade tidsramen. Vilket 
hjälper projektledaren att kunna planera resten av projektet. (Anbari, 2003, s. 13-4) 
 
Kostnadsperspektivet 
Kostnadsuppföljning fås genom att jämföra intjänat värde med verklig kostnad. Det 
görs genom att räkna ut varianser: kostnadsvarians (CV) visar på hur väl beräknad 
kostnad överensstämmer med verklig kostnad CV=EV-AC. (Anbari, 2003, s. 13-4)  
 
Omfattningsperspektivet 
För att veta hur projektet ligger till/låg till i dess omfattning kan man använda sig av 
schemavarians (SV). Den visar på faktiskt tidsutfall mot schemalagd SV=EV-PV och 
är liksom de andra varianserna ett bra verktyg att använda för kontinuerlig 
utvärdering under projektets gång. (Anbari, 2003, s. 14) 
 
4.2 TEORETISK KOPPLING  
Tidigare har datan presenterats i form av koder, koncept och kategorier. Nu kommer 
den att presenteras i form av en process som illustreras med hjälp av en figur. 
Utgångspunkten kommer att vara de sex kategorierna som skapades under analysen 
av datan.  
 
Mintzberg et al (1976) beskriver beslutsprocessen i dess helhet men vår process 
fokuserar på Mintzberg et als (1976) sista fas. Vår process börjar efter att 
projektförslagen har kommit in till företaget och lagts fram för beslutsfattarna. Det 
innebär att vi fokuserar mer på själva utvärderingen av förslagen och beslutet men 
inte lika mycket på hur förslagen genereras. Vilket Mintzberg et al har med i sin 
process, där det upptar 2/3 av processen. 
 
Processen börjar med att företaget får in ett antal projektförslag. Den processen startar 
ofta efter att en tidigare instans sorterat bort de olönsamma förslagen. Detta är bra 
både ur en tidsmässig synpunkt, då de som ska ta beslutet inte behöver sortera bland 
för stora mängder förslag, och likaväl som att det också kan ha en positiv effekt vad 
gäller kvalitén på de beslut som fattas (Brunsson 1982, s. 34). Även Mintzberg et al 
(1976, s. 253) har identifierat detta mönster hos företag, eftersom hans arbete med att 
undersöka processen hos flera företag också kom fram till att det var viktigt att 
minska mängden data som når beslutsfattarna. 
 
Att lämna den första filtreringen till en annan grupp än den som ska fatta besluten 
skapar dock ett potentiellt problem. Precis som Eisenhardt (1989) beskriver i sin teori 
är det viktigt att beslutsfattaren då kan verifiera att de som får uppdraget arbetar för 
företagets bästa och inte har några andra incitament. Ett exempel på det skulle kunna 
vara att personen själv är inblandad i något av projekten som förslagits. 
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Figur 16. Världssyn 
 
Sen startas beslutsprocessen med ett första filter. Det filtret är den första kategorin 
som arbetades fram. Världssyn (C1) består precis som tidigare beskrivit av företagets 
kärnvärden, strategi och andra grundläggande värderingar. Världssynen filtrerar 
effektivt bort de projekt som inte passar in på företaget. Det kan innebära att förslaget 
innebär en produkt som inte passar in i företagets självbild, dvs. deras kärnvärden. 
Även potentiellt lönsamma och bra projekt kan därför sållas bort i detta skede. Det 
beror på att företag har begränsade resurser och inte kan fullfölja projekt som inte 
passar in i deras självbild. Det är viktigt för företagen att associeras med rätt sorts 
produkter/tjänster i kundernas ögon. Det handlar också om att fortsätta göra det man 
gör bäst. Att inte ta på sig för stora risker när det gäller att ta sig in på nya marknader 
eller segment.  
 
Detta steg i processen kan liknas vid Mintzberg et als (1976, s. 257) femte rutin 
rensning där man utvärderar de olika val som finns men skiljer sig på några viktiga 
punkter. Den rensning som Mintzberg et al beskriver är där man tar bort de icke 
genomförbara alternativen snarare än att ta fram de bästa. I världssyn handlar det för 
oss mer om att ta bort de olämpliga än de icke genomförbara. Det innebär att man i 
detta filter kan släppa igenom projekt som är tekniskt svåra att genomföra då de 
passar in i företagets världssyn. För oss är världssyn det första steget som tas efter att 
man får in projektförslagen. Man ordnar dem direkt efter någon form av kriterium och 
under denna undersökning har det beskrivits som det viktigt för företagen. Vi har 
identifierat olika företeelser på alla tre bolag men det som stått klart är att alla tre gör 
en första rensning av förslag genom att se på vad som passar in på företaget. Alltså 
inte lika mycket grundat på kriterier som lönsamhet, kostnader osv. 
Genomförbarheten som Mintzberg et al (1976) talar om kommer inte in ännu för oss 
utan är något som företagen undersöker senare i processen. 
 
När företaget utfört denna första filtrering av förslagen kommer beslutsfattarna 
bestämma om man ska utforma en förstudie. Denna förstudie är en av grundstenarna 
för nästa steg i processen som är genomgång (C2). 
 
 
     
 
 
 
 
Figur 17. Genomgång 
	  
Genomgång är det steg där man går igenom och granskar förutsättningarna för 
projektförslaget. Man uppskattar vilka kostnader som projektet kommer medföra och 
hur mycket man kan tänkas sälja av produkten. Man undersöker också vilka risker 
som kan finnas med att genomföra projektet. Med denna information skapar man en 
skrivbordsprodukt. En skrivbordsprodukt är alltså all tillgänglig information om 
projektet. Informationen kommer från marknadsundersökningar, feedback och andra 
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liknande kanaler. Man använder här några finansiella värderingsmetoder och den 
vanligaste i de företagen som undersökts är Pay-backmetoden. Pay-back, vilket även 
namnet anger, är en metod för att se hur snabbt man genom produktens intäkter har 
täckt de kostnader som produkten medfört. Det finns också exempel på metoder som 
fokuserar mer på hur snabbt man kan uppnå produktens fulla omsättning och hur hög 
denna omsättning är. Synergieffekter är något som alla bolagen i denna studie 
försöker undersöka i detta stadie. Det kan vara försäljningssynergi, projektsynergier 
eller synergier i produktportföljen. Här kan man också se om förslaget skulle brädda 
produktportföljen så att företaget täcker en större del av den önskade marknaden med 
sitt produktutbud. 
 
I detta steg upptäcktes att man ibland förändrar projekten beroende på vad man får 
fram i sina analyser. Den design som Mintzberg et al (s. 256) beskriver sker alltså i 
vår process hela vägen fram till beslutet är taget och inte bara före man börjar sålla 
bland projekten. De företag vi analyserade antydde att flexibilitet var väldigt viktigt 
och att man inte skulle låsa sig vid det förslagna projektet om man under processens 
gång kan utveckla det till ett bättre projekt. 
 
Detta är alltså det andra filtret i beslutsprocessen. Man kommer här kunna förkasta 
några ytterligare förslag baserat på informationen från marknaden och de 
värderingsmetoder man använder. Inget användande av mer sofistikerade metoder för 
att beräkna värdet på ett projekt som real options eller någon form av DCF-metoder 
har observerats under arbetet. Antioco et al (2010, s. 841) talar om hur de mer 
klassiska skolorna inom beslutsfattande, när det gäller projekt, ofta förutsätter 
rationella beslutsfattare som utvärderar alla möjliga förslag och sedan tar det optimala 
beslutet. Dock finner man väldigt få rationella beslut i verkligheten och man kan inte 
heller utvärdera alla möjliga projekt då det skulle kosta för mycket och kräva oändligt 
med tid medan verkligheten ofta kräver flexibla ledare som kan ta snabba beslut. 
 
Däremot har vi sett att man använder sig av SWOT-analysen i ett tidigt skede. 
Metoden som analyserar svagheter, styrkor, möjligheter och hot används hos 
företagen inte bara för att se om projektet går att genomföra utan också vilken 
påverkan det kan tänkas ha på marknaden och vilka möjligheter det erbjuder 
företaget. Harrison (1996 p. 47) menar att företagen ska analysera hela strukturen med 
SWOT-analysen när de tar strategiska beslut. Harrison (1996) behandlar andra former 
av beslut än de vi har skrivit om men är ändå högst relevant då han beskriver hur man 
först ska hitta svagheterna i sin modell och åtgärda dem för att kunna gå vidare och 
försöka utnyttja styrkorna för att nå möjligheterna som finns. Det passar ganska bra in 
på den beskrivning som företagen gett. De har dock inte nödvändigtvis åtgärder för 
svagheterna och hoten. Ofta har det sagts att det viktiga är att vara medveten om de 
riskerna som projektet innebär för att sedan vara redo at bemöta dem om man måste. 
 
Det som skiljer teorierna från det som observerats i verkligheten, under detta andra 
filter där man gör den första genomgången och utvärderingen av förslagen, är att i 
verkligheten så fokuserar företagen på vad man ska göra och vad man vill uppnå 
snarare än vad man inte vill göra och vilka konsekvenser det får. Alltmedan man i 
teorin tar bättre beslut om man ser till vilka konsekvenser ett projekt kan få och sedan 
väljer bort de som absolut inte är bra eller om man fokuserar på saker man inte vill 
göra för att se vad man verkligen vill göra. Att fokusera på konsekvenser kan vara 
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väldigt användbart då man har flera projekt som får ungefär samma resultat. Då kan 
man lätt skilja dem åt. (Brunsson, 1982; Antioco et al, 2010, s. 840) 
 
Här finns också en betydande skillnad på små och stora bolag där de små bolagen ofta 
får ta mer okända risker. De saknar ofta resurserna och motiveringarna att noggrant 
undersöka alla riskerna med projekten som kan tänkas genomföra. Datan indikerar att 
kostnaderna för att eliminera riskerna ofta kan överstiga det som man värderar 
projektet till och därför skulle vara omöjliga att undersöka. Man får helt enkelt köra 
på och se var det leder. Det leder oss osökt in på den alternativa vägen genom 
processen: Försök och misslyckande (C6), där företagen avslutar utvärderingen efter 
denna fas för att helt enkelt testa om projektet fungerar genom att starta det. Den 
andra möjliga vägen går till produktions- och marknadskompatibilitet. I nästa del av 
arbetet kommer vi undersöka den alternativa vägen och vad den innebär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Försök och misslyckande 
	  
Försök och misslyckande är det vi har valt att kalla för den alternativa vägen genom 
beslutsprocessen. Här startar man alltså projektet genom ett beslut från den styrande 
gruppen. Då går projektet direkt igång och man har alltså beslutat sig för att inte göra 
någon djupare analys av marknaden och riskerna som finns i projektet. Detta är alltså 
den första punkten i processen där ett beslut kan tas. Här kan man direkt starta ett 
projekt. Anledningen till att inte djupare undersöka projekten kan vara precis som 
nämndes ovan ekonomiska anledningar där projektets värde helt enkelt är för lågt för 
att berättiga ytterligare investeringar i utvärderingsfasen. En annan anledning är att 
projektet fortfarande är litet men att man inte kan hitta någon mer information på 
marknaden. Det har kommit fram i datan att företag ibland har mål som de inte riktigt 
vet hur de ska uppnå och som inte gjorts förut, vad de kan utläsa på marknaden. När 
detta händer sätter sig en grupp av kompetenta medarbetare ned och funderar på hur 
detta kan uppnås. Där blandas kunskap om vad som fungerar generellt på marknaden 
med idérikedom hos medarbetarna. Resultatet blir flera idéer som går igenom filter 1 
& 2 i processen och som då sedan startas i mindre skala för att se om de är möjligt att 
utveckla och förbättra upplägget.  
 
Det är också vanligt att man i denna form gör en form av scenarioanalys där man 
ändrar delar av projektet för att se om det ger en stor skillnad. Denna analys utförs 
både i teorin och praktiken för vissa bolag. Där man kan köra ett projekt upprepade 
gånger med små ändringar för att uppnå de mål man satt upp med projektet. I andra 
företag handlar det mer om att man tycker sig gjort en bedömning om att risken är 
hanterbar. Men då är ofta en stor del av risken okänd eftersom man inte har råd att 
utforska de risker man upptäckt om man undersökt dem djupare. 
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Denna väg skiljer oss från de existerande modellerna av beslutsprocessen vi har hittat, 
exempelvis Mintzberg et al (1967) har inte med denna del av beslutsprocessen. Det 
kan vara så att detta är en av de sakerna som är specifikt för innovativa företag i ett 
tidigt skede. Att man måste kasta sig ut för att se vad som händer. Men det som också 
kan konstateras är att dessa beslut inte är rationella. De tas inte på bra nog grund för 
att passa in i de traditionella beslutsprocesserna. De tar istället sin egen väg där man 
fokuserar på att starta och sedan försöker möta risker och problem allt eftersom de 
dyker upp. Man baserar detta beslut på olika kriterier. Det som framkommer för oss är 
ungefär desamma som de som Antioco et al(2010, s. 848, Figur 2) identifierat 
Genomförbarhet, Affärsmöjlighet, Marknadspenetration och Synergier. Det är inte 
exakt det som hittats i denna uppsats men det finns självklart små variationer om man 
bara undersöker tre bolag. I stora drag baseras ofta detta steg på att projektet ska gå att 
genomföra och att man ser en trolig affärsmöjlighet. Man vet sällan tillräckligt om 
projektet vid start för att se en rimlig uppskattning på marknadspenetration. Samtidigt 
har synergier en ganska stor roll för producerande bolag. Ibland är synergieffekterna 
det som man tar beslutet på. 
 
Brunsson (1982, s. 34) nämner också att det kan vara negativt att ta rationella beslut 
eftersom det kan vara betydligt bättre att handla än att fastna i funderingar om vad 
som är optimalt. Efter att analysen gjorts med hjälp av de kriterier som används och 
sedan eventuellt ytterligare lite analys om försäljning, SWOT, kan man snabbt gå 
vidare till handling. Det är också möjligt att handlingen utförs pga. SWOT-analysen. 
Det som Harrison (1996, p. 47) diskuterar om SWOT, att man ska rätta till svagheter 
för att sedan gå vidare, stämmer inte in på detta steg då man här snarare rättar till de 
svagheter man stöter på under processens gång. Man kan också identifiera en 
möjlighet att snabbt förändra något baserat på vad man upptäckt. Exempelvis om man 
vet att konkurrenterna inte kan producera på ett tag så kan det vara viktigt att starta 
projekt som fokuserar på att utnyttja detta utan allt för mycket analys. Kanske kan 
man ta fram en modell av en produkt som fyller det tomrum som konkurrenterna 
lämnar efter sig. Därför är det viktigt att ha denna alternativa väg. Man måste ha en 
väg till snabba beslut som är baserade på en mindre mängd analyser än de vanliga 
stora projekten. De är troligen större investeringar och därför kan de rättfärdiga större 
investeringar när det gäller att undersöka marknaden och riskerna. 
 
Detta steg illustrerar vikten av att vara flexibel i sitt beslutsfattande. Att snabbt kunna 
svara på förändringar eller att kunna utforska vad som fungerar för att nå sina mål är 
viktigt när man utvecklar sina produkter/tjänster/projekt i en innovativ miljö. I nästa 
steg kommer vi att återgå till den vanliga vägen i vår process där vi beskriver 
analysen och filtreringen som sker om man inte tar denna alternativa rutt. 
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Figur 19. Produktions- och marknadskompatibilitet 
 
Marknads- och produktionskompabilitet (C4) handlar om att man gör ännu en 
filtrering av de olika projektförslagen som är aktuella. I detta steg tar man ofta fram 
den första prototypen. Man går från skrivbordsprodukt till prototyp. Det leder till att 
man kan göra nya kostnadskalkyleringar där man mer exakt ser vad det kommer att 
kosta att producera produkten. Man försöker också räkna med hur mycket resurser 
man kommer behöva under projektets gång. Detta ger en bättre förståelse för vad som 
krävs för att genomföra projektet. Man uppdaterar också riskanalysen i detta skede. 
Är den teknologi man behöver tillgänglig eller verkar det som om projektet kan bli 
försenat kan man kanske inte starta projektet som planerat. 
 
Man undersöker också om det är möjligt för nuvarande produktionsanläggning att 
producera det som projektet utmynnar i eller om företaget besitter kompetensen som 
behövs internt. Om inte måste man anställa ny kompetens, anställa en konsult eller 
anpassa produktionsanläggningen. Om man inte kan producera produkten i dagsläget 
kan det handla om stora investeringar vilket då kommer ändra kalkylera för projektet. 
Man gör också en uppdaterad analys av marknadspenetrationen och marknadsklimatet 
där man får ett nytt bättre estimat kring hur stor marknaden är och vilken prisbild som 
är rimlig.  
 
För att optimera dessa estimat och få mer feedback från organisationen används i 
detta skede ett tvärfunktionellt team. Det innebär att de som behöver veta om 
projektet har varit med i processen. Att blanda in projektledare och de som ska arbeta 
med projekt gör att uppstartsfasen blir betydligt kortare om projektet körs igång. Det 
gör även att rapporten blir väldigt mångsidig då specialister inom organisationen har 
fått bidra med sin kunskap. Den slutgiltiga uppdaterade rapporten som skapas i detta 
skede är det som ligger till grund för beslutet om att starta ett projekt eller inte. Det är 
alltså det sista filtret före själva beslutet i den process som beskrivs i arbetet. 
 
Detta skede är också relaterat med Mintzberg et als (1976, s. 257) rensning.  
Beroende på hur skedet tolkas kan man anse att företaget tar bort de minst lämpliga 
alternativen eller att de väljer det bästa. Här kan man tydligt se att det företaget gör är 
att välja bort projekt som blir antingen för svåra att genomföra, för dyra att genomföra 
eller som har en kalkyl som inte passar in på marknadens prisbild. Detta är positivt då 
både Brunsson (1982, s. 36) och Antioco et al (2010, s. 840) skriver om att besluten 
ska fattas genom att utvärdera konsekvenserna av beslutet, istället för att fokusera på 
vad man kan uppnå genom att ta det. Det betyder att man ska välja bort de projekt 
som inte är attraktiva av någon anledning istället för at fokusera på de positiva 
aspekterna. Det har vi sett i den del av i våra intervjuer där företaget uttrycker att de 
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flesta av de projektförslag som de får in ser väldigt bra ut på pappret. Då måste man 
ju hitta andra faktorer att särskilja förslagen med. 
 
De faktorer som Antioco et al (2010, s. 848, Figur 2) beskriver varför man väljer ett 
förslag är också relevanta. Det är självklart faktorer som väger in även i detta filter. 
Det är viktigt att man har en klart identifierad marknad för att man ska ha en 
affärsmöjlighet. En av de saker som står ut i datan är att företagen konstant letar efter 
synergieffekter. Det är en väldigt central del i utvärderingen av projekt och ett av de 
kriterier som skapar mest värde för projekten när de jämförs med andra projekt. 
 
Mintzberg et al (1976, s. 267) skriver också om vikten av kommunikation som går 
både in och ut ur den grupp som beslutar vilket syns klart i detta skede av processen. 
Alla de tre företagen i undersökningen har väldigt öppen kommunikation inom 
företaget om de projekt som de utvärderar.  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att steget utförs noggrant för att eliminera eller 
undersöka de sista riskerna som kan finnas med projektet. För att företaget kan 
besluta sig för om man innan projektstart ska behandla och motverka riskerna eller 
bara förbereda sig för vad som kan hända. Efter att denna rapport skapas är det, som 
sagt, dags att ta ett beslut baserat på de underlag som man samlat på sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Beslutsfattande 
Beslutsfattande (C3) är det steg i processen där gruppen som tar beslutet om vilka 
projekt som ska köras eller inte samlas för att en sista gång utvärdera de olika 
förslagen. Metodiken som används vid dessa möten är mindre klar och ofta finns det 
ingen direkt metodik utan man behandlar det som behöver behandlas för att snabbt 
kunna få ut informationen som behövs till organisationen. Det har talats en del om 
rationella och irrationella beslut. Det som sägs är att om man försöker hålla sig 
objektiv och rationell så riskerar man att hamna i metoder och kriterier som sorterar 
bort många bra projekt. Därför kan det vara viktigt att inte bara fokusera på 
värderingar utan också ta in subjektiva värderingar såsom trender, händelser på 
marknaden och åsikter från personer med erfarenhet. Bristen på metodik kan dock 
leda till att förslag vägs och diskuteras i oändlighet. Här är det tydligt i alla tre bolag 
som undersökts att det är viktigt med en uttalad chef som kan driva igenom beslut och 
styra gruppen när det behövs. 
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Moneaert (2010, s. 841) skriver om hur de äldre mer klassiska modellerna för hur 
beslut fattas kräver rationella beslutsfattare som utvärderar alla beslut men att detta 
inte är möjligt i praktiken. Hur rationell ska man då vara när man tar beslut? Är det 
bra att utvärdera saker för mycket eller för länge? Som nämnt ovan så finns det data 
från företagen som tyder på att de anser att det är viktigare att ha koll på trender och 
mjuka värderingar samt att snabbt kunna agera när möjligheter uppkommer.  
 
Det som händer är att gruppen ofta har ganska klart för sig vad som borde göras innan 
mötet. De har alltså redan utvärderat projektet på egen hand innan mötet. Vilket leder 
till att det kan bli vissa konflikter om två parter inte valt samma projekt. Dessa 
konflikter är nyttiga då man får klara argumentationer för de båda sidorna. Men det är 
också här ledarskapet kommer in då det gäller att inte låta argumentationen gå för 
långt. För andra företag kan problemet beskrivas annorlunda. Där är det ofta självklart 
vilka projekt som man ska genomföra. Det kan leda till att utvärderingen av 
underlaget blir bristande då det redan finns konsensus i gruppen behöver man inte 
argumentera för sin sak. 
 
I verkligheten fattas väldigt få rationella beslut. Inte ens när det gäller väldigt stora 
strategiska beslut är beslutfattarna särskilt rationella. Anledningarna till det kan bland 
annat vara de som Brunsson (1982, s. 31) beskrivit: dumhet, att de är irrationella av 
naturen eller att det är omöjligt att vara helt rationell eftersom man inte kan hantera 
vissa brister. Brunsson (1982) fortsätter sitt resonemang med att fundera kring om det 
är gynnsamt för företagen att ha en rationell beslutsprocess såsom de klassiska 
skolorna beskriver. 
 
Det kan också vara önskvärt att precis som de företag som är med i studien inte vara 
helt rationella. En helt rationell beslutsprocess kan sätta stopp för rationellt handlande 
då det är viktigt för företag att handla rätt. Därför är det bra att företagen har bra 
omvärldsanalyser som tillåter dem att ta beslut baserat på vad som händer och vilka 
möjligheter till handling det finns. I verkligheten får man inte se beslutsprocessen som 
slutet utan snarare början på en handling som är viktigare. (Brunsson, 1982)  
 
Det finns stöd för att man ska fatta de strategiska besluten i grupp eftersom det ger en 
bättre utvärdering av förslagen. Men då är frågan hur mycket bättre en enig grupp är? 
Vi tror diskussionen är väldigt viktig för att få så bra analys som möjligt. Här kommer 
marknadens information in via de olika personerna. Om man inte får in 
marknadsinformation kan man lätt överse risker som riskerar att bli verklighet. Det är 
också vanligt med kompromisser i de fall där det är möjligt. Exempelvis kan man 
välja att köra ett projekt före ett annat om man har två projekt som inte kan skiljas åt 
på ett bra sätt under diskussionen eller att båda är så bra att företaget vill köra dem. 
Mintzberg et al beskriver detta som en del när man utvärderar val. Man gör även före 
förhandlingen ett val, ibland omedvetet, om vad man själv tycker är rätt för att sedan 
lösa eventuella skilda prioriteringar genom en kompromiss. (Harrison, E.F. & 
Pelletier, M.A., 1995, s. 53; Antioco et al, 2010, s. 850; Mintzberg et al, 1976 s. 258) 
  
När man tagit beslutet är beslutsprocessen klar. Nästa steg som kommer beskrivas är 
något som inte är med i den formella processen men i allra högsta grad påverkar 
kvalitén på de beslut som ett företag tar. 
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Figur 21. Hela modellen 
	  
Det här är hela den process som framkommit genom intervjuer med de tre företagen. 
Det är resultatet av den insamlade data vi analyserat. När vi genomförde analysen har 
det här sista steget, utvärdering av beslut, diskuterats kontinuerligt då vi har diskuterat 
om det skulle vara med eller inte. Slutsatsen har dock hela tiden blivit att man inte kan 
förbise utvärderingens vikt i beslutsprocessen. Därför kommer detta steg också 
beskrivas. 
 
När det kommer till det sista steget i processen som är utvärdering har vi redan 
passerat beslutet. Det utvärderingen bidrar med är att ändra hur man tar beslut och på 
vilka grunder man tar besluten. Som ni kan se på bilden påverkar utvärderingen två av 
stegen. Detta kommer sig av att det var här några av informanterna påpekade vikten 
av utvärdering. Att utvärdera är att utvecklas som personer och organisation. Det gör 
att man kan identifiera brister och styrkor i processerna för att sedan bygga vidare och 
ta bättre beslut nästa gång. För ett av företagen i studien har utvärdering varit så 
centralt att man både gör en egen utvärdering och ibland också låter konsulter 
utvärdera de resultat man kommer fram till för att få en så rättvisande bild som 
möjligt. 
 
Eisenhardt (1989) beskrev de relationer som uppstår när man lämnar över en uppgift 
till en tredje part. Det handlar om de incitament som kan tänkas finnas hos 
tredjeparten att inte utföra utvärderingen med företagets mål i sikte. Därför är det 
viktigt att försöka missa dessa risker. Man kan använda sig av olika tekniker. För de 
företag vi intervjuat har bara ett företag extern utvärdering. Avsaknaden beror på att 
det är känsliga processer som man helst håller inom bolaget. Dock kan även intern 
utvärdering som inte utförs av beslutsfattare medföra problem. Det gäller att 
beslutsfattarna får rätt och korrekt information (Alkin, 1969, s. 13) som inte är 
påverkad av den som utför utvärderingens egna mål. (Eisenhardt, 1989) 
 
För att beslutsfattarna ska få rätt information från varje projekt påpekar Alkin (1969, 
s. 13) vikten av att vara flexibel i sina utvärderingsprocesser. Det innebär att man 
måste kontrollera vad projektets (beslutets) mål var och sedan utvärdera utifrån det. 
Man kan inte använda samma mått på alla beslut som man tar men att vara flexibel 
medför också en svaghet eftersom man inte får en standardiserad process att bedöma 
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kvalitén av utvärderingen med. Det som är viktigt är dock att beslutsfattarna nås av 
informationen så att de vet vad de gjort fel även om det är känsligt för den som utför 
utvärderingen. Företagsklimatet är också viktigt. Det är viktigt att man kan kritisera 
de beslut som ens chefer tar under en utvärdering utan att personen känner att det 
kommer påverka hur cheferna behandlar henne/honom. 
 
Ett exempel på hur företagen utvärderar är den metod som Anbari (2003) beskriver 
där det centrala är att mäta förväntningar mot utfall och sedan analysera varför det 
blev så. Det är på detta sätt företagen som intervjuats beskrivit sin process även om de 
lägger olika vikt vid utvärderingen. Möjligen kan det ena av företagen vara mer 
fokuserad på resultatet av själva aktiviteten och mindre på skillnaden mellan estimat 
och verklighet. 
 
Att lära sig av sina misstag är centralt för att processen ska utvecklas hos företagen. 
Nu har hela beslutsprocessen såsom den ses utifrån vår data beskrivits och ett besluts 
snåriga väg från förslag till beslut i företagen analyserats och knutits till teorin. Det 
enda som nu kvarstår är avslutningen där slutsatser och råd presenteras.  
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5. AVSLUTNING 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Hela modellen 
	  
5.1 Slutsatser 
Under arbetet med att analysera datan har flera slutsatser som relaterar till andra saker 
än just innovativa företag framkommit. Därför delas slutsatserna in i innovativa 
slutsatser, storleksskillnader, beslutsfattande. Den mest relevanta slutsatsen nedan är 
att den innovativa beslutsprocessen kan skilja sig från den ”vanliga”. Det har också 
framkommit hur den kan se ut, figur Hela modellen visar hur den processen som 
kartlagts i denna studie ser ut. Det är också figur Hela modellen som är svaret på den 
problemformulering som ställdes i början av studien. 
 
På grund av studiens natur kommer slutsatserna presenteras som möjliga snarare än 
något som är säkert. De kommer läggas fram som slutsatser dragna från data men som 
inte generaliserbara utan ytterligare bekräftelse. 
 
5.1.1 Innovativa slutsatser 
Det har framkommit, när vi försökte koppla datan till befintliga teorier, att 
beslutsprocessen för de innovativa företag som undersökts skiljer sig från de som vi 
hittat i teorierna. Exempelvis Mintzberg et als (1976) modell skiljer sig mycket från 
den som presenterats. Den skiljer sig både genom att behandla en större process och 
genom att den inte lägger lika stor vikt vid de olika filter som nämns här. Slutligen 
saknar de modellerna ofta steget försök och misslyckande, baserat på undersökningen 
kan man säga att beslutsprocessen hos innovativa företag kan skilja sig från den som 
finns på mindre innovationsrika företag. 
 
Denna process innehåller också ett element av osäkerhet som beskrivits tidigare. 
Osäkerheten varierar mellan projekt men nämns aldrig på det sätt som framkommit 
under denna undersökning i de teorier som behandlats. När osäkerheten blir för stor i 
innovativa projekt så väljer företagen ibland att ta risken genom att testa och se om 
något lyckas. Detta görs istället för att investera ytterligare i olika analyser. Det görs 
ibland också som en del av en senarioanalys där man går ifrån teorin och testar att 
ändra olika variabler för att se utfallet. Att använda sig av försök och misslyckande 
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gäller bara på mindre projekt där investeringarna för att köra projektet är små. Samma 
sak gäller för att köra ett projekt på chans. Det görs bara om man anser att projektets 
omsättning är så lågt att ytterligare investeringar skulle omöjliggöra att köra projektet 
då all lönsamhet skulle ätas upp av undersökningar. 
 
Man kan också dra slutsatsen att innovativa företag troligen använder sig av mindre 
avancerade värderingsmodeller än andra företag. Värderingen i de företag som 
undersökts baseras ofta endast på payback, break-even eller väntade besparingar. De 
är de mest använda finansiella mått som observerats av oss. Företagen använder sig 
inte av DCF-metoder, Real Option analys eller liknande. Resterande delar av 
värderingen baseras på mer mjuka mått. Som uppskattningar och diskussion i den 
beslutande gruppen hos företagen. 
 
5.1.2 Storleksskillnader 
Under de intervjuer som utförts har det flera gånger påståtts att beslutsprocesserna 
skiljer sig mellan små och stora bolag. Bland annat citeras en av Företag Cs 
styrelsemedlemmar om sin tid på ett stort bolag tidigare i uppsatsen. Eftersom detta 
nämnts flera gånger av olika intervjupersoner kan man tänka sig att beslutsprocessens 
längd ofta kan vara korrelerad med företagets storlek. Dock verkar det också vara så 
att innovationsprocessens längd är baserad på projektets storlek. Det beror på att 
mindre projekt inte alltid tar hela vägen genom processen utan kan hamna i ett tidigt 
försök- och misslyckandestadie där man helt enkelt tar riskerna med projektet utan att 
utforska dem. 
 
Små innovativa bolag kan tänkas ta större risker än stora bolag. Detta beror dels på 
att man kanske har negativa kassaflöden och måste förlita sig på ägarkapital och dels 
på att man inte har råd att investera i en uttömmande process som undersöker 
projektet innan start. Därför får man åta sig mer okänd risk än stora bolag med stora 
projekt som kan gå igenom den på ett helt annat sätt. Men eftersom det krävs resurser 
för att göra det har ofta små bolag problem att genomföra dessa studier. 
 
5.1.3 Beslutstaganden 
De innovativa bolagen som undersöks värderar inte förslagen på ett teoretiskt riktigt 
sätt. Eftersom man, precis som beskrivits i teorikapitlet, bör undersöka vad man inte 
ska göra eller vilka konsekvenser som ens agerande kan få istället för att jämföra 
möjligheter, mål och vad man vill göra.  
 
Det finns stora skillnader när det gäller hur högt man prioriterar utvärdering hos 
innovativa bolag. Den överlägset största skillnaden som upptäckts mellan de tre 
innovativa bolagen är hur mycket de fokuserar på utvärdering. Denna skillnad verkar 
inte vara korrelerad med storlek på företag eller projekt. Det har inte framkommit 
någon anledning till skillnaden mellan bolagen. För några av bolagen var det centralt 
och ett naturligt sätt att agera medan det för ett av bolagen utfördes i otroligt liten 
utsträckning enligt den analyserade datan. 
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5.2 Råd till intressenter 
 
5.2.1 Till innovativa företag som ska undersöka sina beslutsprocesser 
Under denna studie har det observerats hur tre företag går tillväga när de beslutar om 
vilka projekt som de ska välja. Det som stuckit ut på alla tre företagen och som kan 
nämnas som allmänna råd till de som ser över sina beslutsprocesser är: 
 

• Flexibilitet under processen: ibland kan det vara värt att försöka genomföra ett 
projekt som man inte har hundra procent koll på. Det kan också menas att man inte 
ska ha för strikta rutiner och metoder. Det kan leda till att man missar möjligheter 
eftersom man inte kan agera snabbt nog genom de vanliga kanalerna. Det handlar 
också om att inte använda samma värderingsmetoder på alla projekt och lyssna på de 
som har erfarenhet. 

• Starkt ledarskap i den beslutande gruppen: detta behövs för att väga upp det lite 
flummiga aspekterna som kan komma av flexibiliteten. Det menas att man kan 
diskutera saker i evigheter men ibland krävs att någon tar ett beslut som man inte kan 
säga emot utan som alla accepterar. 

• Det är väldigt viktigt att utvärdera de beslut som tas både under projektet och efter 
projektet: Om man gör detta kan man lättare identifiera de svagheter man har som 
beslutsfattande enhet. 

 
5.2.2 Företag A 
Eftersom Företag A har viss önskan att använda fler och bättre finansiella 
värderingsmetoder av projekt, vilket kan göra värderingarna bättre och lättare att 
försvara, tycker vi det är ett logiskt steg att på något sätt involvera 
finansieringsavdelningen mer i utvärderingen av projekten. Det kan underlätta för den 
önskade utvecklingen och då får man också veta vad som kan behövas som input från 
finansiellt håll där man just nu är lite svaga. Vi kommer inte lägga fram konkreta 
förslag på vilka värderingsmetoder som kan vara bra eftersom vi inte anser oss ha nog 
med information på vad som önskas. 
 
Vi tycker också att man borde utveckla sina Business Case så att man kan kontrollera 
kannibalisering. Detta är något som kom på tal under en av intervjuerna och som vi 
tycker är väldigt relevant att man vet om och tar i beaktning när man fattar ett beslut. 
Därför tycker vi det talet borde vara med i business Caset. 
 
Företag A behöver utveckla sina utvärderingsmetoder. De uppföljningar som görs 
under projektet verkade vara bra men efter projektets slut saknas utvärdering i någon 
formell form, vad vi förstår. Därför tycker vi det är viktigt att man inför en formell 
utvärderingsmetod för projekt. Det är viktigt att se hur bra informationen man grundar 
besluten på är bra och om själva besluten är bra. Inte bara på den kortsiktiga 
projekttiden utan också efter projekten avslutats. 
 
5.2.3 Företag B 
Vi tycker att Företag B skulle tjäna i kvalité på att formalisera de tidiga delarna av sin 
process där man utvärderar informationen man har. Just nu upplever vi att struktur i 
processen saknades. Man skulle också ha ett underlag för att försvara dåliga beslut om 
man hade en klarare beslutsgrund samtidigt som det kanske skulle ge ännu bättre 
resultat. 
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5.2.4 Företag C 
Det viktigaste för Företag C är att succesivt minska risken i företagets beslut genom 
att göra djupare undersökningar av projekten, innan start, för att skapa en säkrare 
tillväxt och lönsamhet. Vi är medvetna om att detta inte kan ske direkt men när 
bolaget uppnår positiva kassaflöden tycker vi det är dags att försöka kontrollera 
riskerna. 
 
5.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Genom vår studie har vi identifierat vissa egenskaper som vi tror är unika för 
innovationsrika företag. Det är ett teoretiskt bidrag eftersom det motsäger teorierna 
som används i uppsatsen och som möjligen kan vara aspekter som generellt skiljer 
innovativa företags beslutsprocess från andras. Detta anser vi bör undersökas vidare. 
Då det finns få studier inom företagsekonomi som använder sig av Grounded Theory 
kan uppsatsen tjäna som inspiration för andra som vill utföra Grounded Theory-
undersökningar inom det här området. 
 
Det praktiska bidrag studien ger är att ge de tre förtagen som deltog i studien insikt i 
hur deras beslutsprocess ser ut. Att prata om hur man gör något kan hjälpa till att 
väcka intresse för om man kan göra det bättre. Vi tror och hoppas att företagen tänker 
igenom deras beslutsprocess för att se om den kan förbättras. Rekommendationerna 
till företagen kan vara värt att fundera på. Om inte annat kan uppsatsen ge inspiration 
att tänka igenom deras processer. För samhället kan detta innebära att företagen blir 
aningen mer effektiva och kan därför producera bättre produkter som i sin tur kan 
gynna samhället i stort. Uppsatsen bidrar också med att visa hur man kan undersöka 
nya problem, även som studenter, vilket potentiellt kan leda till att mer uppsatser som 
undersöker tidigare okända områden görs. Detta kan gynna samhället då vi får djupare 
och mer kunskap om tidigare okända eller relativt okända områden. 
 
5.4 Vidare forskning 
Eftersom vi har utfört en utforskande studie kan det inte dras några generaliserbara 
slutsatser. Hoppet är istället att denna uppsats kommer att inspirera några att utföra 
studier som kan konfirmera det som hittats under arbetets gång. 

Det som först och främst undersökts i denna uppsats är hur det ser ut när företag 
väljer mellan innovativa projekt. Vi har beskrivit en process som behöver verifikation. 
Därför är det första rådet för vidare forskning: Stämmer den process som beskrivs i 
uppsatsen? Det krävs ytterligare kvantitativt arbete för att kunna generalisera om 
modellen stämmer utanför de tre företagen eller ej.  

Man kan också smalna av studien och vidare undersöka processens delar för att 
ytterligare fördjupa dess innehåll. Exempelvis: Vad består världssynen av och vilken 
effekt har den på företag? Här finns det utrymme för ytterligare forskning och 
beskrivning av hur flera företag påverkas av dess värderingar när de ska välja bland 
innovativa projekt och hur/om det påverkar kvalitén på de valda projekten. Detta 
fenomen har varit väldigt tydligt i den data som vi analyserat och mindre tydligt i de 
teorier som använts för att beskriva processen.  

De små företag som deltagit i studien har uttryckt att de ibland eller ofta kör projekt 
utan att vara helt medvetna om riskerna och därmed också genomförbarheten och det 
förväntade resultatet. Detta är väldigt intressant och är en grund för det andra området 
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där vidare forskning kan bedrivas: Är det vanligt att innovativa företag utför någon 
form av försök och misslyckande vad gäller mindre projekt? Detta är ett ämne som 
förvånat oss under arbetets gång och är också väldigt intressant eftersom det går mot 
alla rationella beslutsteorier som finns. Därför tycker vi det kan vara ett lämpligt 
område att fördjupa sig inom. 

När man beskriver beslutsfattande och utvärderingar av beslut i de olika teorierna som 
lästs så har bland andra Brunsson (1982, s. 36) förklarat att enligt teorin fattas ofta 
bättre beslut om man börjar med att undersöka nackdelar eller konsekvenser av 
förslag än om man gör det som kan kännas logiskt och värdera utifrån möjligheter och 
mål. Därför är det tredje förslaget på vidare forskning en fokusering på filtreringen av 
förslag där man tittar på Hur man inom företag ser på olika projektförslag, filtrerar 
man efter fördelar eller nackdelar? Under detta arbete har vi inte hittat några tecken 
på att man filtrerar på detta sätt, renodlat. Men däremot har det poängterats att risker 
är något man inte vill ha med i projekten vilket kan tyda på att man faktiskt väljer bort 
projekt snarare än väljer dem. 

Eftersom det har framkommit att företagen prioriterar utvärdering efter projektens slut 
väldigt olika så är vårt fjärde förslag på vidare forskning: Vad har utvärdering för 
effekt på den innovativa beslutsprocessen? Detta är väldigt viktigt att undersöka även 
om det kan vara besvärligt. Under teorisökandet har det inte framkommit några 
undersökningar eller teorier inom ämnet. En första undersökning på den svenska 
marknaden vore väldigt intressant att se. 
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