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 i 

Sammanfattning 

Att arbeta i projekt är nu mer vardag inom de flesta branscher, det är ett vederta-

get sätt att leda och organisera arbete. Hur gör företag för att lyckas med projekt? 

De blir bättre på projektledning. Men att lyckas med enskilda projekt är inte syno-

nymt med att lyckas som företag, man måste även lyckas med att driva rätt pro-

jekt, och göra rätt prioriteringar mellan sina olika projekt samt koordinera dem. 

Detta är problem på en annan nivå än att bara styra ett projekt, det berör hela 

verksamheten. Systematiska verktyg för sådan hantering kallas portföljstyrning, 

och hjälper företag att fatta väl underbyggda beslut i prioriterings och koordinge-

ringsfrågor.  

Processindustrin är en bransch unik på så sätt att det är en mycket lång samman-

hängande produktionskedja från råmaterial fram till färdig produkt. En komplex 

miljö med många beroenden mellan avdelningar skapar svårigheter att lyckas med 

sin portföljhantering. För att förstå vilka problem processföretag kämpar med ge-

nomfördes en fallstudie hos ett processföretag. Genom semistrukturerade inter-

vjuer på fyra teknikinriktade avdelningar har följande punkter identifieras som 

slutsatser/problemområden: 

 Företaget har olika stort behov av projektledning på de olika avdelningar-

na 

 Avdelningarna har inte full koll på andra avdelningars projektarbeten 

 Alla avdelningar har en förankrad framtidsvision att sikta mot 

 Företaget har ingen dedikerad central funktion för projektled-

ning/portföljhantering 

 Det är en komplex vardag att driva projekt i 

 Avdelningarna hos företaget har olika projektmodeller, det är omöjligt att 

dela samma modell 

 

I slutsatserna och analysen diskuteras vad som i teorin kan göras för att komma 

till rätta med dessa problem.  

Föreliggande D-uppsats visar hur kartläggningen av fallföretaget gått till, vilka 

problem som identifierats och hur fortsatt arbete kan öka förståelsen av problem 

med portföljhantering inom processindustrin.  
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Abstract 

Working in projects is part of everyday business life nowadays. Most business 

segments utilize projects as a way of organizing their work. How do companies 

succeed with their projects? They improve their project management skills. But 

project success and business success are not synonymous, companies need to run 

the right projects, and have to succeed with prioritization between individual pro-

jects. This problem occurs on a different level compared to just management of a 

single project, portfolio management include the whole business. Project portfolio 

management systems aid companies in making well founded prioritizing and co-

ordination decisions.  

Process industry is a unique business segment in the way that the manufacturing 

chain is very long from raw material to finished products. A complex environment 

with lots of dependencies between different departments creates difficulties suc-

ceeding in project portfolio management. To address these difficulties and in or-

der to gain understanding of the problems in process industrial project portfolio 

management, a case study was conducted at a process oriented company. Semi-

structured interviews were conducted at four technology oriented departments, the 

conclusions/problem areas were identified as: 

 The departments have different project management needs 

 The departments don’t have 100% insight into each other´s projects 

 Every department have their own plan/vision for the future development 

 There are no centralized or fully dedicated project management/project 

portfolio management function 

 It’s a complex project environment 

 All departments have their own project models, it’s impossible to share 

one single generalized model 

 

In the conclusion chapter, discussions are presented on how the project portfolio 

management theory suggests that similar problems can be addressed.  

This one year master thesis (D-level) describes the methods of which the explora-

tive case study was conducted, what problems that were identified and how con-

tinued work can be aimed at investigating the project portfolio management sub-

ject in process industry further.         

 

Key words: Process industry, Project management, Project portfolio, PPM 
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Förord 

I den här uppsatsen avhandlas portföljhantering av projekt hos ett företag. Jag 

skriver uppsatsen för målgrupperna: den projektakademiska sfären (Karlstads 

Universitet) samt fallföretaget. Min förhoppning är att rapportens innehåll kan 

komma att bli intressant för akademin, på fler sätt än som bara ett resultat av ett 

examensarbete. Litteraturgenomgången av DiVA portal visar att det innehåll jag 

försökt kartlägga saknas i andra studentpublikationer. 

Ur fallföretagets perspektiv hoppas jag innehållet kan ge insikt om avdelningars 

skillnader, och på så sätt ge förutsättningar för diskussion om utveckling. Det är 

dock så att rapportens utformning är anpassad för att möta akademins form och 

innehållskrav, varför det bitvis är tung och ointressant läsning för företaget, som 

egentligen bara är intresserade av resultatet och vad det kan innebära för framti-

den. En förhoppning om att bidraget ska vara förklarande och beskrivande gör att 

även andra företag kan ta del av resultatet, och på egen hand kan ta tag i sin egen 

portföljhantering av projekt, och inse vad det innebär i just denna studies kontext. 

Utan respondenternas och fallföretagets generösa medverkan hade uppsatsen inte 

varit mycket för världen. Stort tack för er medverkan, det blev ett intressant ar-

bete- förhoppningsvis lärde ni er lika mycket som jag gjorde av resultatet! 

Tack till Per Strömgren- KaU, för snabb kommunikation, tillgänglighet och kon-

struktiv handledning i uppsatskursen! 

Tack till studentkollegan Linnéa Larsson för föredömligt noggrann, väl utförd, 

och konstruktiv korrekturläsning av mitt uppsats-manuskript. Utan hennes strå-

lande insats hade många besvärande småfel smugit sig in i publikationen!  

 

Tack! 

Henrik Andersson- En solig dag i Maj, 2017.      
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1 Inledning och bakgrund 

Projekt och projektledning är nu mer väletablerade begrepp. Människor är vana 

att arbeta i projekt, det är ett arbetssätt som återfinns i många branscher. I detta 

inledande kapitel ges en kort inledning och en bakgrund till ämnet och de pro-

blem som kommer avhandlas i denna uppsats. En beskrivning lämnas om av vad 

portföljhantering är, förhoppningen är att läsaren därmed ska bli införstådd med 

kärnan i uppsatsens frågeställningar. Fallföretaget beskrivs, samt hur avgräns-

ningar och urval gjorts.       

1.1 Processindustri- vad är det? 

Processindustri består av industriella företag inom branscherna: stål-, gruv-, kemi-

, mat- och pappersindustri för att nämna några. Gemensamt är att verksamheten 

består av en lång sammanhängande tillverkningsprocess, från råvaror hela vägen 

till färdig produkt. Stor skala innebär en komplex miljö. Kostnader för förseningar 

och produktionsstörningar är ofta höga. Dygnet-runt-arbete innebär att spilld tid 

sällan kan ”köras ikapp” eftersom att verksamheten redan är igång nära 100 % av 

tillgänglig kalendertid. Eftersom det är breda verksamheter vars företagsfunktion-

er täcker många typer av ämnesområden, blir processindustrins företag extra in-

tressanta att studera ur ett projektledningsperspektiv. 

1.2 Projektportföljstyrning- PPM 

Portföljhantering (PPM) används för att överblicka och styra en projektportfölj. 

En projektportfölj är en överblick av en samling projekt. Det är i projekten som 

det verkliga värdeskapande arbetet utförs (Kodukula, 2014). I Figur 1 förklaras 

portföljhantering som en abstraktionsnivå ovanför projektportföljen. Projektport-

följ är ett uttryck som används för att åskådliggöra vilka projekt som bedrivs, och 

hur långt gångna de är. Detta visas i pyramidens mittersta sektion. På den lägsta 

nivån visas ett projekts schematiska innehåll. Projekt innefattar människor som 

Figur 1. Abstrakt schematisk beskrivning av PPM-systemets uppbyggnad i relation till projektportfölj och 
individuella projekt. 
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arbetar med verktyg mot ett tidssatt resultat. Som också arbetar och kommunice-

rar- ibland hinner man även med social interaktion på kafferaster. 

En projektportfölj kan ha olika innehåll och detaljeringsgrad. Företag kan till ex-

empel ha en portfölj för produktutveckling. I portföljen kan projekten delas in i 

olika kategorier, kallade program. Varje program innehåller de individuella pro-

jekten. Programindelning används ofta när ett projekt inte är tillräckligt för att 

kunna leverera hela slutmålet; flera sammanhängande projekt bygger upp slutre-

sultatet tillsammans. (Tonnquist, 2012)  

Multiprojektmiljö är en term som beskriver företag som har många parallella pro-

jekt igång samtidigt. I multiprojektmiljöer kommer organisationers ledning vara 

tvungen att styra, koordinera, prioritera och utveckla sina många projekts resurs- 

och arbetskrav. Denna hantering är nödvändig för att företaget ska få fram rätt 

produkter, på rätt tid och till rätt pris.  

Med hjälp av portföljhantering underlättas för ledningen att prioritera och koordi-

nera multiprojektmiljön. Utmaningarna med portföljhantering är många, komplex-

itet är en genomsyrande faktor. Det är mycket information som ska hanteras, ofta 

krävs styrgrupper med tvärkompetens från hela företaget då ingen individ kan ha 

tillräcklig inblick i alla områden samtidigt. För att rationalisera hanteringen av 

information och skapa hanterbar översikt har olika IT-lösningar uppfunnits för att 

bistå företagen. Det blir ett bättre underbyggt arbetssätt som sparar tid och ökar 

kvalitén på projekten.  Det innebär med andra ord bättre avkastning på projektre-

sultatet i slutändan. Enligt Kostalova et al. (2015) ökar antalet framgångsrika pro-

jekt vid införande och rätt användande av PPM-system.  

Hur uppbyggnaden av projektprocessen och styrning och ledning ser ut skiljer sig 

naturligtvis åt mellan olika företag, det måste den göra. Vissa branscher har liten 

styrning och stor frihet, andra är minutiöst kontrollerade. Huvudsaken är att varje 

företag anpassar styrning och ledning för att passa sin verklighet och dagliga 

verksamhet.  

Oavsett verksamhet är följande frågor centrala i portföljstyrningen (Kodukula, 

2014):  

 Resurshantering/allokering 

 Strategiorientering 

 Urval/prioritering 

 Riskhantering 

 Intressentpåverkan 

Resurshantering och resursallokering beskriver hur mycket av en avdelnings ar-

betskapacitet/tillgänglig tid som tas, och kan tas, i anspråk i olika projekt. Har 

företaget få projekt igång kan fler startas, det finns kapacitet kvar. Om det redan 
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finns många projekt kan inte fler startas. Då får företagsledningen prioritera hur 

resurserna ska användas.  

Strategiorientering är frågan hur företag fyller en projektportföljs innehåll för att 

motsvara och uppfylla de strategiska utvecklingsplaner som företaget har satt upp. 

Företag sätter ofta långsiktiga mål med en tidshorisont på flertalet år. Ett bekym-

mer är då att prioritera bland kandidater till nystartsprojekt. Företaget vill veta att 

man lägger sina resurser på projekt som kommer leverera ett resultat som sam-

manfaller med den önskade målbilden.  

I urval och prioriteringsfrågor kan diskussioner om till exempel marknadsstrate-

gier föras.  

Riskhantering handlar om hur projektportföljens riskbild ser ut. Ofta har ett före-

tag projekt som är så säkra, att risken för att misslyckas är nära noll. Sådana pro-

jekt ger förmodligen inga revolutionerande resultat på samma sätt som ett hög-

risk/högavkastningsprojekt kan göra. Företaget vet att projektet är osäkert. Det är 

rent krasst oklart om man kommer lyckas uppnå det slutliga resultatet. Lyckas 

man riskerna till trots, kommer effekten förmodligen bli monumental. Företaget 

vill därför ha en projektportfölj med en välbalanserad mix av hög- och lågriskpro-

jekt.  

Intressentpåverkan handlar om vem och vilka som är berörda av projektet, och 

drabbas av till exempel omprioriteringar. Det kan vara alla från projektets kund 

och användare till projektbeställare. I processindustrin kan suboptimeringar upp-

stå om man inte känner till sitt projekts påverkan på andra avdelningars arbete. 

Processindustrins långa tillverkningskedja är svår att överblicka, så suboptime-

ringar kan lätt uppstå.   

PPM (Project Portfolio Management) är det engelska samlingsnamnet för port-

följhantering av projekt. I uppsatsen kommer förkortningen PPM och ordet Port-

följhantering användas för att beskriva Project Portfolio Management. 

1.3 Syfte med fallstudien 

På grund av de speciella utmaningarna i processindustrin blir det intressant att 

studera hur företag styr och koordinerar sina projektportföljer. Arbetar företaget 

projektorienterat, kommer flera multiprojektmiljöer uppstå hos avdelningarna. 

Genom att studera hur ett projekttungt processföretag arbetar, och jämföra mot de 

teoretiska arbetssätt som finns för projektkontor och portföljhantering kan slutsat-

ser dras om hur teori och verklighet förhåller sig till varandra. Fallstudien kan då 

vara en röst för dem som önskar ta reda på hur portföljhantering utfördes vid fall-

företaget, eller för dem som undrar hur portföljhantering kan utföras teoretiskt. 

Det är svårt att rymma detta uppdrag i en enda koncis forskningsfråga, då det är 

ett brett område som studeras. Arbetet är av explorativ natur. Forskningstemat för 

arbetet är att ta reda på hur projektportföljer hanteras vid fallföretaget, och studera 
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likheter och skillnader med teoretiska modeller. Genom att diskutera likheter och 

olikheter kan kunskap bildas om teori och praktik hos fallföretaget.    

1.4 Urval och avgränsningar 

Företag inom processindustrin har rimligtvis motsvarande företagsfunktioner om 

de är i samma storleksgrupp (antal anställda), som fallföretaget i föreliggande 

studie. Företagsfunktionerna hos processföretag i populationen antas vara:  

 Underhållsavdelning 

 Projekt/konstruktionsavdelning 

 Produktutvecklingsavdelning 

 Processutvecklingsavdelning 

 Verksamhetsstyrningsavdelning 

 Logistikutvecklingsavdelning 

En underhållsavdelning arbetar med underhåll av företagets process, det kan röra 

sig om både akuta reparationer eller långsiktiga underhållsprojekt. Projekt-

/konstruktionsavdelningen bedriver projekt där de projekterar, konstruerar, upp-

handlar och genomför olika typer av nyinvesteringar, till exempel på utrustning 

eller byggnader. Produktutvecklingsavdelningen bedriver produktutvecklingspro-

jekt där de nya produkterna och tjänsterna tas fram för marknaden. Processut-

vecklingsavdelningen förbättrar företagets tillverkningsprocess, detta sker i olika 

förbättringsprojekt. Hos verksamhetsstyrningsavdelningen bedrivs projekt i verk-

samhetsteam för att utveckla verksamheten. Logistikavdelningen försöker opti-

mera transporter, lagerhantering, administrativa system samt behandling av 

materialflöden. Insatserna görs i projektform.  

I Figur 2 visas en överblick av respondenturvalet. Det finns många möjliga pro-

cessföretag i världen, ett av dem valdes ut på bekvämlighetsurval. På varje tänk-

bart processföretag är rimligheten stor att avdelningarna som tidigare räknades 

upp finns representerade. För att ytterligare avgränsa urvalet av respondenter till 

studien lades avgränsningen kring företagets tekniskt orienterade avdelningar.  
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Figur 2. En överblicksbild av respondenterna i processindustrin.  

Processindustrins produktionsapparat förklaras schematiskt i nedanstående Figur 

3. Där visas värdekedjan från råmaterial till färdig produkt. Värdet skapas av pro-

duktionsavdelningarna, och stöttas av stödavdelningar, till exempel underhållsav-

delningen.  

 

Figur 3. En schematisk bild som beskriver processindustrins produktionsprocess. Det värdeskapande 
arbetet sker hos produktionsavdelningarna, stödavdelningarna hjälper produktionsapparaten. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer den teoretiska ram som avgränsar uppsatsinnehållet målas 

upp. Först visas en detaljerad teoretisk överblick om projektledning och portfölj-

hantering, ledarskap behandlas ytligt, sedan görs en grundlig litteraturgenom-

gång från DiVA portal för positionering och orientering av uppsatsens teoriom-

råde.  

Teori i klassisk mening betyder att något är systematiskt bevisat, en matematisk 

sats till exempel. Projektledningsteori är däremot inget allmängiltigt på samma 

sätt som matematik. Garel (2012) menar att projektledningsteori är en definierad 

samling ”best practices” som har stöd från empiriska undersökningar. Projektled-

ningsteori kan betraktas som framgångsrika arbetssätt som används av många, 

alltså rådande praxis. Det är i den betydelsen som ordet teori används i detta 

sammanhang.   

2.1 Teori för projektledning 

Projektet som arbetssätt, på det sätt vi känner det idag, härstammar från 1950-

talet. Man gick från att organisera arbete i projektlika strukturer, till att skapa 

verktyg och metoder för projektledning som organisatorisk arbetsform. Arbetssät-

tet som man uppfann visade sig vara så pass effektivt, att det blev starten på den 

moderna projektledningsläran så som vi känner den idag (Garel, 2012).  

Det finns ingen enhällig definition av vad projektledning är, men enligt Söderlund 

(2004) tar många samtida projektforskare avstamp hos de planerings-tekniker 

(t.ex. Gantt-schemat som uppfanns på 1910-talet och den efterföljande ”CPM- 

Critical Path Method från 1950-talet (Kodukula, 2014)), när de definierar projekt-

ledningens rötter. Den definitionen underbygger projektledning som ett system för 

att leda arbete på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 

I sin utforskande diskussion om hur projektledning uppstod nämner Garel (2012) 

att allt mer komplexa teknikprojekt krävde någon form av standardiserat arbetssätt 

för att kunna verkställas. Man samlade vad som då var ”best practice” i ett nytt 

system som blev projektledning. Systemet har sedan dess utvecklats till ett organi-

satorsikt styrsätt som är mycket utbrett och mångnyanserat.  

Ett mycket vanligt förekommande sätt att enkelt definiera projekt som företeelse, 

är med hjälp av den så kallade projekttriangeln. Definitionen som modell finns 

med i många läroböcker, och visar projektresultatet som en kombination av tre 

faktorer; Tid, Resurs och Kvalitet (Tonnquist, 2012); Tid, Resultat och Kostnad 

(Jansson & Ljung, 2004) och Tid, Kostnad och Funktionalitet enl. Berggren i (red 

Berggren & Lindkvist, 2001). I Figur 4 finns en projekttriangel återgiven, med 

definition av (Jansson & Ljung, 2004). Projektets resultat styrs av tillgänglig tid 

och kostnad (resurser). 
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Figur 4. Projekttriangeln enl. definition av (Jansson & Ljung, 2004).  

Projekttriangeln visar ganska abstrakt vad ett projekt kan leverera, alltså dess in-

strumentella funktion. Men projektledning innefattar mycket mer än tid och kost-

nadskalkyler. Eftersom att alla projekt innehåller människor som arbetar, måste 

projektledningsteorin även innefatta mjuka delar så som ledarskap.  

2.2 Kort om ledarskap 

Ledarskap och chefskap är inte unikt för just projektledning, det har alltid varit en 

aktuell fråga i arbete och organisationer. Men just i projekt uppkommer speciella 

utmaningar kring ledarskap. Projekt är en tillfällig form av organisation. De män-

niskor som arbetar i projektgruppen har kanske aldrig arbetat med varandra tidi-

gare. Det blir således sociala utmaningar för gruppdeltagarna och för projektleda-

ren. Eftersom uppsatsen inte har fokus på ledarskap förs endast ytliga diskussioner 

om ledarskap i teoriavsnittet. 

Ledarskap är teorier och modeller för hur människor och/eller grupper leds. Det 

finns många skolor och indelningar. Ett synsätt är till exempel att man som person 

föds till ledare, och att detta är en personlig egenskap. I sin utförliga bok om le-

darskapsmodeller; LEADERSHIP Theory & Practice (Northouse, 2016) , kallar 

Northouse detta för Trait leadership. Det finns alltså en modell som utgår från att 

ledarskapsförmåga (Trait) är medfött. Trait leadership beskrivs således som en 

inneboende egenskap som inte kan övas upp. Andra modeller som omnämns i 

boken är Situational leaderhip, kallat situationsanpassat ledarskap på svenska, 

förkortat SAL. Modellen visar hur en ledare ska agera för att hantera en följares 

behov till stöd och detaljnivå, detta uppdelat på fyra olika nivåer, som var och en 

motsvarar den leddes behov på ledarens typ av uppträdande.  

Många fler modeller finns samlade och omskrivna av Northouse. En modell för 

ledarskap är den så kallade Servant Leadership. Ledaren ska i denna modell hela 

tiden försöka förstå de leddas behov av hur ledaren ska agera och uppföra sig, för 

att få stöd på det sätt som krävs.  

Servant Leadership omnämns även i boken; Caoching Agile Teams, av Lyssa 

Adkins (2010). Modellen ska vara effektiv i projektarbeten där projektgruppens 

kreativitet och självständighet är viktig för att uppnå resultat. Modellen beskriver 

att ledaren ska se till gruppens behov, men också till den enskilde individen. Hur 

och vilken information som ska komma till gruppen är också viktigt. (ibid) menar 

att ledaren även har som uppgift att leda de chefer som ansvarar för gruppen, och 
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leda dem till att kommunicera på rätt sätt med gruppen för att fylla gruppens be-

hov.  

2.3 Projekttyper 

I föregående delkapitel definierades projektet som företeelse genom projekt-

triangeln. Där beskrevs projektresultatet som något konkret och mätbart genom tre 

variabler.  

För att exemplifiera projekttriangeln, förs ett kort resonemang om byggprojekt. 

Byggprojekt är relativt enkla att mäta resultatet eftersom att det som levereras är 

något materialistiskt och konkret. Till exempel: ett husbygge tar sex månader att 

genomföra till en kostnad av 2,5 miljoner kronor, då uppfyller det konstruktions-

specifikationen och Boverkets normer. Bygget har nu uppnått det beställda god-

kända målet enligt projekttriangeln. 

Alla projekt levererar inte lika enkelt mätbara resultat, interna förändringsprojekt 

är exempelvis projekt som levererar förändring etc. Då det tidigt konstaterats att 

fallstudiens respondenter alla driver olika typer av projekt, görs en projektteore-

tisk genomgång. De projekttyper som används av respondenterna i denna uppsats 

kommer förklaras här näst i efterföljande kapitel. 

2.3.1 Produktutvecklingsprojekt 

Vid produktutvecklingsprojekt arbetar företag för att leverera en ny produkt till 

marknaden. Man kommer då på ett eller annat sätt konstruera en ny produkt eller 

tjänst. Detta arbete kräver i vissa branscher en relativt avancerad forsk-

ning/utvecklingsavdelnings ihärdiga arbete. Prototyper är vanliga projektresultat. I 

processindustrin måste också uppskalning från prototyp till full produktionsskala 

utföras. Det kan ställa till problem, höga kostnader och långa väntetider är vanliga 

problem. I vissa fall kan den utvecklade produkten utvärderas av kundgrupper 

som testar den nya produkten i applikationstester. (Tonnquist, 2012)     

2.3.2 Interna förändringsprojekt 

Om produktutvecklingsprojekt innehåller och färgas av tekniska utmaningar och 

komplexiteter, är interna förändringsprojekt motsatsen på skalan mänskligt- in-

strumentellt. Ett internt förändringsprojekt kan gå ut på att införa ett nytt sätt att 

arbeta. Företag kan till exempel strukturera om en avdelning för att börja arbeta 

enligt Lean Production strategin, vilket kräver att människorna på avdelningen 

måste förändra sig och anpassas i ett nytt system. Införandet av det nya systemet 

kräver att människor kommer behöva göra på ett sätt de inte gjort förut. Det med-

för ofta motvilja, interna förändringsprojekt blir därför ofta dominerade av osä-

kerheter och låg motivationsgrad. Människorna kan känna sig hotade av projektet, 

och arbetar istället i motsatt riktning. Projektet ska leverera en positiv effekt av en 

förändring på lång sikt. Effekter är svåra att mäta, så det kan vara svårt att veta när 

förändringsprojektet är färdigt. (Jansson & Ljung, 2004)   

2.3.3 Kundorderprojekt 

Kategorin kundorderprojekt definieras av att inget arbete utförs i projektet förrän 

en kund beställer detta. Exempel på kundorderprojekt kan vara tillverkning och 

leverans av en maskinutrustning, eller kundanpassning av en produkt. Ett typiskt 

problem i kundorderprojekt är oenigheter i överlämnandefasen. Det blir ofta miss-
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förstånd mellan leverantör och kund, om vad som beställdes, och vad det var som 

levererades. (Jansson & Ljung, 2004) (Tonnquist, 2012) 

   

2.4 Teori för portföljhantering 

Projekt ingår i multiprojektmiljöns projektportföljer, att styra och koordinera pro-

jekten är mycket viktigt för företagen. Genom portföljstyrning har verktyg och 

tekniker tagits fram för att hjälpa företag att göra just detta. De funktioner som 

finns i sådan portföljhantering grundar sig på fundamentala faktorer som måste tas 

i beaktande. I detta kapitel betraktas dessa faktorer som teoretisk bas för fortsatta 

resonemang kring portföljhantering av projekt.  

Att en väl fungerande portföljhantering är en viktig beståndsdel i att hela företaget 

når framgång styrks av många. Bland andra Martinsuo & Lehtonen (2007), Müller 

et al. (2008), Hyväri (2014) och Padovani & Carvalho (2016) menar att det är en 

viktig framgångsfaktor för företag med multiprojektmiljö. Padovani & Carvalho, 

(2016) visar med 103 enkäter från företagsrespondenter, att en stark koppling 

finns mellan portföljhantering och företagsframgång. Specifika mjukvaruprogram 

finns för att hantera projektportföljen, Kostalova et al. (2015) menar att den effek-

tivare informationshanteringen i ett mjukvarusystem bidrar till ökad framgång. 

Det är inte bara tillgängligheten till information som förbättras med mjukvaror. 

Även informationens kvalité sägs öka vid användande av portföljhanteringspro-

gram. Ali et al. (2008) visade att informations kvalité var en viktig faktor som 

påverkade positivt för framgång. 

Det som specifikt ingår i portföljhantering definieras olika av olika författare, lä-

ser man i läroböcker är generella beskrivningar av området såklart populärt. Man 

säger att portföljstyrning har nära kopplingar med företagsekonomiska intressen, 

och att portföljhantering ibland liknar politik (Martinsuo, (2013)). Seriösa företag 

kan strukturer, standarder och system till trots ända hålla sig med ”Favoritprojekt” 

eller inofficiella ”Under-bordet-projekt” Martinsuo et al. (2014) eftersom att man 

vill driva dem. Portföljhantering är ett företagsövergripande intresse, som fattar ett 

så kallat ”holistiskt” (helhets) grepp på ämnesområdet. Kodukula (2014) skriver i 

sin lärobok om det så kallade projekt-isberget. Han beskriver den tidigare om-

nämnda projekttriangeln som toppen av isberget. Det är vad som syns om man ser 

i detalj på projektnivå, men missar det som gömmer sig under ytan av isberget. 

Kodukula menar att det är de resterande företagsfunktionerna som gömmer sig 

under ytan, till exempel medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Dessa omnämns 

sällan på projektnivå. Mogna företag har större medvetenhet om sitt dolda isberg, 

och kan med hjälp av strukturerad portföljstyrning enklare nå fram till sina lång-

siktiga strategiska mål menar Kodukula.  

Strategi och långsiktighet innebär att arbeta med att optimera sin verksamhet för 

att nå så långt som möjligt med de medel som finns tillgängliga. I sin bok Gover-

nance: Projektportfölj & Projektkontor skriver Rodenstedt (2013) om att hushålla 

med resurser. Han inför ett nytt begrepp: Governance från engelskan, och tillskri-

ver ordet betydelsen; ledning, styrning och förvaltning. Rodenstedt skriver om hur 

företag ska bedriva portföljstyrning för att skapa värde för både kunder och för 

företaget. Projektkontoret omnämns som en del som ännu inte utvecklats tillräck-

ligt för att tackla portföljhanteringsfrågan.   
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Problemet med läroböcker är generaliseringsgraden, allt för vida modeller som är 

anpassade för stora breda fenomen tappar bäringen i verklighetens komplexitet i 

det specifika fallet. För att konkretisera har teorin om vad som verkligen görs i 

portföljhanteringen delats upp i nedanstående underrubriker. 

2.4.1 Resursallokering 

I multiprojektmiljöer har företag flera parallella projekt som upptar tillgängliga 

resurser. Resurser är mer än tid och pengar, dit räknas även kompetens. För att 

projektportföljen ska lyckas leverera de långsiktiga resultat som man hoppas på, 

måste varje enskilt projekt i portföljen få sin beskärda del av resurser. Finansiella 

medel och tid räcker inte, det måste även vara resurser med rätt kompetens eller 

rätt timing. Resursallokering är en kärnprocess i portföljhantering, och beskriver 

hur företag tillskriver, flyttar och prioriterar resurserna mellan projekten. Det är 

sammankopplat med riskhantering och strategiorientering.  

Resursallokering kan ha inverkan på innovationsförmåga, det blir extra viktigt att 

tänka på för de företag som arbetar med produktutveckling eller liknande innovat-

ionsdriven verksamhet. Ett företags innovationsförmåga påverkas av hur resursal-

lokeringen mellan olika projekt görs. Vid resursfördelning till många breda pro-

jekt är chansen större att träffa rätt, och projekten kan leverera banbrytande pro-

dukter. Men väljs en för stor bredd blir resurserna urvattnade (företag kan inte 

utveckla allt), och ingen progress uppnås i projekten. Balansgången i innovations-

artade projektportföljer är därför viktig. Det är enklare att driva projekt på ”känd 

mark” jämfört på helt outforskade områden. Resursallokeringen är enklare att 

göra för kända projekt, eftersom att arbets- och kostnadskrav redan utforskats i 

tidigare projekt. Helt nya projekt är svåra att rimlighetsbedöma ur allokeringsper-

spektiv. Företag riskerar att tappa innovationsförmågan om man prioriterar för 

många projekt på ”känd mark” menar Klingebiel & Rammer (2014).     

2.4.2 Prioritering 

En annan viktig faktor att ta i åtanke, är omprioritering av projekt och hur männi-

skor arbetar i flera projekt samtidigt. Varje gång en projektanställd ska byta pro-

jekt tillkommer en viss ”ställtid” för att till exempel förflytta sig, läsa in sig på 

material eller byta fokus. Detta innebär att tidsförluster uppstår. En heltidsanställd 

som arbetar i fyra projekt på 25%, kommer inte vara produktiv 10 timmar per 

projekt och vecka på grund av dessa omställningsförluster. Man kan då börja prata 

om fokusfaktor, alltså hur många tillgängliga timmar som kan användas för att 

producera värde i projektet, jämfört med hur många timmar som planerats för.  

Portföljhantering framställs lätt som en något mekanisk process, där styrning och 

optimering lätt missar att ta det mänskliga perspektivet i beaktande. Det är en risk 

i multiprojektmiljöer att pressa sina projektdeltagare för hårt. Zika-Viktorsson et 

al. (2006) skriver om ”Project Overload”, som en följd av bristande mänskligt 

perspektiv i hårt pressade projekt och multiprojektmiljöer. Det händer att företag 

blir fokuserade på att leverera projektresultat på kort sikt. Man glömmer då att ta 

långsiktiga perspektiv och hållbarhet i hänsyn. Det resulterar i negativa konse-

kvenser, både för den anställde och för företaget. Den anställde mår sällan bra av 

att ha för många projekt igång samtidigt. En känsla av att aldrig bli färdig med 

någonting, och att hela tiden behöva ställa om mellan uppgifter är inte bra för mo-

tivationen menar författarna. Långsiktigheten i att ha motiverade anställda blir 

lidande, om den anställda pressas för hårt allt för länge. Det är avgörande för håll-



11 
 

barheten att den anställde får möjlighet till ”återhämtning” (rak engelsk översätt-

ning- kallat ”recuperation” av författarna). Återhämtning kan handla om att få tid 

till att rätta till brister i sina arbetsrutiner, som på lång sikt förbättrar projektresul-

taten, eller att få möjligheten att gå utbildningar eller kurser för att säkra kompe-

tensutveckling och kompetenstillgång. Återhämtning har inte betydelsen ”sitta av 

arbetsdagar” för att återhämta sig eller vila, utan det handlar mer om att slippa ha 

pressen att producera värde i projekt, och istället få ta hand om sådant som annars 

faller mellan stolarna i hårt pressade organisationer. Att få andrum; för att få för-

bättra eller förändra det där man gått och tänkt på att man ska göra så snart tid ges, 

är kanske en bättre beskrivning av vad som åsyftas med ”recuperation”. 

En av de tydligaste indikatorerna på att ett företag har en ”Project Overload”-

situation är bristen på återhämtning. Man riskerar att tappa långsiktig hållbarhet, 

och att bränna ut sina anställda.    

   

2.4.3 Riskhantering 

Riskhantering är en faktor som utgör en aktivitet i portföljhanteringsprocessen, 

och som är viktig för portföljens framgång. Genom att göra riskanalyser kring hur 

projekt och portfölj kan påverkas av händelser, kan hot och möjligheter identifie-

ras. Företag blir även bättre på att reagera på förändringar som inträffar i port-

följmiljön då beredskapen blir högre, eftersom att medvetenheten genom riskhan-

teringen ökar. Alla områden passar inte för riskhantering, ibland är kostnaden för 

arbetet större än vinsterna. I områden som är tekniskt komplexa eller mycket för-

änderliga är riskhantering ett mycket relevant ämne att arbeta med. Det är viktigt 

att arbete med risker sker både med ett projektnära perspektiv, liksom med port-

följperspektiv. Det kan vara särskilt framgångsrikt att kartlägga sina hög-/lågrisk 

projekt och skapa en bra balans mellan dem i en produktutvecklingsportfölj. Ba-

lanseringen av risker och projektomfattning ger en bättre förståelse för hur ge-

nomslaget blir i slutändan för företaget. Genom rätt mix kan företag styra kortsik-

tig slagkraft och långsiktig hållbarhet.  

Sex områden har lagts fram av Teller et al. (2014) som bärande delar för fram-

gångsrik portföljhantering av projekt, och därför intressanta som områden för 

riskhantering. Dessa listas i nedanstående punktlista: 

- Framgång för portfölj -    Riskbalans i portföljen 

- Framgång för produkt -    Framtidsplanering 

- Strategiorientering  -    Ekonomisk framgång 

 

2.4.4 Strategiorientering  

Strategiorientering och riskhantering har ett nära samband. Med strategioriente-

ring menas hur företag styr innehållet i en projektportfölj, så att man på sikt möter 

de strategiska mål som företaget har. Att lyckas med ett enskilt projekt, är inte 

likgiltigt med att lyckas som företag. Man måste se till att portföljen innehåller en 

mix av projekt, med rätt innehåll för att möta dessa långsiktiga mål. Anknytningen 

till riskhantering blir tydlig om man börjar diskutera kring tidsaspekter att nå till 

exempelvis marknadsandelar eller viss effekt av portföljens olika projekt. 



12 
 

Det är inte bara projektens innehåll som behöver tas i beaktande, företaget måste 

även tillse att rätt resurser finns tillgängliga, och att man håller rätt riskprofil. Man 

vill även eftersträva att fylla portföljen med projekt i olika stadier, så att man star-

tar och avslutar projekt på sådant sätt att de hela tiden går om lott. Det är inte bara 

i inledningsfasen som projekten behöver utvärderas för strategiorientering, även 

ett fortlöpande behov under projekttiden finns. Det kan ha uppstått förändringar i 

projektmiljön eller på marknaden, som plötsligt gör att projektet inte längre siktar 

mot rätt strategiska mål. Det är mycket viktigt att kunna styra portföljen på detta 

sätt, Kaiser et al. (2015) menar att strategitänket i företaget kan introduceras på 

två sätt. Det ena sättet är att företag driver ett strategi-implementeringsprojekt där 

man tar fram och implementerar en urvalsstrategi för sin portfölj. Det andra alter-

nativet är att strategi-implementeringen sker gradvis i projekt för projekt. Förfat-

tarna visar i sin studie av tre stora tyska byggföretag att strategisk portföljstyrning 

ökade verksamhetens lönsamhet, medan omkostnaderna för denna aktivitet inte är 

särskilt stor i jämförelse. Vidare menar man att det är tillgängligheten till rätt in-

formation om omvärlden, projektet och företaget som skapar förutsättningarna för 

lyckad strategiorientering av portföljens innehåll, och att det var osäkerheten med 

urvalsprocessen som en gång motiverade skapandet av PPM-system. Samtidigt 

poängterar författarna även att under vissa omständigheter (till exempel mycket 

turbulent projektmiljö) är mål bättre som styrmedel än stora byråkratiska system. 

En uttalad målstrategi är ändock mycket mer formell och strukturerad än ett ar-

betssätt som är helt godtyckligt- ”ad hoc”, där varje individ själv försöker uppnå 

strategiorientering utan gemensam målbild med resterande kollegor.  

2.4.5 Intressentpåverkan 

Varje projekt har en grupp så kallade intressenter. Intressenterna till ett projekt är 

dem som på något vis påverkas av projektets genomförande, effekter eller andra 

aktiviteter. Intressenterna kan också påverka projektet. Det är alltså olika typer av 

intressenter, människor som arbetar i projektgruppen eller internt i företaget. Även 

externa intressenter kan finnas till exempel kunder eller leverantörer. (Tonnquist, 

2012) 

Om ett projekt utförs utan att ha tagit hänsyn till viktiga intressenter kan effekten 

av projektet bli helt fel, eller utebli etc. I ett produktutvecklingsprojekt är det vik-

tigt att ta reda på vad intressenterna egentligen vill ha. Intressenter i produktut-

vecklingsprojekt kan vara marknadens kunder, eller marknadsavdelningen på fö-

retaget och så vidare.   

2.5 Projektkontoret 

Projektkontoret är en företagsfunktion som införs i projekttunga organisationer för 

att centralt styra över företagets projekt. Vilken roll kontoret har beror ofta på 

typen av företag, samt dess mognadsgrad i projektledning (Rodenstedt, 2013). 

Funktionerna som kontoret fyller skiljer sig åt, det finns många modeller för hur 

kontoret ska fungera. Rodenstedt skriver: ”Projektkontoret ska både stödja pro-

jekten och vara ledningens öra, öga och ibland förlängda arm mot projekten.” 

(ibid sid.111) 

Projektkontor är en relativt ny företeelse, som på senare tid fått mer och mer 

spridning. (Kodukula, 2014) 
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Det är vanligt att projektkontoret sköter 

tillexempel strategiorienteringen av pro-

jekt. Hos projektkontoret samlas kompe-

tens som behövs för att sköta projekt-

processen i företaget, i Figur 5, visas en 

schematisk bild för funktionen. Projekt-

kontoret i centrum, har insikt i alla av-

delningars respektive projektportföljer, 

och övervakar multiprojektmiljön hos 

alla projekt samtidigt. Varje avdelning 

har sina egna projekt i projektportföljer, 

och styrning av denna. Det som projekt-

kontoret gör ligger ännu en nivå högre. 

Projektledare i respektive projekt kan 

söka stöd hos projektkontoret, och se till att 

rätt resurser tillkommer projektet. Rodenstedt 

menar även att den övergripande projektprocessutvecklingen ska ligga hos pro-

jektkontoret. Uppföljning av avslutade projekt, samt utvärdering av hur projekt-

ledningen gick under projektets gång är en arbetsuppgift för kontoret, som på så 

vis kan identifiera flaskhalsar i projektprocessen. Kompetensutvecklingen kan 

därmed planeras från ett centralt perspektiv, med helhetssyn.  

Eftersom projektkontoret är stabilt rent organisatoriskt, och ett enskilt projekt är 

av engångskaraktär som upplöses när det är klart, kommer projekten kunna få 

gedigen stadig administrativ hjälp genom projektkontoret. Risken är att varje pro-

jekt gör som projektledaren eller avdelningen själva finner passande med doku-

mentation och rutiner etc. Det gör projektprocessutveckling så mycket svårare när 

alla gör olika. Genom administrativt stöd hos kontoret, kommer rutiner och ar-

betsbeskrivningar för projektprocessen kunna utvecklas på ett mer strategiskt och 

målinriktat sätt (ibid).     

Införandet av ett projektkontor i en organisation tar tid, och kan ställa till problem. 

Införandet innebär en intern omorganisation, med omfördelning av beslutsmakt 

och inflytande. Detta gör att en internpolitisk situation uppstår, och turbulens i 

organisationen lätt uppkommer (Hobbs et al. 2008).   

          

2.6 Litteraturgenomgång- DiVA portal 

I uppsatsdatabasen DiVA portal har sökningar på ett antal sökord utförts, se Ta-

bell 1. Vad som anses vara relevant för denna litteraturorientering har definierats 

som följande: 

 Träffar på sökfraser som skapar en orienterande bild av vad som skrivits 

om PPM, med syfte att se hur PPM och processindustri har avhandlats av 

tidigare forskning.   

Litteraturgenomgången i DiVA portal utfördes för att identifiera vilka arbetsinsat-

ser som gjorts inom forskning på projektledningsområdet inom processindustriell-

miljö i Sverige. Detta dels av positioneringsskäl av föreliggande studie. Men 

Figur 5. Projektkontorets roll i företaget.  
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främst för att kunna se och lära om andras problemområden, och på så vis få 

bättre grundförståelse om problemområdet som sådant. Lite olika sökord använ-

des för att fånga in relevanta träffar. Sökningen och genomgången av databasen 

vittnar om avsaknaden av kartläggningar av processindustrins projektmiljö ut ett 

portföljhanteringsperspektiv på nationell nivå.     

Tabell 1. sökresultat i DiVA portal. Sökord, indexnummer och referens till träff presenteras. 

Sökord Relevant träff (indexnum-
mer) 

Referens 

PPM Projektledning 1 (Fredriksson & Järnberg, 
2012) 

   

Portföljhantering 2 (Kanber & Sabbar, 2012) 

 3 (Granberg & Kulisic, 2010) 

   

Project portfolio manage-
ment 

4 (Adasevic & Palosaari, 
2015) 

 5 (Darwish & Cadorin, 2014) 

   

Projektportfölj 6 (Backteman & Eriksson, 
2001) 

 7 (Hall & Fraenkel, 2016) 

   

Projekt processindustri 8 (Hansen & Johansson, 
2015) 

 

1- Styrning av projektportföljer-Vad innebär det och hur försäkrar man att 

det blir framgångsrikt inom verksamheten? (Fredriksson & Järnberg, 2012) 

I sin studie om projektportföljer studerade Fredriksson & Järnberg (2012) nio fö-

retag. Författarna presenterar hur projektstyrning går till, och vad den teoretiska 

nyttan är. Man intervjuade företrädare för företagen, och tog reda på hur imple-

menteringsarbetet med PPM gått till. Generell diskurs med för och nackdelar jäm-

förs med empiri från intervjuer.  Exempelvis visar författarna på fördelarna med 

att varje företag skräddarsyr IT-system för att passa sin verksamhet.  

Projektkontorets roll i PPM-styrning diskuteras, författarna belyste vikten av att 

projektkontoret måste få ha auktoritet och bestämmanderätt för att fylla sin till-

tänkta funktion.  

Studien slår fast att PPM har lika många utformningar, beteckningar och namn 

som det finns användare. Det gör det mer komplicerat att forska om, då brister av 

gemensamt språk och definitioner kanske saknas. Företag och användare gör 

samma sak, och har samma mål, men använder olika nomenklatur.  

Efter att ha intervjuat och forskat om implementeringsförfarandet av PPM skriver 

författarna:  
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”Implementeringen av portföljstyrning är någonting som kan vara en svår affär, 

utan en noggrann analys av den egna verksamheten i stil med en mognadsanalys 

kan det till och med vara skadligt för verksamheten att börja införa portföljstyr-

ning.” (ibid) 

 

Författarna fortsätter resonemanget om risker i samband med införande med att 

föreslå fortsatt forskning på ämnet, då man hävdar att just mognadsanalys kopplat 

till implementering av PPM är ett område där det fattas kunskap. Vidare formule-

ras en frågeställning som följer: 

”Vad är och tillför mognadsmodeller till Projektportföljstyrning?” (ibid) 
 

2- Tyngden av nyttor och risker inom projektprioritering – där alla talar 

PPS (Kanber & Sabbar, 2012)  

Författarna Kanber & Sabbar (2012) undersökte nytto- och riskanalyser i samband 

med portföljstyrning. En PPM-modell utvecklad av Tieto kallad PPS- Praktisk 

Projektstyrning undersöktes. Syftet är att undersöka och skapa förståelse för hur 

företag använder modellen för att få sina projekt lönsamma. Författarna har per-

spektivet hur risk och nyttoanalys påverkar och svarar mot projektkoordinering.  

En litteraturstudie genomfördes och en intervjumall utformades. Intervjuer utför-

des med fyra företag som berättade hur arbetet med risk och nyttoanalys utfördes.  

Nyttor med PPS identifierades, men författarna säger samtidigt att det är ett nylig-

en utvecklat område som behöver studeras närmare. En möjlighet med PPS är att 

bedöma den ekonomiska aspekten för aktiviteter, om nyttan överstiger kostnaden.  

Ett annat nyttoområde är lärande. Enligt författarna kan PPS användas för att se 

hur förändringar påverkar resultatet och lära sig utifrån dem.   

Rapporten skriven av författarna är föredömligt kort, men lämnar inga vidare upp-

slag på framtida forskning. 
  

3- Införande av portföljstyrning – en fallstudie hos Atlas Copco Tools: ”Hur 

kommer prioriteringsbeslut rörande projektkandidater påverkas vid infö-

rande av portföljstyrning?” (Granberg & Kulisic, 2010) 

En fallstudie om företaget Atlas Copcos arbete med PPM utfördes av författarna 

Granberg & Kulisic (2010). Genom intervjuer undersöktes företagets projektpro-

cess. Författarna ställer frågan hur prioriteringen mellan R&D projekt kommer 

påverkas vid införande av PPM-system.  

Författarna ger en något diffus bild av vad man faktiskt kom fram till i sin rapport. 

En sammanfattande slutsats är att företaget kommer bli mer framgångsrikt om 

man använder PPM-system på rätt sätt. Det är med andra ord klent underbyggt hur 

forskningsfrågan i denna rapport besvaras, det lämnar mycket att forska vidare på 

för att presentera mer konkreta resultat.   

4- Multi-project Management in an Internal Development Context: A case 

study focused on identifying challenges in project portfolio management at 

ABB Components (Adasevic & Palosaari, 2015) 

Författarna Adasevic & Palosaari (2015) studerade ABB Components genom en 

fallstudie där utmaningarna med PPM-system undersöktes. Fyra huvudområden 



16 
 

som gav problem identifierades; begränsningar av tid och pengar, begräsningar av 

tillgänglig arbetskraft, brist på tydliga direktiv och projektmognadsgrad.   

Som förslag till vidare forskning nämner författarna mognadsgrad, och huruvida 

mognadsgraden bestäms av mängden oklarheter i ett projekt eller företag.  

5- Decision making biases in project portfolio selection and prioritization- An 

exploratory study of the rationale behind decision making leading to project 

portfolio problems (Darwish & Cadorin, 2014) 

Darwish & Cadorin (2014) skriver om beslutsfattande inom portföljhanterings-

kontexten. Syftet med studien är att identifiera orsakerna till flera problem som 

författarna sett i sina arbetsliv, där felaktig portföljhantering lett till att projektre-

sultat fått skrotats. Författarna menar att genom att identifiera hur portföljhante-

ringen utförs, kan företag lära sig hur man undviker att tvingas skrota projektre-

sultat som man inte fick användning för, till följd av felprioriteringar i portföljen.  

Empirisamlingen utgörs av intervjuer, där författarna ställde frågor med särskilt 

fokus på ”Hur, vad och varför” kring portföljbeslut. Respondenternas svar sam-

manställs på en mycket detaljerad nivå, med många långa citeringar. I analysav-

snittet sammanfattas empirin och författarna slår fast att företagen kämpar med 

resursallokering mellan sina projekt, och ofta har ”biases” (är ej objektiva inför 

beslut) som påverkar beslutsfattande. 

Författarna efterlyser framtida forskning på området objektivitet vid portföljhante-

ringsbeslut, då författarna menar att det borde vara ett vanligt förekommande pro-

blem i verkligheten. Samtidigt erkänns att studien har litet omfång, så generali-

seringsgraden kan vara låg.  

 

6- PROJEKTPORTFÖLJ- övergripande hantering av projekten i en projekt-

baserad organisation (Backteman & Eriksson, 2001) 

Denna magisteruppsats publicerades 2001, vilket är relativt länge sedan (16 år 

sedan, år 2017). Backteman & Eriksson (2001) identifierar dåtidens företags be-

hov av att styra och koordinera sina projekt i multiprojektmiljöer, och förespråkar 

PPM som lösningsförslag.  

Genom fallstudier av tre svenska IT-företag, utforskar författarna hur portföljhan-

tering ser ut och används. Intervjuer med respondenter med efterföljande analys 

var datainsamlingsmetoden. Från materialet slås fast att projektportföljen har tre 

huvudsakliga syften, nämligen; övervaka resursåtgång/tillgänglighet, ge helhets-

bild och se till att företaget har samsyn kring prioriteringar. Författarna visar även 

på att portföljens innehåll och förändring av densamma är viktigt för organisat-

ionen. Avslutningsvis ger författarna uppslag till framtida forskning.  Genom sin 

fallstudie har de tre fallföretagens behov av att kunna övervaka sin resursalloke-

ring identifierats. Företagen vill försäkra sig om att man kan se till att resurser 

finns tillgängliga i rätt mängd och vid rätt tillfälle för att projekten ska kunna ge-
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nomföras på effektivast möjliga vis. Här saknas en enhetlig bild på hur företagets 

ledande funktioner kan använda portföljen som verktyg, och författarna menar att 

det är ett intressant framtida område för forskning.     

 

7- Strategisk styrning av portföljer med utvecklingsprojekt- En modell som 

genom strategiska styrmedel och projektparametrar kopplar samman port-

följhantering med strategi  (Hall & Fraenkel, 2016) 

Denna masteruppsats skrevs och publicerades av Hall & Fraenkel (2016). Syftet 

är att ta fram en portföljhanteringsmodell för att företaget i fallstudien ska kunna 

styra sina projekt i portföljen, så att de uppfyller långsiktiga mål och strategier för 

affärsutvecklingen. Studien är mycket grundlig med uppräkning och redovisning 

av vilka parametrar som kan tänkas behöva mätas för att utföra portföljorientering 

mot företagsstrategin.  

Studiens natur bedöms vara mer av företagsekonomiskt intresse, än projektled-

ningsintresse. Ingen djupare presentation av studiens innehåll ges därför i denna 

text. 

8- Kunskapsöverföring inom projektstyrning: En massa massakunskap på Södra 

Cell Mörrum (Hansen & Johansson, 2015) 

I sin magisteruppsats skriver Hansen & Johansson (2015) om processföretaget 

Södra Cell Mörrum, som är ett företag inom pappersindustrin. Företaget har pro-

blem med kunskapsöverföring mellan sina projekt, och en fallstudie utfördes för 

att kartlägga projektprocessen. Respondenter valdes ut och intervjuades. Från ana-

lysen drogs slutsatser att tidsbrist var ett av de allvarligaste problemen som hind-

rade effektiv kunskapsöverföring mellan fallföretagets projekt. Författarna lämnar 

förbättringsförslag till företaget; inför bättre systematik redan i projektplanerings-

fasen samt inför ett par nya milstolpar i tidplanen.     
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3 Metodansats 

Forskningsuppdraget i studien kräver systematisk behandling av teori och verk-

lighet, systematiken för behandlingen kommer redovisas i detta metodansats-

kapitel. Först redovisas en generell steg-för-steg metod för vägen till målet. Där-

efter spetsas den till för att bli mer specifik och visa hur detta gick till i praktiken. 

Bakgrund och genomförande av fallstudier diskuteras. Avslutningsvis förankras 

detta genom behandling av vetenskapsteoretiska resonemang baserat på ett kom-

pendium om kunskapande. 

3.1 Steg för steg     

Forskningsarbetets metod kan grovt beskrivas steg för steg i Tabell 2. Första ste-

get var förstudien, där ramarna och innehållet för arbetet undersöktes. En väl ut-

förd förstudie var ett nödvändigt underlag för att gå vidare till nästa steg; Av-

gränsningar av arbetet. När förstudien visat på vad som kan göras på området fick 

relevanta delar avgränsas. Detta gjordes för att omfattningen av arbetet skulle 

passa tid och arbetsomfattning för uppdraget. Efter avgränsningen var steg tre att 

samla relevant data från verkligheten. Detta gjordes med hjälp av intervjuer. Den 

insamlade empirin måste systematiskt kodifieras för att kunna analyseras, kodifie-

ringen var steg fyra medan analysen var steg fem. Steg sex var att sammanfatta 

fynden i analysen till ett resultat för studien. När resultatet blev klart kunde sista 

steget utföras- Presentation av resultatet.    

Tabell 2. Metodansats steg för steg i forskningsuppdraget. 

Steg Aktivitet Motivering 

1 Förstudie För att bilda en generell uppfattning av målet och vägen dit 

2 Avgränsning av arbetet För att skapa ett hanterbart forskningsuppdrag 

3 Datainsamling För att få empiri från verkligheten 

4 Kodifiering För att systematiskt behandla empirin 

5 Analys av empiri För att kunna dra slutsatser med teoretiskt värde 

6 Resultat För att lämna ett kunskapsbidrag 

7 Presentation För att sprida resultatet och skapa kunskap  

 

3.1.1 Praktiskt upplägg 

En konkretiserande bild av upplägget för studien beskrivs i Figur 6. Från uppdra-

get och forskningsuppgiften blev själva arbetet en process som gick från teorin till 

praktisk empiri i olika steg. För att få en röd tråd i metodbeskrivningen av arbetet 

visas övergångarna i processens delsteg med en röd linje. Från uppdraget gjordes 

en anpassad teoretisk metodansats som användes i fallstudien. Empiriresultatet 

analyserades och kodifierades med en teoretiskt underbyggd analysmodell. Resul-

tatet från empirin gav ett teoretiskt kunskapsbidrag, och slutligen utmynnade hela 

arbetet i en D-uppsats.    
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Figur 6. Arbetsgången i studien från uppdrag till D-uppsats, med en röd tråd mellan övergångarna mellan 
teori och praktik. 

3.2 Fallstudien som vetenskapligt arbetssätt 

Inom samhällsvetenskap har metoden fallstudie ifrågasatts, men kontroversen 

kring användandet har lagt sig (Yin, 2006). Att använda fallstudier som veten-

skapligt arbetssätt är ett beprövat och välanvänt sätt för att kartlägga det område 

som ska studeras. Det som differentierar en fallstudie jämfört med andra studie-

former är antalet deltagande parter i undersökningen, alltså undersökningens re-

spondenter. I en fallstudie är respondenterna ofta få, och härstammar från snävt 

avgränsade populationer. Urvalet är koncentrerat till ett, eller ett fåtal fall. Fallstu-

dien studerar ett välavgränsat problemområde. Forskare väljer fallstudier när må-

let är att studera fenomen på djupet. Djupet innebär att man kan förstå fenomenets 

komplexitet i sin naturliga miljö. Fenomenen som forskaren vill förstå på ett 

bättre sätt grundas ofta i en litteraturstudie. Målet med seriösa litteraturstudier är 

inte att leta efter frågor som andra inte ställt, utan att på ett mer upplyst sätt ställa 

frågor om fenomens beskaffenheter på ett sätt som utvecklar den kunskap som 

redan finns.    

I föreliggande fallstudie har fyra olika fall studerats, vilket innebär att fallstudien 

är av flerfalls typ. Fallstudier beaktas som ett av de svåraste studieformaten att ge 

sig i kast med, detta på grund av bland annat svårigheten med generalisering (Yin, 

2006). Generalisering betyder i klassisk mening att jämföra sina resultat med 

andra resultat, något som är svårt, kanske omöjligt i fallstudien. Detta då djupet 

och kontexten för fallstudien svårligen jämförs med andra fall som skiljer sig både 

i kontext och målbild. Vad som görs i fallstudier för att generalisera resultatet är 

att diskutera möjliga alternativa förklarningar till sin analys och slutsats (ibid). 

Alltså att diskutera alternativ till sina slutsatser och argumentera kring deras tro-

värdighet eller implikationer jämfört med sina fynd.    
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3.2.1 Fallstudiedatabas 

Inom naturvetenskap är ett mått på ett experiments kvalité i vilken utsträckning 

efterföljande forskare kan reproducera resultatet. Målet är att experimentet ska 

kunna återupprepas och alltid erhålla samma resultat, och därigenom grunda mo-

deller för teoribildning. Inom samhällsvetenskap är detta inte möjligt. Forskarens 

studie resulterar i en analys och slutsats, den blir personlig för forskaren. Fallstu-

dien kan inte upprepas identiskt igen av andra, men fallstudiens material kan be-

varas och lämnas över till andra forskare. Nya forskare kan granska och dra slut-

satser ur samma material. Att bokföra hur informationen från fallstudien sparats 

och redovisats på ett stringent sätt möjliggör för sådan andrahandsgranskning. Att 

upprätta en så kallad fallstudiedatabas med fallstudiens material i är därför ett 

mycket viktigt steg i kvalitetssäkringen. (Yin, 2006)  

En schematisk bild av fallstudiedatabasen åskådliggörs i Figur 7 som visar den 

filstruktur där fallstudiens data finns dokumenterad. Detta är min ansats för att 

underlätta och möjliggöra för andra att hitta i, utforska och använda mitt insam-

lade material för egen analys och kritisk tolkning. På högsta nivån finns två map-

par; Rapport och Material. I rapportmappen finns föreliggande dokument sparat, i 

materialmappen finns Källor och Empiri. Källmappen innefattar de vetenskapliga 

artiklar som jag refererar och citerar i uppsatsen, empirimappen innehåller fyra 

mappar- en för vardera respondent. Respondentmappen innehåller i sin tur fyra 

mappar (inringat i grått) där; fallrapport, ljudfil, transkribering och kodifiering 

finns sparade.  

Läs mig-filen i översta nivån innehåller även ett Word-dokument med detta kapi-

tels exakta innehåll, och står som en användarhänvisning för databasens innehåll 

och uppbyggnad.   

 

Figur 7. Schematisk bild som beskriver fallstudiedatabasens filträdsstruktur.  
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3.2.2 Fallstudieprotokoll 

För att se till att information inhämtas på liknande sätt från fall till fall, används 

ett så kallat fallstudieprotokoll. Fallstudieprotokollet författas innan datainsam-

lingssteget, och agerar ”recept” för hur relevant information ska samlas in. Målet 

är att fallstudieprotokollet ska agera en sorts manual till forskaren, så att informat-

ionen samlas in på ett så likartat sätt som möjligt mellan olika delfall (Yin, 2006). 

Om informationssamlingen sker godtyckligt från fall till fall, kommer en okon-

trollerbar varians uppkomma i materialet. Detta kan inte helt undvikas i semi-

strukturerade intervjuer inom samhällskunskapen, men med hjälp av fallstudiepro-

tokollet kan forskaren göra sig själv medveten om hur informationen samlas in, så 

att systematisk skevhet i materialet induceras i minsta möjliga mån.  

En generell fallstudierapport finns bifogad i bilaga 1, fallstudierapporterna för 

respektive respondent i sin helhet finns sparade i fallstudiedatabasen. Rapporterna 

har följande innehåll: 

 Tidslinje för aktiviteter, till exempel datum för intervjuer 

 Vart intervjun utfördes, hur lång ljudupptagningen är, dess namn och vart 

den finns sparad 

 Vissa relevanta demografiska uppgifter om respondenten 

 Frågeguide med alternativa följdfrågor 

 

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer- en informationsinsamlingsmetod 

För att samla in vetenskapligt gångbar data inom kvalitativ forskning är intervjuer 

ett vanligt verktyg. I intervjuer kan respondenters åsikter, känslor och tankar kart-

läggas och samlas in systematiskt. Semistrukturerade intervjuer lämnar mer ut-

rymme för öppna följdfrågor till svaren på intervjuguidens frågor. Forskaren får 

en betydligt mer deltagande roll jämfört med strikta intervjuer som utförs efter en 

intervjuguide punkt för punkt. Det innebär att den som intervjuar kan påverka 

respondentens svar om frågor ställs på ett ledande vis. En semistrukturerad inter-

vju kommer således innebära större frihet för forskaren att hitta fram till relevanta 

svar. Detta medför givetvis en risk att svar som annars inte skulle ha framkommit 

i intervjun ändå gör det om respondenten påverkas i felaktig riktning. Konsten är 

att styra respondenten, utan att leda- det finns nyansskillnader mellan ledande och 

styrande frågor. 

För att minska risken till ledande frågor kan användandet av öppna frågor göra att 

respondenten svarar utifrån sig själv. Att använda öppna frågor gör att följdfrågor 

blir nödvändiga. Öppna frågor där intervjuaren försöker ta reda vad respondenten 

tycker och tror i en viss fråga har försökts användas vid intervjuerna. Hilmarsson 

(2003) skriver i sin bok; Samtalet med känslomässig intelligens, att frågande på 

rätt sätt skapar relationer mellan människor, och relationerna leder till förtroende 

att ge svar på frågeställningen. Det motsatta gäller om man frågar på fel sätt så 

respondenten bli trängd, och känner sig utsatt för något som mer liknar ett förhör 

än en intervju.  

Att kvalitetsbedöma intervjudata innebär bland annat att ta i hänsyn hur respon-

denten svarar på frågan som ställs. Det eftersträvade sättet är att den som inter-
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vjuas svarar på frågans mål, med egna ord. Det som försöker undvikas, är att re-

spondenten svarar reflexivt; alltså att den som intervjuas svarar på det sätt den tror 

att forskaren vill få svar (Yin, 2006).    

Intervjuer kan dokumenteras på olika sätt. Ur kvalitetssynpunkt är ljudinspelning 

ett förmånligt sätt att få spårbarhet i data. Det minskar risken att forskaren ”hör” 

det forskaren vill höra, och struntar i resten. En ljudinspelning bevarar intervjun, 

metoden har används i föreliggande arbete med respondenternas godkännande.  

3.2.4 Transkribering av intervjuinspelningar 

Semistrukturerade intervjuer dokumenteras ofta genom ljudinspelningar, så även 

vid dem som utfördes i denna studie. Intervjuerna måste dokumenteras för att de 

ska kunna betraktas som data eller empiriskt material av hög tillförlitlighet och 

kvalité. Rådata från ljudfiler måste arbetas om till textform för att göras hanterbar. 

Detta steg kallas transkribering. Genom att skriva om ljud till text görs materialet 

sökbart och hanterbart.  

En mängd tekniker för detta steg finns, i detta arbete användes gratisprogrammet 

”Audacity” för ljudinspelning. För att göra transkriberingen smidig och snabb 

användes ”Express Scribe Transcription Software”. Processen är mycket rättfram, 

men bitvis förödande repetitiv och långtråkig. Ljudupptagningen från intervjun 

spelas upp och forskaren skriver ner det som sägs i ett textdokument.  

För att rationalisera denna process kan snabbkom-

mandon användas i transkriberingsprogrammet. 

Med F-tangenterna kan ljuduppspelningen startas 

och stoppas etc. För att slippa ta händerna från 

skrivtangenterna konstruerade, programmerade och 

byggde jag en enkel USB-ansluten fotpedal. I Figur 

8 visas pedalstället och mikrodatorn (Arduino Leo-

nardo) avbildad. På vänsterfoten har jag placerat 

start/stopp av ljuduppspelningen, och på högerfo-

ten har jag snabbkommando för att skriva: (Hen-

rik:) och (Respondenten:). På så vis har tidsåtgång 

för transkriberingen kraftigt reducerats.  

 

3.2.5 Kodifiering av intervjumaterial 

Insamlat intervjumaterial måste behandlas vidare för att kunna användas i forsk-

ningssyfte. Enbart transkriberad text från ljudupptagningen utgör inte ett resultat 

som några slutsatser kan baseras på, systematisering av innehållet på något struk-

turerat sätt måste utföras. Detta arbetssteg kallas för kodifiering. Genom att tema-

tisera transkriptionerna kan man se tendenser i materialet, dessa teman och ten-

denser kan sedan användas för analys och slutsats. 

Ett steg i fallstudiens vetenskapliga arbetsmetodik är att tolka information på ett 

förutbestämt och strukturerat sätt. Forskaren har i förväg bestämt hur man tolkar 

informationen från intervjun.     

Kodifieringen i detta arbete gick till som följer: 

1. Genomläsning av transkriberingen 

Figur 8. USB-anslutet pedalställ för effektiv transkri-
bering. 
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2. Markering symboler i utskriven transkribering av de ställen som relevant 

information finns 

Symbolförklarning: 

 ― för min fråga 

 { för relevant svar 

 │för utfyllnad, typ ”Mmmm-anden”  

 ○ för mina uppmuntrande ledande passager 

 X för irrelevant passage 

3. Kategorisering av relevanta delar som passar de sex frågorna 

4. Sammanfattning inför analys 

 

3.2.6 Analys av kodifierat intervjumaterial 

Det är vanligt att använda sig av analysmodeller vid analys av kodifierat material 

från intervjuer. Det är lämpligt att schematiskt visa, beskriva och diskutera hur 

forskaren väljer ut, tolkar och bearbetar information för att dra slutsatser ur detta. 

Analysenheten är avgörande för hur denna analysmodell kan ställas upp. I förelig-

gande fall är analysenheten fallföretagets teknikorienterade avdelningar. Jag har 

intervjuat den person på avdelningen som hanterar projektkoordinering etc. I Fi-

gur 9 visas analysramen för min hantering av informationen från intervjuerna. 

Teoribasen för PPM används för att skapa en intervjuguide, och en respondent 

svarar på frågorna. Samtalet spelas in, och transkriberas. Texten kodifieras, och 

relevanta svar analyseras och jämförs med stöd i PPM-teorin. Ur denna schema-

tiska process uppkom studiens resultat samt föreliggande rapport. 

 

Figur 9. Analysram för empirimaterialet från intervjuer om projektportföljstyrning.  
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3.3 Vetenskapsteoretiska resonemang 

Forskningsämnet har ett konkret upplägg. Empirin kom från intervjuer om hur 

portföljhanteringen gick till, samt om eventuella problem fanns. Metodiken blev i 

grund och botten explorativ. Detta till trots krävs en diskussion om vetenskapsteo-

retiska resonemang kring kvalitetsbegrepp och min egen roll som forskare. Detta 

för att ge studien en bättre trovärdighet.  

I kompendiet; Kunskapande, av Goldkuhl (2011) ges en utförlig genomgång av 

vetenskapsteori och metod. Detta kompendium är basen för stycket kunskapsty-

per. 

3.3.1 Kunskapstyper  

Från fallstudien kommer kategoriell kunskap om hur fallföretaget fungerar att 

skapas. Den kunskapen beskriver ”hur något är”(ibid), till exempel portföljhante-

ringens strategiorienteringsuppbyggnad och funktioner. Från analysen och dis-

kussionen om resultatet kan prospektiv kunskap skapas. Målet med den prospek-

tiva kunskapen är att visa vilka möjligheter som finns att utveckla portföljhante-

ringen i verksamheten. Prospektiv kunskap ger förslag på ”hur något skulle kunna 

vara”(ibid) och ger således ett tillskott till kunskapsmassan både hos företag och 

akademi.     

3.3.2 Förförståelse, objektivitet och jävighet 

Några av de viktigaste områdena som måste tas i hänsyn för att skapa forskning 

med hög tillförlitlighet och kvalité är objektivitet och transparens 

(Vetenskapsrådet, 2011). Transparens innebär förutom att på ett strukturerat sätt 

skapa förutsättningar för att kunna utstå kritisk granskning, att man diskuterar 

objektivitet och jävighet. Objektivitet är ett viktigt område. Att vara objektiv in-

nebär att veta vilka föreställningar forskaren har och vilka föreställningar som 

omedvetet riskerar att färg studien. Förförståelse är ett mått på i vilken utsträck-

ning forskarens egen kompetens tillåts färga analyser och slutsatser i ett forsk-

ningsarbete.   

Min objektivitet färgas genom att vara anställd hos fallföretaget, jag har inte varit 

anställd på någon av de avdelningar där respondenterna i undersökningen är an-

ställda. Det betyder för den skull inte att jag kommer bli partisk, snarare att jag får 

bättre insikt i verksamheten och kan på så vis nå längre i studien på kortare tid. 

Min förförståelse av vad som görs på avdelningarna kommer inte färgas i nämn-

värd utsträckning av hur de gör. Hur de gör visas i empirin från intervjuerna. Stu-

dieresultatet kommer bli objektivt i den mån att ingen värdering kommer läggas i 

resultatet, det kommer inte användas för att ”tävla” utan för att bidra med pro-

spektiv kunskap.    

Beroendeställning är ett begrepp som används när en part i ett samarbete är bero-

ende av huvudmannens agerande. Jag är i beroendeställning till företaget på så vis 

att utan dem kan jag inte genomföra min fallstudie. Objektiviteten kommer inte 

påverkas av detta faktum, då det inte ligger i mitt intresse att sprida falsk inform-
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ation om företaget i reklamsyfte. Jäv innebär att agera för att skydda ett egenin-

tresse. Eftersom att fallstudien är av explorativ natur kommer jävighet inte utgöra 

ett problem, inga resultat kommer ”mörkas” eller ”förvrängas” i syfte att skydda 

mig själv.  Däremot kommer känslig information behandlas med försiktighet, för 

att företagets processer ska skyddas. Detta lager av insynsskydd i verksamheten 

kommer inte få någon betydelse för studiens resultat, då den kommer undersöka 

problem och handlingar på högre nivå inom projektledningen. Studien beskriver 

hur företaget leder, koordinerarar och prioriterar samt eventuella problem som 

finns, inte vad som görs i detalj i det dagliga operativa arbetet i verksamheten.    

3.4 Etikfrågan vid intervjuer 

Att utföra och spela in en intervju är en form av åsiktsregistrering. Det är därför 

av yttersta vikt att säkerställa att respondenten handlar helt och hållet enligt sin 

fria, självständiga vilja då denna ställer upp och medverkar i en studies intervju. 

Respondenten ska på ett tydligt sätt informeras om omständigheterna för vilka 

informationen som uppkommer i intervjun ska hanteras och användas. Detta för 

att på ett etiskt och ansvarsfullt sätt förmedla att forskaren har goda syften med 

sitt arbete, och inte ämnar använda respondentens berättelser i tvivelaktiga ända-

mål. Det hör till god forskningssed att informera respondenterna och fyra faktorer 

brukar ofta omnämnas i denna typ av etikresonemang, nämligen:  

-  Anonymitet -  Konfidentialitet 

-  Sekretess  -  Tystnadsplikt 

  

Anonymitet är respondentens möjlighet att skydda sina personuppgifter jämfört 

med sitt svar (spårbarhet), konfidentialitet är hur materialet från intervjun sprids 

bland andra, sekretess är ett mått på vilka som får ta del av viss information och 

tystnadsplikt innebär att information inte får föras vidare. (Vetenskapsrådet, 2011) 

Det är viktigt att diskutera dessa spörsmål särskilt i de fall där etik- och pröv-

ningsnämnder måste godkänna viss forskning. Det är särskilt känsligt att forska 

om sjuka människor, i synnerhet barn. Gällande föreliggande specifika fall be-

döms risken för etiska komplikationer som små. Respondenternas berättelser 

handlar om hur det fungerar på sina arbetsplatser, så fokus är inte på individen 

som sådan. Detta faktum till trots, har varje intervju inletts med att respondenten 

läst dokumentet: Syfte och mål med intervjun, se bilaga 2: Etik rörande dig som 

blir intervjuad. Jag har skrivit dokumentet för att klargöra etikfrågan för respon-

denten. Varje respondent har fått frågan om de är införstådda med vad intervjun 

innebär, och om de fortsatt är villiga att ställa upp som respondenter. Detta age-

rande gör att jag är säker på att jag gjort vad jag kan för att ta hänsyn till etikfrå-

gan, och att respondenterna ska känna att de vet vad de medverkar i.  
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4 Konstruktion av intervjuguide 

Som informationsinhämtningsmetod användes semistrukturerade intervjuer. För 

att fånga relevant information i undersökningens intervjumoment konstruerades 

en intervjuguide med tillhörande argumentation och förklarningar. Intervjugui-

dens betydelse för studien bedöms så pass stor, att detta förtjänar ett eget kapitel. 

Intervjufrågorna ska undersöka hur portföljhantering på de olika teknikorienterade 

avdelningarna, med fokus på problem och svårigheter som kommer av processin-

dustrins miljömässiga komplexitet. De tre tidigare avhandlade teoriområdena; 

resursallokering, riskhantering och strategiorientering är avgränsade som intervju-

teman. 

I de kommande underrubrikerna avhandlas frågorna i intervjuguidens teman, med 

koppling och motivering till teorin. Det lämnas också en motivering till vad frå-

gan är tänkt att ge svar på för frågeställning. Kopplingen till processindustriell 

miljö visas och förklaras i de fall där det är möjligt.   

4.1.1 Inledning till intervjun 

Intervjun inleddes med att jag berättade lite om vem jag är, hur jag är utbildad, 

och vart jag arbetat. Jag frågade om vad respondenten gjort innan, och hur länge 

den arbetat på företaget etc. för att räcka in den demografiska delen. Jag försökte 

även fånga upp hur insatt respondenten var i projekt och portföljhantering. Jag 

bad även respondenten att beskriva i sammanfattande ordalag vad de anställda gör 

på avdelningen, och hur avdelningens koppling till produktionsapparaten ser ut.  

Jag frågar därefter om etikdokumentet (se 3.4 Etikfrågan vid intervjuer), och om 

det är okej att vi börjar med ljudupptagningen. Uppgifterna om demografin an-

tecknades i fallstudieprotokollet. Därefter började intervjumomentet enligt inter-

vjuguiden. Denna inledning gav mig och respondenten möjligheten att lära känna 

varandra lite, och värmde upp och avdramatiserade lite inför intervjumomentet.   

4.1.2 Intervjufrågor  

Nedanstående frågor är ämnade för att få empiri om hur fallföretaget gör med sina 

projekt. Guiden är ett stöd vid intervjun, ytterligare följdfrågor har skrivits ned för 

ännu mer hjälp. I fallstudieprotokollet finns intervjuguiden med tillhörande följd-

frågor bifogad i sin helhet.  

Frågor:    

1. Kan du berätta lite kring hur projekt drivs på avdelningen? 

2. Hur håller ni reda på vilka och hur mycket resurser som projekten 

kräver? 

3. Kan resurser mellan projekt krocka?  

4. Hur tänker ni kring projekt och risker?  

5. Vad siktar ni mot när ni styr och koordinerar projekt?  

6. Om du tänker tillbaka på intervjun, vilket område har ni på avdel-

ningen störst behov av att utveckla?  
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Fråga ett har syftet att ta reda på hur projektintensiv samt på vilken nivå avdel-

ningen är. Det är en nödvändighet att förstå kontexten för att förstå resterande 

frågors naturliga miljö.  

Fråga två är tänkt att utforska om avdelningarna använder system för resurshante-

ring, som sägs vara viktiga för framgång (Martinsuo & Lehtonen, 2007) (Müller 

et al. 2008) & (Padovani & Carvalho, 2016). Det är även intressant att se om det 

finns flaskhalsar. 

I tredje frågan vill jag ta reda på hur avdelningarna gör allokeringen med fokus på 

människors kompetenser och kompetensbehov i projekten. Konflikter och krockar 

är mycket intressant att fråga kring, eftersom resursallokering sägs vara en kärn-

process inom portföljhantering (Kodukula, 2014). Det kan vara så att en avdelning 

inte har någon formell styrning, då måste logiska följdfrågor ställas i intervjumo-

mentet.     

Fråga fyra om riskhantering syftar till att förstå hur avdelningarna tänker kring 

risker och möjligheter i sina projekt. Jag får reda på hur man ser på risker i pro-

jekt, jag frågar också hur företaget verkligen gör för att mäta sina risker som följd-

fråga. Det finns många verktyg att bedöma risker, till exempel viktningsmatriser, 

parvis granskning eller Efficient Frontier (Kodukula, 2014). Jag vill veta om man 

utför riskhantering godtyckligt eller med stöd av någon metod.  

Fråga fem syftar till att få reda på om företaget strategiskt arbetar mot ett visst mål 

vid koordinering och prioritering av projekt. Svaret förväntas skilja mellan olika 

avdelningar, men på avdelningar som arbetar nära produktionen förväntas svaret 

att stor hänsyn måste tas i projekten för att inte störa produktionen. Strategiorien-

teringsfrågornas syfte är att förstå hur strategiorienteringen av portföljinnehållet 

mot ett visst mål sköts. Frågan undersöker om strategiorientering i portföljen ut-

förs. Detta menar Kaiser et al. (2015) är ett mycket viktigt område för framgångs-

rik avkastning från projektportföljer.  

Frågeguidens sista officiella fråga, nummer sex, har till syfte att locka fram re-

spondentens egen bild av vad som bör utvecklas på avdelningen. Förhoppningsvis 

har intervjuguiden inspirerat till att respondenten hittar något område att prata om.   

4.1.3 Avslutning på intervjun 

När intervjuguiden avslutats, och mina följdfrågor var slut såg jag till att tacka 

respondenten för sin medverkan. Innan jag avslutade ljudupptagningen frågade 

jag även om det fanns något som respondenten tyckte var intressant att dela med 

sig av, eller om det var något ytterligare som respondenten lägga till eller kom-

mentera. Ljudfilen sparades i sin avsedda plats i fallstudiedatabasen.     
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5 Empiri 

I avsnittet Empiri presenteras insamlad intervjudata på ett överskådligt vis. Först 

ut är ett kort utlägg om bortfall, sedan redovisas empirifynden hos respektive re-

spondent i summerande ordalag. Respektive respondent presenteras, sedan sum-

meras intervjufynden. 

5.1 Bortfall  

Den tillfrågade respondenten hos den interna förändringsavdelningen kunde inte 

intervjuas, trots starkt intresse från respondentens sida. Detta bottnar i den klas-

siska problematiken med tidsfrågan. Respondenten hade inga lämpliga luckor för 

att ställa upp på en intervju, förens först efter arbetet med föreliggande rapport 

redan var avslutat. Respondentens arbetsbelastning, samt den tilltänkta tidpunkten 

för intervju var inte förenliga, och bortfallet ur fallstudien blev därför ett beklag-

ligt faktum. Tragiskt nog konstateras att av samma orsak; tiden som begränsnings-

faktor, kunde underhållsavdelningens respondent inte heller hitta någon möjlighet 

att delta i en intervju. Bortfallet av dessa avdelningar är en beklaglig realitet.   

5.2 Presentation av respondenter 

Respondenterna som intervjuades i denna undersökning har anonymiserats, och 

omnämns därför inte med namn. Personen som intervjuades på avdelningen refe-

reras helt enkelt till som: respondenten på avdelningen. 

Alla respondenter kontaktades genom mail, och fick ta del av det missivbrev som 

finns bifogat i bilaga 3.    

5.2.1 Processutvecklingsavdelningen 

Respondenten på processutvecklingsavdelningen är chef över ca 10 personer, och 

har haft befattningen i ca ett år (respondenten har haft befattningen tidigare, men 

återträtt nu under det senaste året). Respondenten har arbetat inom fallföretaget i 

ca 25 år, och är väl förtrogen med de olika stegen i processkedjan. Den intervju-

ade är utbildad civilingenjör, och har efter avslutad universitetsutbildning inom 

fackområdet fortbildat sig inom projektledning via kurser arrangerade genom job-

bet.  

5.2.2 Produktutvecklingsavdelningen 

Respondenten hos produktutvecklingsavdelningen är också forskningschef hos 

företaget. Respondenten har en doktorsexamen på fackområdet, och har varit hos 

företaget i ca 10 år. Tre av de åren har respondenten agerat ansvarig chef för pro-

duktutvecklingsavdelningen. Under det senaste halvåret har respondenten klivit in 

i rollen som forskningschef. Respondenten har ingen akademisk utbildning i pro-

jektledning, men har under sin tid hos företaget arbetat mycket i projekt, och med 

projektledning. Företaget har arrangerat ett antal internutbildningar i projektled-

ning, och respondenten har i några fall agerat lärare i sådana insatser. Responden-

ten har även varit med och framarbetat den projektmodell som företaget använder 

sig av i produktutvecklingsprojekt.  
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5.2.3 Logistikutvecklingsavdelningen 

Hos logistikutvecklingen intervjuades chefen för avdelningen. Respondenten har 

en civilingenjörsutbildning inom logistik, och har tidigare erfarenheter från arbete 

som projektkonsult i olika former. I sin examen har respondenten en universitets-

kurs inom projektledning, och ett antal internutbildningar i projektledning från de 

företag som respondenten varit anställd hos. Vid fallföretaget har respondenten 

arbetat i ca 10 år, och har arbetat som chef på avdelningen i ca tre år. Responden-

ten är projektledare i flera av de projekt som avdelningen driver, och deltar ofta i 

projekt tillsammans med andra avdelningar.    

5.2.4 Projekt/Investeringsavdelningen 

Respondenten hos projekt/investeringsavdelningen är portföljansvarig för investe-

ringarna på fallföretaget. En civilingenjörsexamen inom maskinteknik, samt fler-

talet interna och externa utbildningar i projektledning är respondentens utbild-

ningsbakgrund allmänt och inom projektledning. Dessutom har respondenten pro-

jektledningsvana från tiden innan tillträdet till nuvarande position. I snart 20 år 

har respondenten arbetat hos företaget, så stor förståelse för helheten, samt de-

taljkunskap om verksamheten besitts av respondenten.     

 

5.3 Presentation av intervjuempiri 

I detta kapitel redovisar jag i allmänna ordalag den information jag fick i inter-

vjuerna med respektive respondent. Jag vill klargöra för transparensens skull, att 

de berättelser jag fick berättade för mig rör fallföretagets innersta processer och 

vad som görs där. Efterföljande redovisning av intervjuempiri har därför fått ett 

”lager” av insynsskydd över sig. Jag skriver selektivt, och tar endast upp det som 

är relevant för fortsatt analys. Viss tillrättaläggning av informationen har gjorts 

för att inte råka avslöja något känsligt. Målet är att både respondent och fallföre-

tag ska förbli anonyma. De citat från respondenterna som jag lämnar, har språk-

ligt justerats för att passa rapportens språkbruk rent litterärt.  

5.3.1 Processutvecklingsavdelningen 

Hos processutvecklingsavdelningen ligger ansvaret att styra optimeringen av pro-

duktionsprocessen. Avdelningen har ansvar från produktionsprocessens start, tills 

att produkten övergår till ”lagerhållen produkt” hos de avdelningar som sköter den 

typen av logistisk hantering i varulager.  

Hela företaget är intresserat av att sin produktionskedja ska vara så välfungerande 

som möjligt. Därför finns en vilja att gå in och ”peta” i processen för att förbättra 

den. Respondenten säger att en stor del av arbetet bedrivs i sådana insatser, och att 

avdelningen allt hårdare måste sträva efter att förändringar görs på ett systema-

tiskt sätt. Suboptimeringsrisken är stor, och kostnaderna vid kassationer eller pro-

duktionsbortfall är höga. Avdelningen ansvarar därför för att leda förbättringsar-

betet, och bara utföra förändringar som har dokumenterats och godkänts av en 

tvärfunktionell företagsgrupp med representation från alla delar. Ingen kan vara 

tillräckligt insatt i hela processen för att förstå vad förändringar innebär för hel-

heten, så innan ett projekt tillåts starta, skrivs en försöksplan för optimeringsar-

betet. Först när den är godkänd har avdelningen mandat att gå in och ”skruva” på 

processen i förbättringsprojekt.   
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På avdelningen arbetar man i en stor mängd projekt, men vad som ska räknas som 

projekt är dock en definitionsfråga som respondenten påpekade. Vissa uppgifter är 

mycket små, och tar kort tid, medan andra löper över flertalet år. I det avseendet 

att projekt definieras som en temporär uppgift av engångskaraktär, blir stor del av 

arbetena projekt. Om man istället ser att projekt ska vara mer strängt uppstyrda 

arbeten med tidplan, budget och avsatta resurser, så har avdelningen färre projekt 

men mer linjearbete. Det är som sagt en definitionsfråga, klart är dock att avdel-

ningen alltid bedriver många parallella projekt, och att man alltid har en mängd 

projekt på gång. Respondenten säger klarsynt: 

”Arbetar man med processutveckling blir man aldrig färdig. Arbetet kan 

handla om allt från att justera i detaljer, till att köpa in helt ny produkt-

ionsutrustning”  

Avdelningen har delat upp sina ca 10 medarbetare i tre grupper, som ansvarar för 

varsin del i produktionsprocessen. Respondenten styr arbetet i grupperna i egen-

skap av chef. Vilket arbete som ska göras bestäms och prioriteras på olika sätt. 

Ofta har marknad, produktionsledningen och produktutvecklingen mycket att säga 

till om. Marknad och produktutvecklingen kan ha hittat en ny produkt som ska 

tillverkas, och vill då köra igenom fullskaliga försök. Avdelningen utvecklar de 

”recept” (föreskrifter) för hur arbetsgången skall vara i produktionsprocessen, och 

optimerar den kontinuerligt. Respondenten säger att detta är ett viktigt arbete som 

tar mycket tid i anspråk, och kräver nära samarbete med berörda företagsfunktion-

er. 

I andra änden på tidsskalan kan produktionsavdelningen sett att det finns optime-

ringsmöjligheter i processen, processutvecklingen kallas då in för att leda arbetet 

med förbättringen. Insatserna kan resultera i bättre produktionsekonomi, kortare 

produktionstid, högre kvalitét eller bättre arbetsmiljö för att nämna några fall.  

I fråga om risker med projekt, är nya produkter i topp på listan. För att inte störa 

det normala processflödet försöker avdelningen arbeta med att nya produkter inte 

ska skilja sig allt för mycket från de som företaget redan har. Omställningen i 

produktion blir på så sätt mindre, och riskerna sjunker. En dialog förs med pro-

duktutvecklingen för att hitta lämpliga lösningar gemensamt.  

Hos avdelningen bedrivs andra typer av projekt, än tidigare nämnda interna pro-

jekt. I viss utsträckning deltar avdelningen i externa projekt. Respondenten sitter 

själv med i några styrgrupper för branschorganisationer och forskningsinstitut 

som bedriver forskning inom processområdet. Från avdelningens sida represente-

rar respondenten fallföretaget i sådana projekt, och respondenten säger att detta är 

en mycket viktig del i kompetensutvecklingen och idégenereringen. Tack vare 

marknadsläget i Sverige är företagen inte konkurrenter med de andra medlemsfö-

retagen i dessa samarbetskonstellationer. På så vis kan forskningsprojekt på djupet 

bedrivas tillsammans med andra i branschen. Målet är att alla på avdelningen ska 

delta i sådana samarbeten, men på grund av rådande läge på forskningsanslags-

fronten räcker inte forskningsmedlen åt alla potentiella projekt. Exempel på pro-

jekt som har bedrivits är gemensamma standardiseringssystem för klassning av 

produkter, som oavsett konkurrensbild kan komma samarbetsparterna till nytta. 

Inom strategi och långsiktighet sköts mycket från marknad och produktutveckl-

ingen. Men för sitt eget arbete har avdelningen nyligen upprättat en vision som 

sträcker sig tio år fram i tiden. Den visar ett tydligt mål, dit alla på avdelningen 
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strävar efter att komma tillslut. Genom visionen åskådliggörs planen för närlig-

gande avdelningar hos företaget vad avdelningen strävar efter.  

En annan nyhet hos avdelningen är införande av ett projekthanteringssystem. Sy-

stemet kommer bara användas i de allra största av projekten, som har lång löptid 

och innehåller många kontaktytor mot andra avdelningar. Dessa projekt, till ex-

empel projekt kring nya produkter, innehåller så pass mycket informationshante-

ring att avdelningen tror att ett system kan hjälpa till i projektprocessen. I avdel-

ningens mindre uppgifter/projekt kommer den administrativa arbetsbördan bli 

större än nyttan med ett sådant system säger respondenten. 

I svåra projekt som rör processutveckling på något sätt, brukar verksamhetsstyr-

ningsavdelningen gå in och hjälpa till med projektstyrning. På verksamhetsstyr-

ningsavdelningen har arbetssätt som underlättar för förbättringsarbete i de fall 

som inkluderar samarbete över gränserna mellan olika avdelningar tagits fram. 

Det är i många fall komplexa uppdrag, som på samma sätt som nämndes tidigare 

kräver tvärfunktionella grupper för att lösas. Processutvecklingen sitter då med i 

sådana projekt, för att hjälpa till i frågor rörande processen, medan andra repre-

sentanter från avdelningarna som ska använda projektresultaten agerar ägare och 

ledare av arbetet. Ur processutvecklingens perspektiv är detta arbetssätt mycket 

förmånligt på grund av som respondenten uttrycker det: 

”Det blir bättre för att då får projektet en naturlig mottagare och förval-

tare. Vi på processutveckling får inte överlämna dem, och blir liksom inte 

av med dem annars när vi själva leder dem.”      

En annan aspekt av förbättringsarbete i relation till produktionsprocessen är ar-

betstider, processutvecklingsavdelningen arbetar kontorstid, medan produktionen 

går dygnet runt. Respondenten säger att i viktiga projekt vill avdelningens perso-

nal vara med på plats vid implementeringen av optimeringen. Detta försöker pro-

duktionen schemalägga till vettiga tider, men det är inte ovanligt att processut-

vecklingen måste ske på obekväm arbetstid. Men respondenten säger att mångfal-

den, och att det aldrig blir två dagar som är lika varandra, gör arbetet omväxlande 

och roligt.  

På grund av dessa utmaningar och bredd på arbetsuppgifter inom processutveckl-

ing innebär det att avdelningen har behov av ganska olika kunskapstyper. Ett be-

hov av personer som har mer kunskaper än just specifikt processutveckling finns, 

personerna måste även förstå vad som händer rent teoretiskt i själva processen. 

Sammansättningen av personal på avdelningen måste därför vara mångfacetterad.     

5.3.2 Produktutvecklingsavdelningen 

Hos produktutvecklingsavdelningen utvecklas de nya produkter som företaget 

producerar. Avdelningen är ett tätt sammansvetsat arbetslag, med spetskompetens 

inom fackområdet för sitt produktutvecklingsområde. Personerna på avdelningen 

har inte sällan höga ingenjörs- eller till och med doktorsutbildningar, samt lång 

och rik arbetslivserfarenhet från skrået.  

Avdelningen förbättrar även de befintliga produkter som företaget redan har. Hos 

utvecklingsavdelningen användes ofta projektformen som arbetssätt. Det finns ett 

internt framtaget system för projektledning, i vilket produktutvecklingsprojekt 

finns standardiserat. Marknadsavdelningen agerar projektägare, vilket betyder att 

fallföretaget har stort marknadsfokus.  
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Det är som respondenten uttrycker det: 

 ”Det är marknadsavdelningen som sätter upp kravspecifikationen för 

produkterna vi ska utveckla, det är de som definierar profilen på produk-

ten så att vi kan både sälja, men också få tillräckligt betalt för den på 

marknaden”  

Vidare talar respondenten om hur företaget tänker kring marknadsstrategier, och 

hur det avspeglar sig i projektarbetet. Det visar sig att det tas stor hänsyn till pro-

jektriskerna vid prioritering av vilka utvecklingsuppdrag som ska drivas. Företa-

get vet att vissa projekt är riskabla och svåra att lyckas med. Detta kan bero av 

stor teknisk komplexitet, eller av ett svårbedömt marknadsläge.  

Själva initieringen av produktutvecklingsprojekt kan komma från olika funktioner 

inom företaget. Vanligast är att marknad, produktutvecklingen eller säljavdelning-

arna kommer med uppslag till nya produkter. Efter en sorts förstudie tas beslut av 

företagsledningen om ett fullskaligt utvecklingsprojekt ska startas. I fallföretagets 

projektrutiner finns processens beslutsunderlag noggrant beskrivet och standardi-

serat.  

Projektledare för produktutvecklingsprojekt utses från någon av avdelningens 

erfarna medarbetare. I 95% av fallen kommer projektledaren även delta i själva 

det praktiska utvecklingsarbetet i projektet. Stor teknisk kompetens och erfarenhet 

erfordras.  

Det pågår alltid parallella projekt, och det är inte ovanligt att projektledarna driver 

flera stycken samtidigt. Det finns ingen formell styrning för hur projektledarna 

ska utöva ledarskap. Alla medarbetare inom företaget arbetar efter samma vision 

och värdegrund, och de som agerar projektledare har genomgått internutbildningar 

där ledarskap är en del. Det är en informell självklarhet att projektledaren visar 

goda ledaregenskaper och tillräcklig social kompetens för att klara uppgiften.  

Problemområden som ofta försenar projekten sägs komma främst från två källor, 

nämligen: 

- Kunder i s.k. applikationstest  

Kunder i applikationstester är företag som testar den nyutvecklade produkten för 

utvärdering innan fullskalig marknadslansering. Det kan vara problematiskt att få 

komma in hos en kund, och ”störa” deras verksamhet med nya produkter. Appli-

kationstesterna behövs för att verifiera att produkten gör det den ska, även i kun-

dens slutanvändning.  

- Den egna produktionsapparaten  

Det är viktigt att hitta lämpliga fönster i den egna produktionsapparaten för att ta 

fram de första fullskaliga serierna av de nya produkterna. Företaget vill inte störa 

sin produktion och riskera att det normala produktionsflödet påverkas. Sådan till-

verkning passas därför in i välplanerade luckor med lång framförhållning. Upp-

skalningen från laboratoriemiljö till produktionsmiljö är komplext. Alla i produkt-

ionen påverkas på ett eller annat sätt. Här bedrivers ett tätt samarbete med pro-

cessutvecklingsavdelningen för att få det att fungera bra.  

Om det ändå inträffar förseningar av projekten finns olika metoder för att hantera 

detta. Ett sätt är att förseningar uppmärksammas och hanteras av projektledaren 

genom statusrapportering. Regelbundet träffas projektledarna i företaget med en 



33 
 

grupp resursägare. En progressrapport avläggs, och ofta kan mindre problem lösas 

i detta forum. Om förseningen inte kan lösas av denna grupp, lyfts frågan till före-

tagsledning med VD, som har större befogenheter att besluta i ekonomi- och 

marknadsfrågor. Respondenten beskriver en verklighet där det är oerhört viktigt 

att få ut nyutvecklade produkter på marknaden. Avdelningen prioriterar därför de 

nära avslutade projekten hårdare än de som befinner sig i förstudiefas eller kon-

ceptfas. Denna systematiska prioritering av nästan färdiga projekt innebär då i 

praktiken att även nystartade projekt kommer att bli försenade på grund av resur-

sallokeringar. Det är som respondenten säger: 
 

 ”Jag gör det aktivt. När jag sitter och planerar gör jag ett aktivt val att 

prioritera det som snart ska lanseras, det som ligger som koncept blir 

lägre prioriterat. Det innebär att vi alltid blir försenade i nystarten. I ett 

längre perspektiv kommer det troligen innebära konsekvenser!”  

För att hantera projektledning av produktutvecklingsprojekt har företaget aktivt 

arbetat med systematisk projektstyrning sedan 1990-talet. Först genom mer eller 

mindre egenutvecklade system, nu genom en uppdaterad samling projektrutiner. 

Rutinerna är en samling verktyg för styrning och koordinering av projekt. Projekt-

rutinerna är framtagna tillsammans med konsulter och företag inriktade på syste-

matisk projektledning. 

Produktutvecklingsprojekt kan ha olika löptid, beroende på graden av teknisk 

komplexitet. Planeringen av projekttiden görs när företagsledningen godkänt att 

förstudien håller för att utveckla en ny produkt. Då görs bland annat en ”Work 

Breakedown Structure”-planering (WBS) av hela projekttiden. WBS´en innehåller 

alla steg som produkten ska gå igenom inom utveckling/testning. Inga arbetspaket 

i WBS´en ska vara längre än tre månader. Projektledaren tidsrapporterar pro-

jektets verkliga progress mot WBS´en. På så vis kan resurser styras och avdel-

ningen ser till att tidplaner hålls. 

Avdelningen har många produktutvecklingsprojekt, varje år hålls ett koordiner-

ingsmöte för företagets projektportfölj. Produktutveckling, produktionsansvariga, 

processutvecklingen och företagsledning/marknad möts och diskuterar produktut-

vecklings- projektportföljen. Där analyseras vilka produktutvecklingsprojekt som 

ska prioriteras högst. Detta gör att ledningen får en samsyn om hur företagets ut-

vecklingsarbete ska samordnas, koordineras och prioriteras under året. En modell 

som tar hänsyn till ekonomi, marknad och produktion hjälper att fatta under-

byggda beslut. Denna grupp har ett helhetsgrepp på företagets verksamhet, och 

kan med sin kombinerade helikoptersyn se till att rätt produkter utvecklas i rätt 

takt för att göra succé på marknaden. Det har även hänt att långt gångna produk-

ter, nära lansering har lagts ned. Projekt kan även pausas, eller omvärderas och 

återstartas för att se om marknadsfönstret är det rätta. Detta sköts av företagsled-

ning/marknad. Respondenten beskriver detta som:  

”Det är en av företagsledningens viktigaste uppgifter, att lägga ned 

ogynnsamma projekt, då kostnaderna ökar med arbetsinsatsen över tid. 

Det blir allt mer kostsamt att lägga ner produkter som utvecklas under 

lång tid, ju längre tiden fortgår. Det är också jobbigt för dem som arbetat 
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med produkten att se den läggas ned när mycket arbete och energi inve-

sterats!”  

När projektledarna i produktutvecklingsprojekten fattar beslut, finns det ingen 

formell metod för detta, det är upp till varje projektledare. En del väljer att doku-

mentera sådana beslut, men hur mycket tid som ska läggas på sådan dokumentat-

ion är mycket upp till varje individ. Ett forum där sådana saker kan dokumenteras 

är i statusrapporterna. Är det viktiga beslut som projektledaren måste ta, tas det 

upp i projektgruppen. Är ärendet större lyfts det till resursägarna. Affärsbeslut tas 

alltid av företagsledningen. Sådana beslut dokumenteras alltid enligt standardise-

rat sätt.  

När produktutvecklingsprojekten är avslutade författar projektledaren en status-

rapport. Alla statusrapporter bygger upp en sorts kunskapsbas som kallas ”Less-

sons learned”. Genom kunskapsbasen kan avdelningen ta en återblick på pro-

jekten och dra lärdomar av framgångar, motgångar och vad som måste förbättras i 

projektledningsprocessen. Tidsrapporteringen kan analyseras, och detta vittnar om 

förseningar och projektledaren har dokumenterat vad förseningen beror av i rap-

porten. Alla avslutade projekt har samlats i en databas. Det blir möjligt att se på 

trender över tid, och lära sig om var de största problemen uppkom, och hur de 

löstes.  

När två år har gått sedan produktlanseringen kommer en projektrevision som föl-

jer upp projektresultatet från initiering till marknadsetablering och försäljning. 

Här dras lärdomar om hur väl produkten lyckats utvecklingsmässigt, kvalitets-

mässigt och ekonomiskt.  

Kompetensutvecklingen på det personliga planet är mycket upp till individen. 

Produktutvecklingsavdelningen är tätt sammansvetsad med en positiv atmosfär. 

Medarbetarna lär sig av varandra och växer med uppgifterna. Företaget tar ändå 

allvarligt på projektledningskompetensen hos sina medarbetare, och planerar ut-

bildningsinsatser för att förstärka och utveckla sin kompetens. Avdelningen hop-

pas kunna leda sina projekt ännu mer effektivt genom att bli bättre på projektled-

ningslära.  

Pratar man projektresultat, och vad man lär sig i projekten används sådana kun-

skaper på lite olika sätt. När en anställd hittat ett nytt sätt att arbeta efter sprids det 

inom avdelningen, när det satt sig naturligt kommer det föras in i rutinbeskriv-

ningar, och slutligen in i projektrutinerna. Detta sker kontinuerligt som en naturlig 

del i arbetet. Det är sällan som det är så lika arbetsuppgifter i nya produktutveckl-

ingsprojekt att man kan helt gå på tidigare kunskap. Personalen måste prova och 

pressa gränserna för vad som man trodde var rimligt eller ens möjligt. När avdel-

ningen ligger så långt fram i utvecklingsfronten ökar osäkerheterna, respondenten 

beskriver situationen som:  
 

”Det är såklart så att man då och då måste räkna med att till exempel ett 

experiment kan misslyckas, det är del i utvecklingsprocessen. Det är ald-

rig roligt, men alla är medvetna om risken att det kanske inte går som 

man tänkt sig”  

Hos produktutvecklingsavdelningen deltar man i externa forsknings- och utveckl-

ingsprojekt. Respondenten beskriver att det kan vara mycket förmånligt beroende 
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av konstellationerna som projektet innefattar. Bäst resultat från sådana projekt 

brukar komma om; fallföretaget, fallföretagets kunder, kundens leverantörer samt 

något universitet deltar. Universitetet driver projekten som forskningsprojekt, och 

företagen i projektet arbetar med att lösa ett gemensamt problem. Ofta är det nå-

gon professor hos universitetet som är projektledare, och företagen levererar re-

sultat från försök och provningar. Universitetet utför analyser etc. och författar 

slutligen en rapport om projektresultatet. Detta brukar vara allmännyttig kunskap 

som gagnar företagskonstellationen mycket. Konsortiet blir klokare tillsammans, 

och kan bedriva ett ännu mer fruktsamt framtida samarbete.   

Det blir mer komplicerat om projekten innehåller för många företag, som alla vill 

ha sin vilja igenom, samt om projektet innehåller konkurrenter. Fallföretaget gör 

då analys och övervägningar om huruvida det är värt risken att delta i projektet. 

Det kan ju vara så att företaget ”lär” sina konkurrenter genom att dela sin kunskap 

på fackområdet, ibland tackar man då nej till deltagande i sådana projekt.       

5.3.3 Logistikutvecklingsavdelningen 

Logistikutvecklingsavdelningen är den avdelning som hanterar olika logistiska 

utvecklingsfrågor vid fallföretaget. Det är dock inte en transportavdelning som 

namnet logistikutveckling kanske kan antyda. Ren transportlogistik inom tillverk-

ningsprocessen hanteras och sköts av produktionsplaneringen, transportavdel-

ningen samt processutvecklingen. Dessa avdelningar kan söka stöd hos logistikut-

vecklingsavdelningen när de behöver hjälp med anpassning av systemlösningar.   

Logistikutvecklingen hanterar frågor kring spårbarhet av produkter, lagersystem 

och hur administrativa processer i materialhantering, leveranser, fakturering och 

administration utvecklas. I många fall använder avdelningen projektarbetsformen 

för att bedriva sådana utvecklingsinsatser. I sådana uppdrag arbetar avdelningen 

tätt mot IT-avdelningen, som bistår med programmering och anpassning av IT-

systemen företaget använder för att sköta ovan nämnda processer.  

Frånsett de logistiska frågor som sköts på ”hemmaplan”, har avdelningen ett tätt 

samarbete med sina externa grossister kring hur distribueringen av produkter ska 

fungera. Det kan röra sig om frågor om administrativa delar så som orderhante-

ring etc. men också om hur spårbarhet av produkterna ska kunna utföras från före-

tagets lager till grossisternas godsmottagningar. En del av frågorna som hanteras 

rör lagerhållning och hur grossisterna ska placera sina beställningar för att företa-

get ska undvika stora produktionstoppar i produktionsprocessen. Respondenten 

beskriver en episod innan avdelningen förde sådana diskussioner, då var det van-

ligt att grossisternas ordervolymer fyllde hela produktionsorders från produkt-

ionsprocessen. Detta resulterade i en mycket stor produktions-peak, vilket företa-

get vill försöka undvika i ett balanserat produktionsflöde. Logistikavdelningen 

hjälpte grossisten att ta fram rutiner för hur beställningar av produkter och lager-

hållning kunde göras på ett bättre sätt i framtiden.   

Mot kunder och grossister arbetars med frågor rörande transportlösningar och 

transportupplägg. Avdelningen gör allt för att skapa så pålitliga och robusta leve-

ranser av företagets produkter som möjligt till kunder och mottagare världen över. 

Avdelningen arbetar även med att hålla företagets produkter med artikelnummer 

samt produktsortiment under noggrann uppsikt. Man hjälper till att föra in nya 

artikelnummer på de nya produkter som produktutvecklingen tar fram i sina pro-
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duktutvecklingsprojekt. Alla olika varianter i produktsortimentet hålls under upp-

sikt, och uppdateras kontinuerligt, även då det är dags att fasa ut gamla produkter. 

Vid och kring lanseringsstadiet av en ny produkt har logistikutvecklingen en vik-

tig roll, då avdelningen uppdaterar alla produktions-, material-, order-, och affärs-

system med dessa nya produkters artikelnummer.  

På avdelningen arbetar de anställda i olika stor utsträckning i projekt. Av de ca 

fem anställda på avdelningen, gör två anställda merparten av sin arbetstid inom 

olika projekt. De resterande tre har ungefär en 20% inblandning i projekt. Det är 

generellt sett cirka fyra till sex parallella projekt igång samtidigt på avdelningen.  

När avdelningen arbetar i projekt, innehas oftast projektledningsrollen för pro-

jektet. Man arbetar då tätt mot IT-avdelningen och mot lageravdelningen i projekt 

som rör systemet för leveranser. I enstaka fall deltar logistikutvecklingen även i 

koncernprojekt, och då endast som projektdeltagare, projektledningen hanteras av 

koncernens representanter.    

Respondenten berättar om sina projekt, projektledning och om resursanvändning-

en i dessa, och säger:  

”Man kan ju ha en massa planeringsverktyg för styrning, men jag använ-

der Excell. Jag har vad alla gör i huvudet, och det blir sällan några 

krockar. Jag stämmer av att alla hinner, och att vi inte ligger efter. Det 

är relativt enkla projekt, så det fungerar bra.”  

Respondenten har en bakgrund som konsult för projektledning av administrativa 

IT-systemlösningar, och använder därför en projektmodell som fungerade bra i de 

projekt som respondenten arbetade i, innan anställningen på företaget.  

Respondenten berättar vidare om projektledningen, och frågar plötsligt:  

”Får jag berätta om vår projektmodell? För den är kopplad till varför 

det går så bra i projekten tror jag!  

Projektmodellen har sitt ursprung från respondentens tid som konsult. När re-

spondenten började sin anställning hos fallföretaget, implementerades modellen 

på logistikavdelningen. Modellen består av fem steg, med obligatoriska affärsbe-

slut av styrgruppen mellan varje steg. Modellens mall kan anpassas något mot 

varje projekt, beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Respondenten 

trycker på att första steget är mycket viktigt, där återfinns bland annat projektpla-

nering och projektdirektiv. Genom att arbeta fram ett vattentätt projektdirektiv, 

kan många frågetecken lätt suddas ut under resans gång.  

”Det är viktigt att vi tänker i processer, vi får aldrig glömma att betrakta 

det som processer när vi tar fram projektdirektiven!”       

Respondenten berättar att genom att anta detta synsätt; att projektresultatet ska ses 

som en process, kan många onödiga fel och brister undvikas. Genom att tidigt 

involvera intressenter i projekten, och befatta dem med inflytande som står i relat-

ion till deras intresse i projektet blir också projektresultatets effekt som störst. 

Avdelningen ser också till att binda upp tillgänglig kunskap och kompetens kring 

de saker man försöker utveckla. Detta gör att den förändring som måste till vid 

implementeringen av resultatet förenklas betydligt säger respondenten. Om im-

plementering av projektresultaten säger respondenten:  
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”Ett steg i implementeringen av våra projektresultat är utbildning för 

personalen som ska bruka systemet. Där får vi en viktig input och kritik 

på systemlösningens funktion” 

Med hjälp av projektmodellen som används kan den input som framkommer i 

utbildningen av personal återkopplas till utvecklings- och förbättringsprocesserna 

vid logistikutveckling. Det är då dels själva funktionen för lösningen som kan 

utvärderas, men också själva projektledningen av projektet. Inputs samlas in, och 

diskussioner om förbättringar internt förs. Sedan förbättras bristerna i processen, 

och avdelningen försöker bil ännu bättre tills nästa projekt. Respondenten kom-

menterar det klokt: 

”Som projektledare får man in väldigt mycket input, en massa förbätt-

ringspotential att ta med sig in i nästa projekt, alla som varit med i pro-

jekten tycker det är bra med modellen, för att veta hur det är tänkt i varje 

steg!”  

Projekten slutar med att som respondenten uttrycker det: ”-Projektet avslutas när 

lösningen går live efter driftsättningsdatumet.” Då har avdelningen genomfört en i 

förväg planerad acceptanstest, och kan därefter utföra överlämningen till de inter-

na mottagarna.    

Om resurskonflikter berättar respondenten att det sällan är några problem, har 

avdelningen dragit igång ett projekt, har man även fått tillräckliga resurser för att 

kunna driva detta. Det kan bli problem vid förseningar. Det kan vara så att andra 

avdelningars projekt försenas, så att projektstarten på logistikutvecklingen för-

skjuts, eller vice versa. Men det är sällan ett problem, eftersom att logistikutveckl-

ings utvecklingsprojekt ofta får hög prioritet, och får således enklare de resurser 

som erfordras.  

Hos avdelningen övervakas projektrisker genom att använda olika verktyg. För 

rena projektrisker träffas de inblandande i de inledande faserna för att utföra klas-

siska riskbedömningar med viktade risker och sannolikheter. För projekt med 

högre grad av innovationskaraktär används SWOT-analyser (Strength Weakness 

Opportunity Threat) för att kartlägga hur yttre och inre faktorer kan komma att 

påverka projekten, men som är av annan karaktär än risken att projektledaren ska 

bli sjuk exempelvis. Då fångas aspekter upp, så som koncernpåverkan eller lik-

nande i SWOT-analyserna. Beslut på koncern-nivå som riskerar ta sig uttryck som 

förändringar på lokal nivå etc. kan vara risker som hanteras. Genom riskhante-

ringen sjunker riskerna, och säkerheten och därmed sannolikheten att projekten 

ska lyckas ökar. 

Avslutningsvis delar respondenten sina tankar om projektmodeller och huruvida 

det ska finnas en centraliserad projektledningsfunktion på företaget. Det fram-

kommer att företaget har gjort försök att konstruera en övergripande modell för 

alla projekt i verksamheten. Respondenten säger att den arbetsgruppen kom fram 

till att fallföretagets projekt är för olika för att kunna använda samma modell. Re-

spondenten berättar att projektgruppen konstaterade att modeller fungerar bäst om 

de inte är för generella. En gemensam modell skulle behöva vara mycket generell, 

då det endast är planerings- och avslutningsfaserna som är liknande i projekten i 

nuläget. Därför skrevs det ner hur varje avdelning gjorde i sina projekt.    
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5.3.4 Projekt/Investeringsavdelningen 

Hos projekt/investeringsavdelningen intervjuades den person som har budgetan-

svaret för investeringsprojektens projektportfölj. Indelningen på avdelningen fun-

gerar så att en operativ projektavdelning sköter projekteringen av investeringspro-

jekt hos fallföretaget. Det är allt från att bygga fabriksbyggnader, hantera rör- och 

vattensystem, elektricitet, installera maskiner eller på annat sätt uträtta arbeten för 

att bygga ut och utveckla produktionsprocessen. Respondenten hos investerings-

avdelningen uttrycker läget som:       

”Vi kommer in när någon på företaget behöver göra en investering, vi 

har ju vanliga projekt som går, men investeringsprojekt kostar normalt 

sett pengar” 

Investeringsavdelningen sköter sådana projekts ekonomiska aspekter, så som in-

vesteringskostnader, återbetalningstider och total investeringsbudget. Alla projekt 

som ska utföras inom denna kontext måste budgeteras. Varje år görs en investe-

ringsbudget som täcker den kommande femårsperioden. Företagsledningen får 

äska investeringsmedel från koncernen, och får ett investeringsanslag för kom-

mande års investeringar. Det är då investeringsavdelningens uppgift att balansera 

den investeringsportfölj i vilken alla sådana projekt ligger, mot det investerings-

anslag som tilldelas företaget. Det betyder att innehåll och omfattning av kom-

mande års projekt anpassas till de ekonomiska och mänskliga resurser som finns 

tillgängliga inom dessa ramar. Innehållet måste också anpassas mot den strategi 

som företaget har. Respondenten hos investeringsavdelningen uttrycker det som:   

”Det blir mycket pengar, men det blir för oss att prioritera, för normalt 

har vi ju många fler önskemål än vi får anslag till”     

Det brukar vara så att företaget kan få inofficiella godkännanden från sin koncern 

lite i förväg. Detta behövs, för att avdelningen ska få tjuvstarta lite med projekten. 

Det är mycket vanligt att sådana investeringsprojekt som rör tillverkningsproces-

sens förändring eller utveckling måste genomföras på kort tid under det årliga 

semesterstoppet. Produktionen står då helt still, och ett smalt tidsfönster uppstår 

då många stora projekt måste genomföras utan förseningar eller komplikationer. 

Ett tidigt preliminärt okej underlättar för att kunna planera inför semesterstoppets 

alla aktiviteter. För mycket stora projekt, där den totala investeringen handlar om 

hundratals miljoner, måste investeringsbeslutet upp till koncernledningens högsta 

möte. Sådana projekt kräver strikt formella godkännanden innan de genomförs 

rent operativt.  

Då prioritering och urval blir en aktuell fråga i portföljhanteringen frågade jag 

respondenten hur avdelningen gör, när man låser innehållet i sin portfölj, och om 

det inte lätt blir konflikter när intressenter ska bråka om anslag. Respondenten 

svarade då att väl utförda koncept- och förstudier innehållande bland annat inve-

steringskalkyler utgjorde ett mycket viktigt underlag för samsyn kring prioritering 

och urval. Det definitiva godkännandet av investeringsbudgeten beslutas på ett 

årligt så kallat ”investeringspanels-möte” där ledningen prioriterar vilka projekt 

som ska drivas sett ur nyttosynpunkt för företaget, men balanserat mot tillgängliga 

resurser.  

Respondenten håller sedan koll på det ekonomiska läget i projekten mot budget, 

och reviderar denna en gång i kvartalet. Projektledarna summerar läget för pro-
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jektet och lämnar in en kvartalsrapport till investeringsavdelningen. Läget för alla 

projekt summeras där efter i ett Excell-dokument av respondenten.  

Respondenten berättar lite mer om själva kvartalsrapporteringen, som fungerar 

mycket bra, och har gamla anor:  

”Projektledarna gör sina kvartalsrapporter i Excell-dokument. Det är 

egentligen gamla pappersmallar som blivit datoriserade, dom är jätte-

gamla, från 1976 tror jag! Dom är jättetråkiga, men mycket strukture-

rade med detaljerade instruktioner som alla förstår och fungerar därför 

mycket bra!”       

Åldern till trots är alltså kvartalsrapporteringen effektiv med hjälp av dessa mal-

lar. Det enda respondenten reflekterar kring, är om det inte borde gå att lägga in 

dem i en gemensam databas. Avdelningen försöker tillgängliggöra allmän inform-

ation med hjälp av olika delningstjänster på datorn. Alla berörda personer ska lätt 

kunna få en inblick i information snabbt. Respondenten beskriver det som: 

 ”Målsättningen är att alla ska arbeta på samma standardiserade vis, 

och att vi ska ha tillgång till varandras projekt, så vi kan dra nytta av 

varandra, och lära oss hela tiden”         

En nyhet för i år är att avdelningen har börjat granska sina avslutade projekt i in-

ternrevisioner. En intern revisor går igenom avslutade projekt, och på så sätt kan 

brister i projektprocessen identifieras. Om projektledningen inte utfördes efter de 

rutiner som finns, får projektledningen kritik om detta, eller så förändras projekt-

ledningsrutinerna när det är tillämpligt. Revisionen sätter lite mer press på pro-

jektledarna att de ska använda tjänsterna för informationsdelning, samt att de ska 

jobba så standardiserat som det är möjligt. Revisionen belyser sådana här förbätt-

ringspotentialer mycket tydligt och bra, tycker respondenten.  

När ett investeringsprojekt startar, så har en impuls kommit från någon i företaget 

att det behövs en investering för att avdelningen ska kunna möta de krav som 

ställs av företaget. Om en produktionsavdelning har fått ett nytt produktionstal att 

styra mot, och en volym att leverera, måste anläggningen anpassas efter det. Re-

spondenten berättar:  

”Det bottnar ju egentligen i företagets ”Affärsplan” om man säger, före-

taget vill att verksamheten ska fungera på ett visst sätt för att affärspla-

nen ska fungera, då får vi ju leverera investeringar som uppfyller detta 

mål” 

Avdelningen upprättar projektdirektiv för investeringsprojekt som ska möta af-

färsplanens efterfrågan, och det är således flera mättetal att styra efter. Ett mätetal 

för urval av investeringsprojekt är att en viss procentsats av den årliga investe-

ringsbudgeten måste läggas på produktivitetshöjande eller kostnadsbesparande 

projekt. Allt detta för att styra upp, så att man inte gör felinvesteringar. Genom att 

ha en ganska strängt uppbyggd förberedande process innan projektstart minskar 

risken för att så kallade felinvesteringar ska göras. Det görs kalkyler, och beräk-

ningar mot styrtal. Processen tar förhållandevis lång tid, så risken för förhastade 

investeringar minskar också. Respondenten menar att: 

”Hanteringen har blivit avsevärt bättre sedan vi styrde upp investerings-

processen hårt. Det har gett väldigt mycket struktur åt investeringarna 

nu, men det är fortfarande väldigt mycket vi kan bli bättre på. Vi ser att 
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vi ofta missar att kommunicera med intressenter, och att vi måste rätta 

till saker i efterhand på grund av det. IT-system är väl ett sådant exem-

pel, det har hänt att det har blivit bortglömt i vissa investeringar.”   

Respondenten beskriver att dennes erfarenhet är att man aldrig kan kommunicera 

tillräckligt mycket. Det finns alltid någon man kunde ha pratat lite mer med, eller 

någon leverantör som kunde ha fått en ännu bättre underbyggd kravspecifikation. 

Avdelningen vill verkligen försäkra sig om att leverantören förstår företagets be-

hov, så att exakt rätt varor och tjänster levereras i rätt mängd, kvalité och dessu-

tom vid rätt tid!  

Avdelningen där respondenten arbetar har av andra på företaget samt responden-

ter, pekats ut som den avdelning som mest liknar ett klassiskt projektkontor. Re-

spondenten ger ett långt och utförligt svar om att avdelningen är organiserad på ett 

visst vis för att kunna hantera den mångfald och den komplexitet som summan av 

alla investeringsprojekt utgör. Företaget driver projekt som faller in under många 

kategorier, så bred kompetens finns på avdelningen. Genom att ha samlat projekt-

ledningen för sådana projekt blir kommunikationsvägarna betydligt snabbare. 

Arbetsklimatet som uppstår härigenom beskrivs av respondenten:  

”Varje anställd har sitt specialområde, men eftersom att de sitter så nära 

varandra och har så bra relation kan man bara kliva in hos kompisen 

bredvid och fråga direkt det blir någonting” 

Vidare berättar respondenten om realiseringen av projekten, och vad som händer 

när projekteringen är klar och det är dags att beställa själva projektet. Responden-

ten berättar att avdelningen då har en mycket nära kontakt med företagets inköps-

avdelning. Inköpsavdelningen är experter på de lagar och regler som finns för 

inköp, samt är skickliga förhandlare för att komma överens om priset på en vara 

eller tjänst. Det är ett riktigt rävspel som ibland kan bli riktigt spänt och otrevligt, 

men det är det som gör det kul berättar respondenten. Vidare säger respondenten:  

”Vi lämnar alla frågor om priser och så vidare till inköpsavdelningen, 

dom får vara ”The Bad Guy”, vi måste se till att våra projektledare har 

bästa möjliga relation till våra leverantörer. Dom ska inte snacka pris- 

dom ska uträtta bästa möjliga arbete tillsammans!”     

Detta gör att hos projekt/investeringsavdelningen är projektledaren spindeln i nä-

tet som respondenten säger; ”Man har kontakt med alla på hela företaget”. Det 

har dock en baksida poängterar respondenten, företaget går för närvarande mycket 

bra, och det har aldrig varit så angeläget som nu att investera i ny utrustning. Det 

är inte den ekonomiska resursen som är flaskhalsen, utan det handlar om att det är 

svårt att attrahera och rekrytera rätt projektledningskompetens till företaget. Av-

delningen kan därför inte starta så många projekt som man skulle önska på grund 

av att man inte har projektledare som kan driva dem. Så här säger respondenten:  

”Det är så brett, och ofta komplext…vi kan därför inte bara rycka någon 

direkt från skolan och be denna driva projekt- man måste ha erfarenhet 

och förståelse av vår process. Vi hankar oss fram bäst vi kan med kon-

sulthjälp, men det sätter stor press på de projektledare som vi har”  

Intervjun avslutades med att respondenten tillfrågades om risker och riskhante-

ring. Respondenten berättar att riskanalyser utförs i varje projekt, och då ser man 

till att berörda avdelningar så som miljöskydd- och brandskyddsavdelningarna är 
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med i riskhanteringen. Produktionen har även en röst i analysen, och respondenten 

säger:  

”Vad händer om något går fel i projekt? Jo då blir det ju förseningar i 

produktionen…så i kritiska projekt så har vi möten flera gånger i veckan 

för att så tidigt som möjligt kunna hantera risker, och då får vi ju massor 

av återkoppling vi kan agera på” 

 

5.4 Avdelningar med respondentbortfall 

På grund av bortfall av respondenterna hos den interna förändringsavdelningen 

samt underhållsavdelningen finns ingen intervju-empiri att redovisa. Dock finns 

information om avdelningen hos fallföretagets intranät. Jag kan av förklarliga skäl 

inte källreferera till denna sida, då fallföretagets identitet inte ska röjas. Nedanstå-

ende korta text är en förklarning för denna avdelnings funktion, som får stå som 

en ej refererad förklarande berättelse byggd helt på min egen förförståelse.  

5.4.1 Interna förändringsavdelningen  

Hos den interna förändringsavdelningen bedrivs förbättrings- och förändringspro-

jekt som ofta innebär och inkluderar samarbete mellan många avdelningar. Ef-

tersom att projekten mellan avdelningar definitionsmässigt innebär någon form av 

distribuerade projekt eftersom att arbete över avdelningsgränser och geografisk 

placering ställer andra krav på projektledning, än när endast enskilda projekt drivs 

lokalt hos en avdelning. Förändringsavdelningen har utvecklat ett arbetssätt med 

speciella projektledningsrutiner som underlättar projekt mellan avdelningar. Av-

delningen sätter ihop arbetsgrupper som styrs via dessa speciella arbetsrutiner. 

Bland annat respondenten hos processutvecklingsavdelningen beskrev föränd-

ringsavdelningens projektledning vid intervjutillfället. Respondenten beskrev hur 

förändringsavdelningen agerade projektledare i dessa arbetsgrupper, för att re-

spektive avdelning skulle kunna agera ”specialister” i arbetsgrupperna och slippa 

undan ledningsbiten. Andra avdelningar anlitar förändringsavdelningen vid im-

plementation av nya arbetssätt och förbättringsarbeten. Avdelningen agerar som 

en sorts gränsöverskridande hjälpstruktur för projektledning inom vissa projekt 

hos fallföretaget.      

5.4.2 Underhållsavdelningen 

Underhållsavdelningen hos fallföretaget består av flera funktioner. Huvudmålet är 

att underhålla produktionsprocessen för att den ska vara i bästa möjliga kondition, 

då fungerar den vardagliga verksamheten ostört. Det finns en grupp som utför 

produktionsnära underhåll nära tillverkningsprocessen. Det finns även ett el-

underhåll, med tillhörande elverkstad. I en reparationsverkstad har företaget möj-

lighet att serva och nytillverka mekanisk utrustning till processmaskinerierna. De 

kran- och lyftutrustningar som används runtom hos produktionsavdelningarna 

servas och besiktigas av en av underhållsavdelningens grupper.  

Det dagliga underhållet utförs utefter ett förutbestämt schema för periodiskt un-

derhåll, men även mer akuta insatser kan behöva utföras vid eventuella haverier.  

Avdelningens arbete i projekt och dess projektgrad kan inte beskrivas vidare, det 

behövs empiri för att stödja en sådan utläggning.  
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Det förmodas vara så att de underhållsarbeten som måste utföras vid produktions-

stopp drivs i någon typ av projektliknande form. Det är mycket snäva tidsperioder 

som arbetet kan utföras, och det utförs bara en gång. Det hade varit intressant att 

undersöka hur sådana projekt utförs i verkligheten.    
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6 Analys 

I analyskapitlet görs sambandet mellan teoribasen, metodansatsen och arbetets 

resultat. Empirin från intervjuerna behandlas i enlighet med den metod för analys 

som redan avhandlats, samt med koppling till teoriavsnitten där detta är möjligt. 

Kapitlet delas upp i instrumentella delar och mänskliga delar.     

6.1 Instrumentella delar 

Instrumentella ämnen inom projekt, är alla de ”hårda” delarna inom planering, 

uppföljning, tidsplanering, resursallokering etc. I kommande kapitel 6.2 lämnas 

en utläggning av mjuka delar.  

6.1.1 Arbete i projekt 

Det står klart att avdelningarna arbetar i stor utsträckning i projektformen när det 

bedrivs utveckling. De avdelningar som empirin kommer från visar att det skiljer 

sig i hur många projekt som avdelningarna har, och hur man driver dem. En pro-

jekttung avdelning med många, men lite kortare projekt är processutvecklingsav-

delningen, där man istället bedriver stort antal projekt. Jämförs mot produktut-

vecklingsavdelningen är projekten här ofta längre, och mer likformiga. Hos pro-

duktutvecklingsavdelningen finns större möjligheter att skapa rutiner för sitt ar-

bete. Innehållet är principiellt mindre diversifierat jämfört med processutveckl-

ingsavdelningen. 

Logistikavdelningens projekt sägs vara relativt enkla att överblicka och styra. Li-

ten mängd koordinering krävs, och det är ofta ganska enkelt att få resurser.  

Projekt/investeringsavdelningen är en projekttyngd avdelning som får mängder av 

uppdrag, där det snarare råder brist på projektledningsresurser än på ekonomiska 

investeringsmedel. 

Avdelningarna arbetar olika i projekt, logistikavdelningens respondent berättade 

om att projektmodellerna hos företagets alla delar skiljer sig väldigt mycket, och 

det måste de göra för att ha en praktisk funktion. 

Företaget inser värdet av att vara kompetent i projektledning. Flera utbildningsin-

satser är planerade och det satsas på att göra information lättillgänglig. Avdel-

ningarna har interna revisioner efter avslut, försöker arbeta standardiserat. Hos 

produktutvecklingsavdelningen pratas om att införa portföljhanteringssystem för 

att underlätta projekthanteringen.       

6.1.2 Portföljstyrning 

Fallföretaget bedriver portföljstyrning på det sätt som beskrivs av refererad littera-

tur: (Rodenstedt, 2013) och (Kodukula, 2014), på företagets avdelningar. Det är 

främst hos projekt/investeringsavdelningen och produktutvecklingsavdelningen 

som portföljhantering utförs.  

Hos produktutvecklingen sammanträder den tvärfunktionella grupp som utgör 

projektbeställare varannan vecka, och diskuterar progressen i projekten. En gång 

per år diskuteras sammansättningen av portföljen. Därigenom kan företaget se till 

att rätt resurser tillkommer varje projekt i rätt tid, och att rätt prioritering och ko-

ordinering görs. Portföljen styrs upp genom att ta risk och innovationsgrad jämfört 
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med potentiell lönsamhet i beaktande. Företaget ser även till teknisk komplexitet 

samt marknadspotential när man bygger upp sin projektportfölj.  

Hos projekt/investeringsavdelningen går man mycket på resurser investeringsport-

följen byggs upp. Avdelningen har äskat om pengar, samt kalkylerat och planerat 

projekt. Så när väl anslagen utfärdas kan företaget sätta samman portföljen för att 

möta sin affärsplan samt tillgängliga resurser.  

Produktutvecklings- och projekt/investeringsavdelningarna är två av de fyra av-

delningarna med längst och störst projekt. Logistik kör lite kortare projekt, men 

kortast kör förmodligen processutvecklingen. Det är troligt att avdelningen inte 

har lika stort behov av att portföljstyra projekten på logistik, då man inte är så 

projekttung som övriga avdelningar. Men det är troligt att det är för svårt att port-

följstyra hos processutvecklingen på grund av det stora antalet korta projekt, den 

administrativa bördan skulle bli mycket stor. Processutveckling är en lättflyktig 

process som aldrig blir färdig, så en stor tung administrativ bakgrundsapparat fun-

gerar kanske som ett sänke snarare än som flöte.  

6.1.3 Strategiorientering 

Varje avdelning har fått sätta sig ner och gjort en tio-års vision om vart avdelning-

en vill vara i framtiden. Därefter har sedan visionerna sammanställts centralt till 

en strategi. På så vis vet avdelningarna om vart de vill sträva, och på så vis vet 

ledningen vad avdelningarna behöver för att komma dit. Marknad och resterande 

företagsfunktioner hjälper till i arbetet, men ser samtidigt till att det företagseko-

nomiska perspektivet bevaras i det främsta rummet. Risken för att alla avdelningar 

gör en egen ”önskelista” med orimligt innehåll dämpas där igenom. 

Företaget har även olika styrtal för avdelningarna att sikta mot som utgör strate-

gier. Hos produktutvecklingen ska man till exempel utveckla ett visst antal nya 

produkter, och underhålla de man redan har till och med att de uppnår en viss ål-

der. 

Investeringsavdelningen ska investera en viss procentuell mängd resurser i kost-

nadssänkande eller prestandahöjande projekt. Avdelningen har även företagets 

affärsplan att sikta efter för att se till att man uppnår de långsiktiga mål och effek-

ter som eftersträvas.   

Rent projektledningsmässigt är en av fallföretagets strategier att öka kompetensen 

på projektledningsområdet. Då räknar företaget med att kunna bli mer effektiv i 

verksamheten vilket potentiellt höjer marginalerna och ökar tillväxten. Företaget 

kommer tillexempel arrangera interna kurser inom en snar framtid, samt införa 

PPM-system som hjälper till att uppfylla strategin. I produktutvecklingsprojekten 

kommer strategiorienteringen underlättas genom en striktare hantering i mjukva-

ror.     

6.1.4 Riskhantering 

Riskhantering var ett intressant ämne att intervjua kring. Många respondenter 

kopplade ”risker i projekt” direkt till att hela projektet skulle misslyckas. I nästa 

mening var det även vanligt att berätta att det är riskabelt så fort arbete med nya 

saker utförs. Analysen och slutsatsen av detta fenomen är att avdelningarna är 

noga att inte misslyckas, då detta blir mycket kännbart i förseningar och kostna-

der. 
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De spörsmål som var den egentliga intentionen och fokusområdet för frågan var 

kring om; nyckelpersoner plötsligt skulle säga upp sig, oförutsedda händelser, om 

utrustning går sönder, om samarbetspartners inte gör sitt eller om man får förse-

nade leveranser från sina leverantörer. I dessa banor tänkte man hos logistikut-

vecklingen och projekt/investeringsavdelningen, som menade att riskhantering är 

en avgörande framgångsfaktor. Genom att riskanalysera de olika aspekterna av 

projekten kan mycket onödigt krångel undvikas menade respondenterna. Lo-

gistikutvecklingen arbetade bland annat för att se till att riskerna i projektet skulle 

minska allt efter genomförandet, så att man var nära 100% säker på att kunna 

lyckas innan de avslutande affärsbesluten togs enligt sin projektmodell. 

Endast produktutvecklingsavdelningen var medveten om att balansera sin pro-

duktutvecklingsportfölj utefter risker och innovation. Resterande respondenter 

berättade om hur olika projektrutiner, affärsbeslut och styrtal från styrgrupper, 

marknad och ekonomi hjälpte till att hålla projektriskerna på acceptabel nivå. Ris-

ken att en anställd blir sjuk finns alltid, men risken att man genomför ”fel” projekt 

kan drastiskt minskas genom detta arbetssätt menar respondenterna. Långa be-

slutsvägar hos projekt/investeringsavdelningen och processutvecklingsavdelning-

en gör att det hinner rinna mycket vatten under broarna. Förhastade beslut eller 

hastverk kan då undvikas.       

6.1.5 Urval 

Urval av projekt är viktigt för att nå företagets långsiktiga visioner och mål. Då 

måste man välja och driva rätt projekt vid rätt tidpunkt. Det var tydligt vid pro-

cessutveckling och produktutveckling att samarbetet mellan avdelningarna samt 

med marknad ständigt ledde till prioriteringar av vilka projekt som skulle köras. 

Marknad hade strategier för vilka produkter i vilka marknadssegment som skulle 

satsas på, det ledde till att urvalet hos process- och produktutveckling blev upprik-

tat utefter denna linje.  

Genom att måla upp sina marknadssegment i en graf som visade teknisk innovat-

ion och slagkraft på marknaden mot potentiell lönsamhet och risk, möjliggjordes 

strategiorientering av prioriteringar. Det finns många modeller för hur detta ska se 

ut och utföras, vilka är mer eller mindre sofistikerade. Kodukula (2014) skriver till 

exempel om The Efficient Frontier som beskriver hur fördelningen av projekt och 

risker ska se ut. Efter att ha fastslagit hur stor risk företaget är beredd att ta, jäm-

fört med den avkastning som önskas, sätts mixen av projekt ihop från marknads-

segmenten. Därmed maximerar företaget sin vinstchans och minimerar sin risk. 

Metoden används till exempel också flitigt i pengaplacering, och handel med fon-

der och aktier i de portföljer som finns där. Det är också från ekonomin som me-

toden härstammar, den togs fram tidigt 1950-tal, och renderade Harry Markowitz 

ett Nobel-pris i ekonomi år 1990 (ibid).   

Det är viktigt att välja rätt projekt att satsa på, men minst lika viktigt att stoppa 

ogynnsamma projekt, något som företagsledningen aktivt arbetar med i produkt-

utvecklingsprocessen. Lönsamhetsfrågan i kombination med marknadsfönster och 

tillverkningskostnader ligger till grund för urval. Företaget vill även se till att pro-

duktutbudet kan hålla hög konkurrensprofil mot sina konkurrerande producenter 

på marknaden.     
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6.1.6 Resursallokering 

Resursallokering av arbetstid och resurser gjordes olika hos olika avdelningar. 

Hos produktutvecklingen gjordes detta för nya produkter, utefter en schablon-

mässig mall. Där detaljplanerades ca 1/3 av projekttiden vid uppstarten, för att 

senare återvändas till de grovplanerade resterande 2/3 och revidera detaljerings-

graden. Avdelningen kunde på så vis resursallokera tid och resurser till projekten 

på ett detaljerat sätt den första tiden, och grovplanera för framtiden. På så sätt 

kunde övervakning, uppskattning samt budgetering för resurskraven i produktut-

vecklingsprojekten hos avdelningen utföras. Detta gjordes på individnivå på års-

basis. Genom att implementera ett PPM-system kommer avdelningen kunna styra 

de enskilda projekten ännu bättre. Det är oklart i dagsläget hur långt detaljerings-

graden ska pressas, då de anställdas linjearbete ofta är mycket diversifierat och 

svårt att tidsbedöma i detalj på förhand.    

Hos Processutvecklingen finns så många små arbetsuppgifter och små projekt, att 

det administrativa arbetet torde ta längre tid, och mer resurser i anspråk än just 

själva projektet. Respondenten var därför skeptisk till hur detta skulle kunna infö-

ras rakt över. Avdelningen var däremot intresserad av vad resursallokering kunde 

hjälpa till med i de stora projekten som drevs tillsammans med produktutveckling. 

Processutveckling och produktutveckling planerar att implementera ett PPM-

system där resursallokering kan utföras på projektnivå.     

Hos logistikutvecklingen upplevde respondenten att resursallokering gick bra att 

hålla koll på endera i huvudet, eller i enkla kalkylblad i Excell. Avdelningen hade 

inte något behov av att behöva styra resursallokeringen mera i detalj än så.  

Vid projekt/investeringsavdelningen kämpades med resursallokeringen av projekt-

ledningstid och kompetens. Avdelningen har hyfsat lättillgängliga ekonomiska 

resurser, det är allokeringen av tid och av projektledning som är trånga sektorer. 

På grund av detta får projektledarna många projekt, och hög arbetsbelastning. Det 

är värt att nämna Project Overload av Zika-Viktorsson et al. (2006) i detta saman-

hang. Företaget hankar sig fram med konsulthjälp för att lyckas driva sina projekt 

på avdelningen. Risken är att de anställda blir utmattade till slut, och en ”Projekt 

Overload”- situation skapar ännu större problem så som sjukskrivningar och ut-

brändhet.  

    

6.1.7 Intressentpåverkan 

Det har i intervjumaterialet gång på gång påtalats, att produktionen är en särskilt 

bärande del hos fallföretaget. Företaget vill inte att den ska påverkas eller störas 

på något vis, då detta riskerar leda till förseningar och förluster. Produktionsappa-

raten som sådan är liksom alltid närvarande som intressent i företagets projekt. 

De projekt som projekt/investeringsavdelningen utför på det årliga semesterstop-

pet har definitivt produktionsprocessen som intressent. Förseningar leder till pro-

duktionsavbrott som leder till konsekvenser för företagets kunder. I förlängningen 

avspeglar sig förseningarna i förlorad försäljningsvinst. Det är mycket viktigt med 

kommunikationen mellan projekten och berörda intressenter. Det går inte att 

kommunicera för mycket sa respondenten, det finns alltid någon leverantör, ope-

ratör, skiftledare eller chef som kunde ha informeras lite bättre.  
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Verksamheten hos företaget kan vara potentiellt vådlig för miljön om inte rätt 

rening vid processer sker. Miljöavdelningen på företaget ansvarar för att ständigt 

verka för att miljön som intressent ska vara i fokus. Miljöavdelningen ligger utan-

för föreliggande arbetes avgränsning, men miljön som intressent är alltid viktigt 

att omnämna!   

En annan alltid närvarande intressent är marknadsavdelningen. Det är marknad 

som tar reda på vad företagets kunder vill ha, och som bekant sätts kunden alltid 

främst, som i de flesta företag. Marknadsavdelningen bestämmer till exempel vad 

som ska optimeras genom processutvecklingens arbete, eller vilken produkt som 

ska utvecklas på produktutvecklingsavdelningen. När budgeterade produktions- 

och försäljningsvolymer beslutats, måste produktionen få hjälp av logistikutveckl-

ingsavdelningen för att se till att rätt volymer kan tillverkas logistiskt inom pro-

cessen. Ökar volymerna måste investeringsavdelningen hjälpa produktionen med 

att investera och bygga ut produktionsapparaten. Underhållsavdelningen måste då 

utveckla strategier för systematiskt underhåll av anläggningarna. Den interna för-

ändringsavdelningen stöttar ovan nämnda avdelningars ständiga förändringsar-

bete, och förbättrar processen kontinuerligt. Symbiosen är total.      

6.2 Mänskliga delar 

Med mänskliga delar menas de ämnesområden som mestadels berör den ”mjuka” 

delen av projekt, som berör människorna som arbetar i projekten. Exempel på 

ämnen kan vara trivsel i projektet och med kollegor, eller ledarskap och så vi-

dare. 

6.2.1 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är ett alltid lika relevant område för ett företag. Både hos 

processutveckling- och produktutvecklingsavdelningarna sades att de externa pro-

jekt som drivs är mycket viktiga källor till kompetensutveckling. Även de egna 

interna projekten är självfallet viktiga. Dels lär sig de anställda om den egna pro-

cessen och om de egna produkterna, men naturligtvis också om projektprocessen.  

Hos bland annat produktutveckling och logistikutveckling fanns arbetssättet att 

revidera sina avslutade projekt för att få fram lärdomar ur projekten. Efter revis-

ionen kunde avdelningen se var man hade haft brister och framgångar i projekten, 

fokus låg på tider och på ekonomiska delar. Om företaget automatiskt korrelerar 

tidsförseningar och dålig projektledning är oklart, det var inte fokus vid intervju-

tillfällena. Det verkar som om att avdelningarna sammankopplade trögheten i, och 

omsorgen av sin produktionsprocess med förseningar, inte just projektledningen 

som process.  

Respondenterna vittnar om att goda relationer och täta samarbeten mellan avdel-

ningar och personer i företaget finns. Det gör det lätt att tro att företaget finner de 

personliga relationerna mellan deltagarna i projekten som bra, och ser att det finns 

andra ställen som orsakar allvarligare problem i projekten än de sociala aspekter-

na med gruppdynamik och samarbete. 

Projektprocessen som sådan vittnar respondenterna om att företaget hela tiden 

försöker skapa förutsättningar för att lära sig ur projekt. Ett alltid aktivt arbete 

med ständiga förbättringar bedrivs och inom en nära framtid kommer det arrange-

ras kurser i projektledning för de anställda som leder och arbetar mycket i projekt. 
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Detta för att täcka upp den instrumentella kunskapsnivån inom projektledning. 

Det är även svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Projektlednings-

kompetens som sådan finns att få tag i säger respondenten hos pro-

jekt/investeringsavdelningen, vad som saknas är bakgrundskunskap om proces-

serna i företagets vardagliga arbete. Företaget kan inte ta in någon direkt från sko-

lan eller från någon annan bransch för att arbeta i projekten. Det är endast hos 

logistikutveckling som man sa att det kanske inte är så branschspecifikt arbete 

(trots sina speciella utmaningar) för att leda logistikprojet i processindustrialistisk 

kontext. 

Arbeten med externa intressenter, till exempel samarbetsprojekt tillsammans med 

universitet eller kundbesök, sägs också vara bärande delar i kompetensutveckling-

en. Målet är att de anställda ofta ska ut och möta verkligheten; på hemmaplan, åka 

på bransch konferenser, eller träffa kunder i deras hemmiljö. Detta för att se och 

lära samt bilda kontaktnät och skapa hållbara relationer.    

6.2.2 Ledarskap 

Vid intervjun med produktutvecklingen framkom att företaget inte har någon utta-

lad linje för hur ledarskap ska föras. Det är mycket upp till varje individuell pro-

jektledare. Men alla projektledare har genomgått internutbildning där ledarskaps-

frågor varit uppe till behandling. Hos företaget har alla anställda också tagit del av 

styrande riktlinjer för etik och moral, samt policy för uppförande och agerande på 

arbetsplatsen som är utfärdade från koncernnivå. På samma sätt som företaget har 

en strategisk tio-års vision på avdelningarna för sin framtid, har företaget en 

sammanbindande punkt i och med dessa riktlinjer för uppförande. Därav följer 

även att ledare har tillräcklig social kompetens för att utöva ett ledarskap, då den 

gemensamma uppförandekodens värdegrunder beskriver sociala förhållanden.    

I ett fall av alla de externa sammarbetsprojekt som företaget deltagit i, rapporteras 

att den projektledande professorn från aktuellt universitet inte hade tillräcklig 

social kompetens för uppgiften. Onödiga och allvarliga konflikter uppstod. Det 

var så illa att det fanns risk för att projektet skulle läggas ner. Detta fick respon-

denten som själv deltog i projektet, att fundera mycket kring ledarskap och social 

kompetens i projektarbete. Tillverknings- och processindustrin är tekniskt domi-

nerade branscher där människor ofta har tekniker- och ingenjörsbakgrunder. Re-

spondenten sade att de hårda delarna i projekt är en sak, men att den mjuka 

aspekten ofta glöms bort.   

Med bakgrund av denna utsago, ligger det nära till hands att tro att samma fokus 

på hårda ämnen, och bristen av fokus på mjuka, råder även i andra processföretag 

i Sverige. Generaliseringen av denna teori saknar så klart statistiskt underlag, men 

sett till sammansättningen av fallföretaget jämfört med resterande processföretag 

inom populationen, står sig denna teori i vart fall inte som orimlig eller otänkbar. 

Andra delar av processindustrin torde ha liknande fokus på produktionsapparatens 

hårda delar, och att de också förmodligen ibland glömmer de mjuka aspekterna i 

sina projekt.       
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7 Slutsatser 

I arbetet har en intervjuserie hos ett processindustrialistiskt fallföretag genomförts 

och analyserats. Ämnet har varit portföljhantering av projekt, och följande Tabell 

3 redovisar de slutsatser som kan dras om fallföretagets teknikorienterade avdel-

ningars arbete. I tabellens X-ledd redovisas avdelningarna: Processutveckling, 

Produktutveckling, Logistikutveckling, Investering/projektavdelning, Underhålls-

avdelning samt Verksamhetsutvecklingsavdelningen. Förkortningar av avdel-

ningsnamnen används av layout-skäl. I tabellen betyder värdet; 1= har/använder, 

och värdet 0= har inte/ använder ej. Gråmarkerade fält visar att empiri saknas. 

Tabellen visar att inga av respondenterna använder ledarskapsmodeller, men att 

alla utför strategiorientering och intressentpåverkan. Alla avdelningar gör olika i 

sina portföljhanteringsinsatser.   

Tabell 3. Resultatmatris för empirifynd. 1= har/använder, 0=har inte/ använder ej. Gråmarkerade fält 
visar att empiri saknas. 

  Proc.utv Prod.utv Log.utv 
Ivst/proj. 
avd 

Undrhl.avd Vrkmh.utv 

Portföljstyrning 0 1 0 1     

Resursallokering 0 1 0 1     

Strategiorientering 1 1 1 1     

Urval/prioritering 1 1 0 1     

Proj. riskhantering 0 0 1 1     

Intressentpåverkan 1 1 1 1     

Ledarskapsmod. 0 0 0 0     

 

Utifrån empiriunderlaget kan också följande punkter fastslås som slutsatser:  

 Företaget har olika stort behov av projektledning på de olika avdelningar-

na 

 Avdelningarna har inte full koll på andra avdelningars projektarbeten 

 Alla avdelningar har en förankrad framtidsvision att sikta mot 

 Företaget har ingen dedikerad central funktion för projektled-

ning/portföljhantering 

 Det är en komplex miljö att driva projekt i 

 Avdelningarna hos företaget har olika projektmodeller, det är omöjligt att 

dela samma modell 

 

7.1 Argumenterande tankar kring företagets projektsituation 

I arbetet har fyra intervjuer genomförts, på fyra ganska olika avdelningar. Det 

finns ytterligare avdelningar inom företaget. Det har konstaterats att det är en 

komplex verklighet, och för att få en fullständigt heltäckande förståelse behövs 

empiri från övriga företagsfunktioner.  

Vad som kan konstateras baserat på arbetet som gjorts inom föreliggande studie, 

är att trots sina fundamentala olikheter i projekt, borde företagets avdelningar 
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ändå ha vissa saker gemensamt rent strikt i en projektprocess. Avdelningarna har 

gjort försök att närma sig varandra genom att bygga en gemensam projektmodell, 

men funnit detta omöjligt. Avdelningarna behöver få vara olika, och sträva efter 

att utveckla och optimera varje avdelnings projektprocess för att helheten i företa-

get ska kunna bli så bra som möjligt. Men att hävda att alla ska göra olika, rimmar 

inte väl med det klassiska synsättet att alla ska arbeta lika på ett standardiserat sätt 

för att en process ska kunna utvecklas! Motsägelsen blir sann, först om man ser 

till hela företaget som en helhet, alltså sätter ihop alla avdelningar till en inbördes 

kedja, där avdelningarnas beroenden utgörs av länkarna mellan dem. Hur ska man 

kunna optimera en kedja om man inte gör lika i alla länkar? Det blir upp till en 

grupp med översyn som ser till helheten, att stå för detta perspektiv. Företaget vill 

optimera projektprocessen hos varje kedja, särskilt hos den svagaste länken.  

Empirin har visat att kommunikation och intressentpåverkan är två av de delar 

som kanske kan förbättras mest mellan projekten och mellan avdelningarna. Frå-

gan är hur företaget löser denna knut på bästa sätt. Uppmuntra avdelningarna till 

att bli så bra som möjligt på sin specifika projektprocess, utan att kedjan ska bli 

suboptimerad. Kommunikation är ett sätt att möjliggöra samsyn. Med samsyn och 

gemensam förståelse för varandras problem undviker företaget suboptimeringar. 

Det underlättar även att inte frestas att starta inofficiella ”under-bordet projekt” 

när personer på avdelningarna har lätt att se helhetsbilden hos företaget 

(Martinsuo et al. 2014). 

Tillgängligheten till, och kvalitén för information hävdas vara avgörande för pro-

jektframgången. Variablerna tillgänglighet och kvalitét kan tillgodogöras genom 

införande av ett PPM-system menar Kostalova et al. (2015). På logistikavdelning-

en hanteras just administrativa IT-lösningar för olika sorters kommunikation. 

Kanske är det möjligt att sammanfatta varje avdelnings långsiktiga mål och pro-

jektprocess med ingående projekt, samt intressenter i någon form av IT-plattform. 

Genom en gemensam plattform kan projektprocessen samköras och koordineras, 

företaget får då en centralt uppbyggd struktur som avdelningarna kan vända sig 

mot vid informationssökning och kunskapsbildning. Denna funktion torde komma 

helt från företagsledningen i dagsläget. En plattform på företagets intranät rörande 

projekt borde kunna skapa ett väl fungerande forum för infrastruktur. Det är en-

kelt att införa överblickar av varje avdelnings projektportföljer och tidsplanering-

ar. På så vis kan projektdeltagare, projektledare och övriga projektintressenter 

fortlöpande uppdateras. En sorts intressentkartläggning kan också skapas i ett så-

dant system. Kan företaget på ett stringent sätt följa utvecklingen av viktiga in-

tressenters position i olika frågor snappas plötsliga förändringar snabbare upp. 

Snabbheten att reagera på förändringar i intressentbilden är viktigt för framgång 

på företagsnivå menar Kaiser et al. (2015). 

Genom att samla projektkompetensen på ett mer överskådligt och mer tillgängligt 

sätt sänks trösklarna till projektledarrollen. Företaget får enklare att kartlägga och 

förstå sitt projekt-isberg (Kodukula, 2014). De som blir nyanställda behöver 

mindre förkunskaper om hur en avdelning fungerar i sin projektprocess, när den 

anställde enkelt kan ta del av informationen i en sådan källa. Det gör att fler från 

tillverkningsprocessens avdelningar kan kliva upp och axla en projektledarroll. 

Två saker möjliggörs genom ett sådant forum; dels att höja projektkompetensen så 

att fler och bättre projekt kan drivas, och dels att rekryteringsproblematiken till 

projektledarrollen mildras. Har personer erfarenheter från linjearbetet hos avdel-
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ningen (vilket uppfyller kravet på bakgrundsförståelsen för processen som en re-

spondent talade om) så blir rekryteringsbasen större. Det torde vara enklare att 

skola in någon som projektledare, än att skola in en extern projektledare i tillverk-

ningsprocessens komplexitet på samma tid        

Ledarskap 

Företaget är en tung industri, präglad av tekniskt kunnande och höga krav på 

kompetens. Vad som lätt glöms bort i sådana organisationer är de ”mjuka” delarna 

så som ledarskap. Att leda människor handlar lika mycket om att de som leds be-

rättar vad de behöver för stöd, som att den som leder talar om för de ledda vad 

som ska göras. Det är en tvåvägskommunikation, och många modeller för ledar-

skap finns (Adkins, 2010) (Northouse, 2016). Företaget har ingen ledarskapsmo-

dell i sina projekt. Företaget ska kanske heller inte ha en ledarskapsmodell i verk-

samheten. Människor kan inte passas in i rutmönstren i en modell i alla fall, de är 

alldeles för komplexa varelser. Vad modellerna dock gör, är att sätta ord på annars 

svårförklarliga sociala förlopp och processer. Man kanske inte kan förstå allt och 

alla, men man får en förståelse och en grund att stå på i ledarskapsfrågor. Ledar-

skapsfrågor hänger tätt samman med motivation, och genom att vara väl informe-

rad och engagerad i arbetet ökar motivationen (Adkins, 2010). Ett gemensamt 

system med forum för sådana ledarskapsrelaterade spörsmål borde kunna vara en 

väg att gå, för att förbättra och förfina företagets projektprocess ytterligare. 

Förändringar av projektprocessen 

Förändringar av projektprocessen tar tid. Ovan förda diskussion kring en projekt-

kontorsliknande struktur skulle möjligtvis underlätta för företaget i sina projekt. 

Men förändringar av portföljhanteringen kommer leda till förändringar i de an-

ställdas arbetssituation. Någon anställd får lite mer makt, andra blir av med den. 

För att ett projektkontor ska fungera krävs mandat att fatta beslut samt tillräckliga 

resurser (Kodukula, 2014) (Rodenstedt, 2013). Någon typ av omorganisering 

måste förmodligen göras om ledningen önskar att ett klassiskt projektkontor ska 

finnas hos företaget.  Med andra ord är risken för internpolitiska konflikter och 

turbulent miljö stor. Det finns risk att det blir turbulens i hela organisationen me-

nar Hobbs et al. (2008).  

Stora förändringar av projektprocessen så som införandet av ett PPM-system kan, 

om det görs felaktigt vara rent skadligt för organisationer menar Fredriksson & 

Järnberg (2012). Det finns alltså skäl till att vara försiktig vid förändringar, för att 

inte organisationsstörningar ska påverka produktiviteten i projekten.                 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 

Förslag för fallföretaget 

I litteraturstudien har det uppmärksammats att det gång på gång skrivs om mog-

nadsmätningar i kombination med införande av PPM-system, vilket föreslås bland 

annat av Fredriksson & Järnberg (2012). I och med resultaten från denna under-

sökning är ett förslag till fortsatt arbete, att utföra en mognadsmätning och jäm-

föra PPM-systemet mot de system företaget har idag. Dessa system kommer ge-

nom en sådan kritisk systematisk granskning påvisa brister och styrkor. Sådan 

mätning ger ett bra underlag för att det kontinuerliga förbättringsarbetet ska utfö-

ras på bästa sätt där det behövs som mest.   
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Förslag för akademiskt arbete 

Processindustrin är ur projektledningsteoretiskt perspektiv sparsamt omnämnd i 

de undersökta forskningspublikationer funna i DiVA portal. Detta föranleder en 

att tro att mycket finns att göra på området. En bärande tanke som jag haft genom 

hela arbetet om projektportföljhantering har varit projektarbetets relation till pro-

duktionsprocessen. I industrin är det produktionen som ställer brödet på bordet när 

dagen är slut, och det är särskilt viktigt att produktionen får gå ostört i alla väder. 

Detta är ett område som jag skulle tycka vore intressant att studera närmare med 

projektledarögon. Hur skiljer sig projekt i denna kontext mot andra projekt i klas-

sisk miljö? Har processföretag andra tekniker för strategiorientering, koordinering 

och prioritering, eller görs allt godtyckligt? Risken med godtyckliga beslutspro-

cesser är långsamma förändringar och suboptimeringar. Hur ser projekt i process-

industrin ut, är de generellt lika effektiva som i andra kontexter på grund av den 

speciella relationen till processkedjan?  

Semesterstoppet 

Från intervjun vid projekt/investeringsavdelningen framkom att det årliga semes-

terstoppet är en mycket hektisk period. På en kort tid ska många projekt genomfö-

ras och alla förseningar kostar pengar och riskerar att resultera i produktionsbort-

fall när processen ska återstartas. Ur projektledningsperspektiv vore det intressant 

att få studera de projekt som går av stapeln under denna korta men intensiva pe-

riod. Det torde finnas gott om exempel på hur god planering resulterar i smidigt 

genomförda projekt, eller mer intressant vilken typ av problem det är som uppstår 

som skapar förseningar i sådana planer! Stor del av den ordinarie bemanningen 

från företaget är på semester under perioden. Hur skaffar sig projektledare till-

räcklig bakgrundskunskap för att hantera projekt som utförs på avdelningar där 

ingen ordinarie personal finns att fråga? Vilka problem kan uppstå, och hur hante-

ras de?     

Ett intressant uppslag som inte har avhandlats i detta arbete är huruvida Agila 

metoder kan användas för portföljstyrning. Det är främst hos produkt- och pro-

cessutvecklingsavdelningarna som detta kunde vara intressant att se över möjlig-

heterna för Agila metoder. Detta då metodiken fokuserar på problemen vid pro-

jektledning av projekt som har diffus eller föränderlig målbild (Gustavsson, 

2013).         

Spelplanen är öppen, och Sverige är fullt av processföretag, nu är det dags att ef-

terföljande akademiker tar över strävan för att studera processindustrin och för det 

projektledningsteoretiska fältet framåt.   

7.3 Möjliga alternativa förklarningar 

I enlighet med vad Yin (2006) säger om generaliserbarhet vid fallstudier kommer 

här ett utlägg om alternativa slutsatser. Yin menar att genom att diskutera och 

argumentera kring alternativa förklaringar för sina upptäckter, kan man även i 

fallstudien bilda viss mån av generaliserbar kunskap.  

Slutsatsen att företaget har olika stort behov av projektledning på de olika avdel-

ningarna, grundat på argumentet att alla avdelningar bedriver olika projekttyper, 

är svår att falsifiera. Avdelningarna har olika projekttyper, olika projektlängder 

och olika stora projekt. Dessutom finns olika många aktörer och intressenter till 
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varje enskilt projekt. Vidare finns även externa projekt och samarbetsprojekt med 

i projektfloran. Att hävda att alla avdelningar behöver lika mycket projektledning 

går ej att styrka baserat på insamlad empiri. Empirin speglar att företaget behöver 

anpassa sin projektprocess till respektive avdelning. En alternativ förklarning, om 

än långsökt, kan vara att företaget generellt måste styra upp och standardisera en 

mycket komplicerad projektmodell för att alla projekt ska styras på samma sätt. 

Något som företaget undersökt men konstaterat orimligheten i.  

Att avdelningar inte har full koll på andra avdelningars projektarbeten styrks av 

alla de kommunikativa insatser som förs med intressenterna, men som ändå sägs 

kunna förbättras. De anställda har således inte koll på allt som händer hos alla 

andra. En alternativ förklarning skulle vara att de anställda har koll på vad andra 

gör, men inte har kunskapen att sålla ut vad som är viktigt att bry sig om, och där-

för riskerar det att uppstår missar i intressentpåverkan. 

Alla avdelningar har de facto en framtidsvison att sikta mot, alternativa förklar-

ningar till detta faktum är svåra att räkna upp.  

Företaget har i teoretisk mening ingen central projektledningsstyrning i den ut-

formning som bland andra Rodenstedt (2013) och Kodukula (2014) beskriver pro-

jektkontorets roll i projektprocessen. En alternativ förklarning är att företaget har 

funktionerna som teorin föreskriver att projektkontoret ska ha, men utspridda eller 

i ett annat format än de former som källorna talar om. Onekligen är det så att före-

taget är framgångsrikt. Kanske är den teoretiska förklaringen av projektkontorets 

uppgifter och strukturformer helt enkelt fel, företag behöver inget projektkontor. 

Eller så kan välfungerande komplexa projektprocesser hos företag ändå existera, 

utan att man för den skull använder de organisationsstrukturer som i teorin omta-

las projektkontor.  

Via empirin med efterföljande analys har det framkommit att det är en komplex 

miljö att driva projekt i hos fallföretaget. Det kan återigen vara så att de synssätt 

och grundvärderingar som de källor som styrker denna analys har fel. Det kanske 

är så att det finns modeller och synsätt som fungerar mycket bättre för att katego-

risera och tematisera de skeenden som flyktigt observerats genom arbetet. Möjlig-

en är respondenternas vardag inte alls komplex, om man använder alternativa filo-

sofier. Den Agila projektledningsläran är ett exempel på en filosofi, som inte 

överhuvudtaget testats i detta arbete. Möjligheten finns att genom rätt modell, kan 

de komplexiteter och osäkerheter som setts i arbetet helt enkelt avslås, om de kan 

hanteras så pass bra att de inte längre utgör osäkerheter.  
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8 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer jag vända och vrida på mina metodval, och analys-

metoder. Detta för att visa min egen förförståelse för problem och risker förknip-

pade med metodval etc. Först diskuteras intervju som informationsinsamlingsme-

tod, sedan hur analysen av intervjuerna utfördes.    

8.1 Intervjun som metod för informationsinsamling 

Intervjun som metod för att samla in information från verkligheten är ofta ett 

självklart metodval inom samhällskunskaperna. Det är dock så, att man måste 

vidta stor försiktighet vid användande av materialet för att innehållet inte ska 

övertolkas. I intervjun utsätts intervjurespondenten och intervjuledaren för ett so-

cialt möte. Beroende på den personkemi som uppstår, och hur interaktionen i sam-

talet är kommer respondenten ge olika svar. Kanske ser intervjuaren ut som ett hot 

i respondentens ögon, eller så ser respondenten en möjlighet att få skina och bril-

jera med sina erfarenheter inför någon som är lika insatt i ämnet. Oavsett hur in-

teraktionen blir, uppstår en osäkerhet som induceras i intervjumaterialet. På grund 

av den sociala situation som uppstår, kan forskare aldrig genomföra samma inter-

vju två gånger och få samma svar. Som datainsamlingsmetod är då intervjun högst 

osäker. Alvesson (2011) skriver mycket raljant i sin bok INTERVJUER- genomfö-

rande, tolkning och reflexivitet, att samhällsforskare ofta sätter för stor slentrian-

mässig tilltro till intervjun som datainsamlingsmetod, och i själva verket:  

”[…]  snarare bedriver journalistik eller turism än åt seriös vetenskap, kan man 

få intryck av.” (ibid, sid10).    

Det är värdefullt att ta upp denna mycket kritiska vinkling, för transparensens 

skull. Det är en begränsning för kvalitén att empirimaterialet i arbetet helt och 

hållet är baserat på intervjumaterial. Andra tillgripliga metoder som skulle kunnat 

användas är observationer, experiment och enkäter. Observationer tar lång tid, och 

kan vara känsligt att få utföra då forskaren ”stör” respondenten i sitt vardagliga 

arbete. Experiment kunde mycket väl ha utförts om forskningsfrågan varit betyd-

ligt mer tillspetsad. Om syftet med arbetet vore att ta reda på hur projektkoordina-

torer gör vid någon situation, skulle detta kunnat riggas som ett experiment. Följ-

den skulle ha blivit att respondenten utför en handling i en situation, och inte bara 

berättar hypotetiskt om hur den skulle agera vid situationen (som vid intervjuer). 

Enkäter är också vara osäker som metod; mäter man människors förmåga att fylla 

i tabellrutor, eller människors åsikter? Enkäter är bra på så sätt att volymen data 

oftast är så pass stor att statistiska analysmetoder kan tillgripas vid utvärdering 

och dataanalys. Mönster som statistiskt kan bevisas får så klart högre tillförlitlig-

het, än en analys gjord av en enskild forskare på mer eller mindre godtyck-

ligt/systematiskt sätt.  

En intressant aspekt att diskutera är förekomsten av så kallade ”script-svar”. När 

någon svarar med script, svarar personen med ett redan i förväg mer eller mindre 

medvetet reciterat svar. Det innebär att det finns risk för motsägelser i materialet 

(ibid). Frågar forskaren om hur fallföretaget fungerar, kan ett script-svar ges av 

respondenten där den säger att allt fungerar extremt bra. En stund senare kan fors-

karen fråga vidare, men då upptäcka att det de facto visst finns allvarliga problem 

i verksamheten. Då svarar respondenten med svar som återspeglar verkligheten, 

vilket är målet med intervjun. En motsägelse finns nu i materialet, och det gör att 
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forskaren måste tolka vad som verkar vara sanning, och vad som är pratmakeri. 

Alvesson säger klarsynt: 

”Språket fungerar inte som ett rent återgivningsinstrument, och det skulle därför 

vara naivt att ta deras [(respondenternas), min ifyllning] uttalanden mer eller 

mindre för kontant.” (ibid, sid166).      

Det går därför inte okritiskt ta intervjusvar som absoluta sanningar, forskare måste 

ta hänsyn till exempelvis scriptsvar. I intervjuerna upptäcktes ett tydligt fall av 

scriptsvar i inledningen till intervjun, och jag har valt att hantera informationen 

som irrelevant för intervjuns fokusämne. Respondenten berättade att avdelningen 

på företaget alltid strävade efter att producera bästa värde för kunden. Detta är 

givetvis sant, tillika en som jag uppfattade det inövad replik. Innehållet, i jämfö-

relse med resterande delar, gör att passagen ändå saknar betydelse för studiens 

mål.  

Det är inte enbart scriptsvar som inverkar på en respondents trovärdighet. Även 

verbal förmåga och retorisk färdighet måste tas i hänsyn. Kanske är en mycket 

vältalig respondent mer trovärdig i sina svar, då den verkar säkrare på sin sak och 

uttrycker det bättre i tal jämfört med en annan respondent som inte är lika förtro-

gen med orden. Vad väger då tyngst? Ett snyggt svar från en retorisk respondent, 

eller ett eftertänksamt svar från en respondent som inte bländar med sin talför-

måga, men gör allt för att ge korrekt svar på frågan? Jag har i intervjuerna bedömt 

att alla mina respondenter varit mycket tillmötesgående, ärliga, välvilliga och 

raka, så informationen jag fått känns tillförlitlig. Mina frågors öppenhet gör det 

också svårare att bara slänga sig med intränade floskler, då följdfrågorna ofta ber 

om preciserande svar. Respondenternas verbala förmåga behöver därför inte vi-

dare utredas.    

Min egen sociala ställning och roll som relativt ung man tillika student, gör också 

skillnad i intervjusituationerna. I alla utförda intervjuer var respondenterna äldre 

än mig själv, dessutom var 3/4 respondenter kvinnor. Detta är ytterligare faktorer 

som enligt Alvesson inverkar på svaren på grund av sociala hierarkier och proces-

ser.  

För att hantera alla de beskrivna problemen med intervjuer som finns, har detta 

avsnitt i diskussionskapitlet som syfte att belysa min egen förståelse av problem-

bilden i relation med kvalité och tillförlitlighet för arbetet. Jag visar att jag är 

medveten om begränsningar i mitt material, och att jag har tagit hänsyn till pro-

blemen vid min tolkning och analys av materialet.   

8.2 Metod för analys av intervjumaterial 

Första steget innan analysen av intervjumaterialet var transkriberingen av det 

samma. Jag valde att transkribera materialet, trots att de semantiska kraven vid 

analysen inte var lika hög i föreliggande fall, jämfört med andra fall. Är forskare 

mer intresserad av att kartlägga och förstå någons känslor och tankar, är det natur-

ligtvis viktigare att ta hänsyn till hur personen uttrycker sig rent ordagrant, än när 

forskare frågar om konkreta händelser som i mitt fall. Jag ville kartlägga hur av-

delningarna på företaget gör, inte hur anställda känner när det utförs. Jag har ändå 

transkriberat materialet för att bli mer trovärdig i mina resultat. Genom transkribe-

ringsarbetet blir jag mycket mer förtrogen med innehållet i empirin, och kan på ett 

mer stringent sätt hantera informationen där i. 
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Kodifieringssteget av materialet behövde heller inte utföras med någon strikt spe-

cificerad kodnyckel, då jag inte letade mjuka delar i materialet. Jag behövde inte i 

förväg definiera hur någon ska säga om en känsla för att jag ska registrera detta 

som svar, utan såg jag svaret på någon av mina frågor kan jag rätt och slätt an-

vända avsnittet för analysen. I enlighet med tidigare diskussion om script-svar etc. 

måste naturligtvis en kritisk granskning av svaret göras, så att det inte blir ett svar 

som tas ur sitt sammanhang. Den antecknings- och markeringsmetod jag redovi-

sade i metodansatsen, med symboler fungerade bra för att sålla och sortera i 

materialet.     

I analysen har ingen analysram av typen ”mjuka delar” behövts för att sålla fram 

rätt information i materialet. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt i intervjuer om 

känslor, för att visa läsaren av undersökningen hur forskaren tänker vid registre-

ring av svar och analys. Den analysmodell som jag ändå har presenterat i 3.2.6 

Analys av kodifierat intervjumaterial, visar hur jag schematiskt tänkt i dessa steg. 

Huruvida detta var det bästa sättet att utföra empirihanteringen på är såklart fritt 

att diskutera. Jag ser inte att informationen i mina intervjuer skulle kunna ha han-

terats på något annat sätt, som skulle generera bättre resultat eller högre effektivi-

tet i arbetsprocessen. Alternativa sätt finns alltid, men inga allvarliga begräns-

ningar har upptäckts i processen, varför ytterligare metodargumentationer om 

denna hantering lämnas utan fler kommentarer.      
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9 Slutord 

 

Som en avrundande avslutning på uppsatsen riktas här än en gång ett varmt tack 

till fallföretagets respondenters fantastiska medverkan! Tack att ni frivilligt tog av 

er dyrbara arbetstid och hjälpte mig att bilda empiri på området, utan er lysande 

medverkan hade nyss genomlästa uppsats inte blivit skriven.   

Bortsett från vad undersökningens intervjuer lärt mig om själva fallföretaget, har 

arbetsprocessen utmynnat i många givande insikter om hur forskningsarbete ge-

nomförs i andra fält än de tekniska ingenjörsvetenskaperna, som är min normala 

huvudbana. Gästspelet i samhällskunskapernas forskningstraditioner har bitvis 

varit obekväm för en författare som är mer förtrogen med siffror, formler, tabeller 

och diagram i sina normala forskningsansatser. Att plötsligt behöva anta perspek-

tivet att betrakta ett samtal som en datainsamling, och att behandla tankar och 

erfarenheter återberättade i en intervju för fakta har krävt en rätt markant tillvänj-

ning- kontrasten är nyttig, nu vet jag lite mer!  
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