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Förord 

Vi avslutar med detta arbete våra studier på Industriell Ekonomi på Högskolan i Gävle (HIG). Vi 

vill tacka de personer som möjliggjort denna studie. Ett extra stort tack vill vi rikta till vår 

handledare på skolan, Katarina Hansson Andersson, som fungerat som ett stort stöd i processen, 

företaget som ställt upp med resurser, handledaren på företaget samt de personer som ställt upp 

på intervjuer men även svarat på frågor i stort.  Dessa personer har bidragit med stort 

engagemang och avbrutit sitt dagliga arbete för att bidra till vår forskning.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

How projects are managed can have a big impact on the project`s result.  There are different 

types of frameworks on the market whose purpose is to help project leaders to pursue a 

successful project. Those frameworks focus on larger product development projects and both the 

literature and companies have addressed that the frameworks are too comprehensive for smaller 

product development projects. They have therefore asked for a framework that is more suitable 

for those smaller projects. To complete a project on time and to the planned cost is important in 

both larger and smaller product development projects. The purpose of this research is therefore 

to create a model for how small product development projects should be pursued. 

 

Various theories about how a project should be managed have been investigated to achieve the 

purpose of this research. A case study has also been done on a company that conducts small 

product development projects. Benchmarking has been done within the firm and on a company 

that has the same organization structure and conduct development projects. The theories that 

have been used in the study has been collected through well know databases and books in the 

field for the research.  

 

The result of the research is a model that will serve as a support for the project leader in small 

product development projects of existing products. This model processes the phases that a 

successful project should go through and how the project leader should handle the critical 

elements in the project. 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Hur ett projekt bedrivs kan ha stor påverkan på dess utfall. För att driva framgångsrika projekt 

finns det därför ramverk som ska underlätta detta arbete. Dessa ramverk inriktar sig främst till 

större produktutvecklingsprojekt och har beskrivits som för omfattande för mindre projekt. Ett 

ramverk som är bättre anpassat för mindre produktutvecklingsprojekt har därför efterfrågats, 

såväl av teorin som av företag. Att färdigställa projekt i tid och till rätt kostnad är viktigt oavsett om 

det är en större (radikal) eller mindre (inkrementell) produktutveckling. Syftet med detta arbete är 

därför att ta fram en modell för mindre produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter. 

 

För att uppfylla detta syfte har olika teorier om projektarbete studerats samt att en fallstudie har 

gjorts på ett företag som bedriver mindre produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter. 

Intervjuer har gjorts med personal på företaget som varit inblandade i projekt av denna karaktär. 

Benchmarking har även genomförts, dels inom samma företag men även med ett annat företag 

som har en liknande organisationsstruktur och bedriver mindre utvecklingsprojekt.  Teorin som 

studerats har samlats in via sökningar på välkända databaser samt genom att studera böcker i 

ämnet. 

 

Resultatet av arbetet är en modell som ska vara ett stöd för projektledare som driver mindre 

produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter. I denna modell behandlas de faser som ett 

framgångsrikt projekt bör genomgå samt hur arbetet med de kritiska delarna i ett projekt ska 

skötas av projektledaren. 
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1 Introduktion 

Introduktionen ger en bakgrund till arbetet och beskriver uppgiften samt syftet och 

frågeställningarna med denna. 

 

1.1 Bakgrund 

Hur ett projekt bedrivs och styrs kan ha stor påverkan på dess utfall. Något som varit tydligt för 

författarna av denna studie från tidigare erfarenheter är att en systematisk arbetsgång ökar 

chansen att projektet blir framgångsrikt. Inom produktutveckling är det viktigt att nå ut till kunden i 

tid. Även om det är inkrementella förändringar som ska genomföras kan orsaken till dessa 

exempelvis vara ett kvalitetsproblem, det är då minst lika viktigt att bli färdig i rätt tid som om det 

vore en radikal innovation. För att lyckas i arbetet med innovation framhäver Trott (2012) bland 

annat att en viktig del är hur hanteringen av utvecklingsprojekt sker. Det finns idag ramverk som 

ska bidra till det systematiska arbetet i produktutvecklingsprojekt för att öka chansen att lansera 

produkten i rätt tid. För att öka effektiviteten och förbättra resultaten vid produktutvecklingsprojekt 

har stora organisationer implementerat dessa ramverk som ska skapa en struktur från idé till 

produktlansering. Ramverkens utformning varierar men en gemensam karaktär som finns är att 

de bygger på olika steg med uppgifter som ska genomföras och som sedan godkänns av 

ledningen innan projektet får tillåtelse att fortskrida. (Shephard & Ahmed 2000) Ramverken 

framstår ofta som svårbegripliga, tidskrävande och byråkratiska vilket gör dem svåra att applicera 

på mindre produktutvecklingsprojekt (Turner et al. 2009). Även Tingström et al. (2006) framhäver 

ett av dessa ramverk som för omständligt och överflödigt för mindre produktutvecklingsprojekt. 

Detta har gjort att en förenklad modell som behåller de positiva egenskaper och viss struktur som 

ramverken medför men på ett sätt som är applicerbart på små och medelstora 

produktutvecklingsprojekt efterfrågats. (Turner et al. 2009; Tingström et al. 2006) Om detta vittnar 

även ett företag som författarna av denna studie varit i kontakt med. Företaget bedriver både 

stora och mindre produktutvecklingsprojekt och använder sig av ett känt ramverk för de stora 

projekten. De har dock haft problem med styrningen av de mindre produktutvecklingsprojekten då 

ramverket anses vara för byråkratiskt, omständligt och dåligt anpassat till dessa. Under 

litteraturstudien har ingen vetenskaplig teori om mindre produktutvecklingsprojekt hittats. Detta 

gjorde att författarna av denna studie fann det intressant att undersöka hur en sådan modell 

skulle kunna utformas för att passa mindre produktutvecklingsprojekt. En definition av vad ett 

mindre produktutvecklingsprojekt är har gjorts av Trott (2012) som anser att det är en mindre 

modifikation av en befintlig produkt. Även det kontaktade företaget benämner utvecklingen av 
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redan befintliga produkter som mindre produktutvecklingsprojekt. Vår avsikt är att modellen ska 

kunna användas för produktutvecklingsprojekt av små och medelstora företag men även för 

mindre projekt i stora företag.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en modell för mindre produktutvecklingsprojekt av befintliga 

produkter.  

 Vilka faser/steg ska ett mindre produktutvecklingsprojekt genomgå för att bli 
framgångsrikt?  

 Vilka är de kritiska punkterna i ett mindre produktutvecklingsprojekt?  
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2 Metod 

I metodavsnittet beskrivs arbetets genomförande och tillvägagångssätt. Här återges vad som 

har utförts, hur det genomförts och varför tillvägagångssättet har valts. I dessa delar har även 

reabilitet och validitet tagits i beaktning.  

 

2.1 Genomförande 

För att fylla syftet med detta arbete har litteraturstudier genomförts. En fallstudie har sedan gjorts 

på en division inom ett stort svenskt företag för att utvärdera och få substans i teorierna från 

litteraturen. Företaget har valt att vara helt anonyma och därför kommer varken deras eller 

intervjupersonernas namn att användas utan företaget kommer benämnas som ”företag X”. För 

att verifiera att det som framkommit i fallstudien är generaliserbart för mindre 

produktutvecklingsprojekt har metoden benchmarking använts. Benchmarkingen har gjorts dels 

på en annan division inom företaget som arbetar med mindre produktutvecklingsprojekt (kommer 

benämnas som företag Y) samt på ett annat stort svenskt företag som bedriver mindre 

utvecklingsprojekt.  

 

2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att bekräfta värdet i den mätning eller undersökning som gjorts. I en 

undersökning som är reliabel kommer samma svar utläsas om undersökningen görs om gång 

efter gång.  ”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell 

2000 s.89). Om undersökningen inte är reliabel kommer olika svar ges vid de olika 

undersökningstillfällena.  (Patel & Davidsson 2003) Vid kvalitativa intervjuer behöver dock inte 

olika svar vid olika tillfällen tyda på dålig reliabilitet. De olika svaren kan istället bero på att 

personen i fråga ändrat uppfattning och åsikt i frågan. (Patel & Davidson 2003) För att förbättra 

reliabiliteten i arbetet har teorier utifrån böcker och vetenskapliga artiklar jämförts med ett företag 

som fått agera referens mot hur väl teorierna stämmer överense med verkligheten.  

 

För att öka reliabiliteten i intervjuerna var två intervjuare medverkande för att personliga 

tolkningar av vad som sades ej skulle blandas in. Intervjuerna spelades även in och 

sammanfattades direkt efter att de genomfördes. En annan positiv sak med att spela in dem var 
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att det gick att gå tillbaka och lyssna på dem igen vid behov. Att de inspelade intervjuerna 

sammanfattades skriftligt bidrog till att inga detaljer missades.   

2.3 Validitet 

För att en mätning ska vara valid måste den mäta det som ska bli mätt med tillförlitlighet. ”Det är 

ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta” (Bell 2000 s.89). 

Ska ett lands storlek mätas kan inte folkmängden i landet användas som mått eftersom det inte 

går att dra slutsatsen att ett land med 10 miljoner invånare är större än ett land med 6 miljoner 

invånare. För att mätningen ska vara valid ska istället måttet kvadratkilometer användas. Det är 

också viktigt att måttet används konsekvent genom hela undersökningen. (Ejvegård 2003) I en 

kvalitativ undersökning kan validiteten förbättras genom att se till att verkligen undersöka det som 

studien syftar till att undersöka. (Patel & Davidson 2003). För att förbättra studiens validitet har tät 

kontakt hafts med handledaren på företag X samt med en person med lång erfarenhet från att 

jobba med projekt.  

 

För att höja validiteten i intervjuerna gjordes på förhand litteraturstudier inom området samt att 

intervjuteknik diskuterades med handledare. Detta för att säkerställa att svar gavs på det som 

intervjuerna syftade till. För att kontrollera att inga tolkningsfel fanns med i samanställningen av 

intervjuerna skickades det sammanställda materialet till respondenterna som fick möjlighet att 

tillägga eller ta bort information och därefter godkänna innehållet. 

 

2.4 Triangulering 

Triangulering innebär att existensen av en företeelse eller sanningshalten i vad som framkommit i 

en undersökning kontrolleras, ett sätt att öka validiteten. Triangulering kan utföras genom att 

använda sig av flera olika metoder för att pricka in och precisera ett resultat bättre. (Stake 1995; 

Patel & Davidson 2003) Det går även att utföra triangulering genom att använda samma metod 

fast då vid flera olika tillfällen. Ett sätt att utföra denna typ av triangulering är att intervjua flera 

olika personer och inte bara studera ett fenomen utifrån en persons berättelse.  (Bell 1999; Ely 

1991; Patel & Davidson 2003) Detta görs i syfte att få en balans mellan olika personers åsikter 

och en ökad trovärdighet i undersökningen (Bell 1993). 

 

Ely (1991) beskriver ett exempel (se figur 1) där en kapten på en båt vill se vart på karta hans båt 

befinner sig. Han använder sig då av en metod (A) som preciserar på ett ungefär var de befinner 

sig. Han använder sedan en andra metod (B) och även en tredje metod (C) som anger var de 
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befinner sig på ett ungefär. Genom att använda dessa tre olika metoder kan en mycket mer 

precis beskrivning om vilken plats de befinner sig på anges. 

                                   

 

Figur 1 – Triangulering fritt från Ely (1991)  

 

I denna studie har triangulering använts på så vis att flera olika personer från olika avdelningar 

har intervjuats. Detta för att få en så bra bild som möjligt av vilka faktorer som påverkar arbetet 

med mindre produktutvecklingsprojekt på företag X. Dessa resultat har även ställts mot varandra 

och skillnader i angivna svar har analyserats. För att sedan öka relevansen i den framtagna 

modellen har resultatet från dessa intervjuer ställts mot teori samt att intervjuer har gjorts för att 

se hur arbetet med mindre produktutvecklingsprojekt bedrivs på en annan division inom samma 

företag (företag Y). En intervju har även gjorts med en representant från en division som bedriver 

mindre utvecklingsprojekt inom ett annat stort internationellt företag.     

 

2.5 Fallstudie 

En fallstudie är en metod som går att använda i de flesta vetenskapliga undersökningar. Det är 

dock ingen fristående metod utan används i kombination med andra metoder. (Ejvegård 2003) 

Enligt Ejvegård (2003) är syftet med en fallstudie att ta tillvara på en liten del av ett större förlopp 

och låta det representera verkligheten. En fördel med denna metod är att läsaren får en överblick 

över verkligheten, dock kan detta aldrig ge en helt sanningsenlig bild över verkligheten. Därför 

hävdar Ejvegård (2003) att inga slutsatser kan dras enbart från fallstudien. Det som kan utläsas 

från den ska användas som indicier och kan verifieras mot andra metoder, till exempel 

litteraturstudie.  Vanliga metoder att använda sig av för att göra en fallstudie är enligt Bell (2000) 

intervjuer och observationer. Det finns dock ingen begränsning för vad som kan användas men 

dessa två är de vanligaste. 

 

I detta arbete har en fallstudie gjorts genom att intervjua personer från olika avdelningar på 

företag X. Detta för att skapa en bild om hur de arbetar med mindre produktutvecklingsprojekt. 
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Resultatet från dessa intervjuer (fallstudien) presenteras i resultatet och har sedan ställts mot det 

som kom fram i litteraturstudien samt benchmarkingen. Utifrån de tre olika metoderna har sedan 

slutsatser dragits. 

 

2.6 Val av företag 

Företaget som är med i undersökningen valdes utifrån kriterierna att de skulle ha lång erfarenhet 

av att driva projekt, svårigheter i hur projekten bedrivs idag samt att projekten skulle vara av 

mindre karaktär. Företag X bedriver både små och stora projekt men den avdelning som valdes 

verkar inom en division som går att jämställa med ett medelstort företag (upp till 250 anställda 

och/eller en omsättning på mindre än 50 miljoner euro).   

 

2.7 Litteraturstudie  

För att skapa en kunskapsbas inom området genomfördes litteraturstudier. Områdena som 

litteratursökningen främst syftade till var att ta fram vilka faktorer som är viktiga att tänka på i ett 

projekt, hur stage-gate modellen (som är ett ramverk för produktutvecklingsprojekt) fungerar och 

dess styrkor samt svagheter, hur intervjuer genomförs och vad som är viktigt att tänka på i dessa. 

För att finna information om detta har böcker på Högskolan i Gävles bibliotek undersökts och 

vetenskapliga artiklar har sökts på databaserna Discovery, Science Direct och Google Scholar. 

Sökord som använts är ”project management”, ”stage-gate”, ”successful projects”, ”project 

model”, ”managing projects”. Vissa artiklar har även funnits utifrån referenslistan i litteratur som 

undersökts. 

 

För att göra ett urval av de artiklar som hittades med dessa sökord lästes artiklarnas abstrakt och 

utifrån det bedömdes dess relevans för arbetet. Hur många citeringar artiklarna hade togs även 

med i urvalsprocessen. Dock har vissa artiklar som endast hade ett fåtal citeringar tagits med i de 

fall de varit nyligen publicerade. Att dessa inte varit citerade av många författare behöver inte ha 

något direkt samband med hur bra kvalitet det är på dem eftersom de har varit publicerade under 

en kortare tid. Att ta med nyare artiklar i undersökningen ses även som viktigt för att ha möjlighet 

att belysa nya upptäckter och inte helt förlita sig på vad som historiskt visat sig.  
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2.8 Intervju 

För att samla information om vad personer har för åsikter och uppfattningar går det att använda 

två olika metoder; enkäter och intervjuer (Ejvegård 2003; Patel & Davidsson 2003). Metoden som 

valdes var intervjuer då det ger en bättre kvalitet på svaren. De frågor som ställdes för att fylla 

syftet behövde få mer uttömmande svar än vad en enkät ger med svarsalternativ på till exempel 

1-5. Utvalda personer på förtaget intervjuades för att skapa en bild över hur arbetet bedrivs idag 

och vilka önskemål som finns om hur arbetet ska bedrivas i framtiden, sett utifrån den 

avdelningen personen arbetar på.  Intervjuobjekten valdes ut tillsammans med handledaren på 

företag X. Utifrån vad som framkom under intervjuerna adderades fler personer som var av 

relevans och intervjuer genomfördes även med dem. Totalt intervjuades elva personer på företag 

X. Intervju genomfördes även med en person från en annan avdelning där de bedriver ett mer 

strukturerat arbete med sina projekt samt med en person från ett annat företag som bedriver 

utvecklingsprojekt för att få en kontrast att jämföra positiva respektive negativa aspekter mot. 

Intervjuerna genomfördes som öppna samtal under cirka 60 minuter. Detta eftersom det på 

förhand inte gick att förutse vilka svar som skulle framkomma och det fanns behov av att intervjun 

anpassades efter det. Denna metod beskriver Patel & Davidsson (2003) som kvalitativa 

intervjuer. Under intervjuerna utlovades full anonymitet och att de endast skulle bli refererade till 

som antingen avdelning eller titel.  

 

Det hade på förhand, med handledaren på företag X, skapats en uppfattning om vad 

intervjuobjekten arbetade med och hur de påverkades av projekten. Enligt Ejvegård (2003) är det 

lätt att hamna på sidospår under intervjun när den genomförs som ett öppet samtal. För att 

undvika det togs ett intervjuunderlag fram (se bilaga 1) som bestod av några stödfrågor som 

samtalet kunde styras utifrån. Ett epostmeddelande skickades ut till de personer som skulle 

intervjuas i god tid före intervjuerna. Där informerades det om vad studien syftade till och vad 

intervjuen skulle behandla. Ett projekt som kunde användas som referensprojekt togs med som 

förslag för att alla intervjuer skulle utgå från samma grund. Projektet som valdes som 

referensprojekt var ett projekt som många varit iblandade i och de flesta av intervjupersonerna 

kunde relatera till. Respondenterna uppmanades även att diskutera andra projekt och 

erfarenheter. De fick även information om att det fanns önskemål om att spela in intervjun vilket 

de fick möjlighet att godkänna eller ge avslag på. 
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Syftet med intervjuerna var att skapa en förståelse för hur mindre produktutvecklingsprojekt 

bedrivs idag, styrkor/svagheter, vilka intressenter som finns, hur stort intresse de har i projekten 

samt i vilken del av projekten de själva skulle vilja vara delaktiga.  

 

2.9 Benchmarking 

Bechmarking har funnits och använts under lång tid men brukar tillskrivas ett företag som på 70-

talet upplevde hård priskonkurrens från Japanska konkurrenter. För att ta reda på hur de 

lyckades producera till så låga kostnader gjorde företaget en studieresa till Japan där det 

upptäckte att konkurrenternas produktivitet översteg deras egen med stor marginal. (Karlöf 2009) 

Enligt Karlöf (2009) är bland annat viktiga element inom benchmarking att det görs korrekta och 

av de inblandade accepterade jämförelser med en annan part som är en god förebild. Det är 

även viktigt att en förståelse skapas för orsaksamband mellan arbetsorganisationen, kompetens 

med mera som förklarar varför och hur skillnader finns i prestationen. Huvudsyftet med 

benchmarking är därmed att det ska vara en utvecklingsprocess med självförbättring som mål. 

(Karlöf 2009) 

 

I denna studie har benchmarking använts i den bemärkelsen att intervjuer med en person från 

företag Y som även de bedriver mindre produktutvecklingsprojekt. Det framkom under tidigare 

intervjuer att företag Y ofta fick statuera ett gott exempel. Det var därför av intresse för denna 

studie att identifiera vad de gjorde bra, hur de arbetade med projekt och hur detta gick att 

översätta för att använda sig av i modellen. En intervju med en person som arbetar som 

projektledare på ett annat stort svensk företag som verkar på en global marknad har också 

genomförts. Likheterna mellan det företaget och företag X är att de båda är uppdelade i mindre 

divisioner som är mindre företag i företaget, därför går det att jämföra dem med varandra. 

 

2.10 Generaliserbarhet 

Att en undersökning är generaliserbar innebär att undersökningen går att använda på flera 

liknande enheter. Till exempel att slutsatsen från en undersökning på en förskola även går att 

göra för andra förskolor.  (Patel & Davidson 2003)  
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Denna undersökning är gjord på ett stort internationellt företag. Det som gör den generaliserbar 

för mindre produktutvecklingsprojekt är att den är gjord på en division som driver mindre 

produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter ämnade för utvecklingen av en produkttyp. 

Divisionens storlek kan liknas vid ett medelstort företag.  

 

2.11 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder är enligt Eggeby & Söderberg (1999) till hjälp för att finna struktur i data. 

Denna metod passar för att undersöka en stor datamängd och hitta samband och förklaringar till 

hur den fungerar. Denna metod använder sig ofta av matematik och statistik. I kvalitativ metod 

kan det med hjälp av datainsamling skapas en större förståelse för det problemkomplex som 

undersöks och förstå dess samband med helheten. (Andersen 1998) Även Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2006) lyfter fram det som att i en kvantitativ studie sker arbetet med 

numeriska uppgifter medan en kvalitativ studie är verbal. Fördelar och nackdelar som de tar upp 

är att det i en kvalitativ studie ges utrymme för mer nyanser än i en kvantitativ men även lägre 

precision. I figur 2 har skillnader mellan de två olika metoderna listats.  

 

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämd, 

Egenskaper 

Genus, Inkomst Enkät, Arkiv, 

Intervju 

Tabell, Grafer, 

Diagram 

Genomsnittsmått, 

Variation, 

Samband 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

Mening 

Dilemman, Beslut, 

Värderingar 

Intervju, 

Observationer 

Citat, 

Berättelse, 

Fall-

beskrivning 

Dekonstruktion, 

Diskursanalys, 

Narrativ analys, 

Grundad teori 

Figur 2 - (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) 

 

Enligt Andersen (1998) avgörs vilken metod som ska användas av bland andra dessa tre saker; 

undersökningens ämne, det sätt på vilket undersökningens ämne betraktas och kunskapssyftet 

med undersökningen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte alltid är så att den ena 

metoden ska väljas på bekostnad av den andra. 

 

Denna studie är en kvalitativ undersökning då intervjuer har gjorts för att skapa oss en bild över 

hur verkligheten ser ut och få en förståelse för hur projektarbete i produktutveckling på företag X 

bedrivs idag. För att uppfylla syftet i denna undersökning har det varit av vikt att få en djupare 

förståelse för hur de arbetar än vad en kvantitativ metod kan ge. 
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2.12 Induktion och Deduktion 

Induktion och deduktion är två olika sätt att angripa ett problem och ta fram ny kunskap utifrån. 

Att använda sig av ett induktivt angreppssätt betyder att utgångspunkten i forskningen utgår från 

empiri. Det kan vara att en fallstudie gjorts och utifrån den tas en teori fram. Vid ett deduktivt 

angrepssätt är det istället redan kända begrepp och teorier som forskningen utgår ifrån. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2006; Murray & Hughes 2008) Dessa två angreppssätt kan även 

kombineras och då kallas det för abduktion. Vid användning av abduktion som angreppssätt ställs 

känd teori mot empiri för att få fram ny kunskap. (Patel & Davidson 2003) 

 

Det angreppssätt som använts i denna studie är abduktion då teori har studerats och en fallstudie 

genomförts på ett företag. Utifrån dessa olika källor har sedan en modell tagits fram 

 

2.13 Metod kritik 

Kritik kan riktas mot att det endast är ett företag som varit med i undersökningen. Det hade gett 

ett mer generaliserbart resultat om flera företag som bedriver mindre produktutvecklingsprojekts 

undersökts. Det går även rikta kritik mot att den division som studerats verkar inom ett stort 

multinationellt företag och att det vore bättre att ta med ett medelstort företag som arbetar med 

mindre produktutvecklingsprojekt istället. Detta eftersom ett medelstort företag troligtvis inte har 

lika långa beslutsvägar vad gäller finansiering av ett projekt och liknande.  

 

När intervjuerna gjordes med de företag som låg till grund för benchmarkingen intervjuades 

endast två respektive en person. Detta kan göra att deras personliga åsikter om hur de bedriver 

projekt fått för stort utrymme. Hade fler personer intervjuats hade resultaten från dessa varit mer 

rättvisande för hur de bedriver projektarbete. 

 

Alla intervjuer har skett som öppna samtal med endast ett fåtal förutbestämda frågor. Författarna 

av detta arbete har ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer och okunskap kan ha lett 

till att vissa frågor som ställts varit av ledande karaktär. 

 

Vad gäller litteraturundersökningen kan det konstateras att det finns mycket litteratur inom 

området, det vore en omöjlighet att inom rimlig tid studera all litteratur. Hade det gjorts finns dock 

en möjlighet att resultatet av rapporten blivit en annan.   
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3 Teori 

Teoriavsnittet innehåller teori om olika termer, begrepp och synsätt från artiklar och kurslitteratur. 

Det är dessa sekundära data som utgör underlaget för arbetet. 

 

3.1 Begrepp i rapporten 

 Produktstrategi: Strategi för produktens egenskaper; till exempel nivå av kvalitet, om 

produkten ska leda utvecklingen på marknaden eller om det ska vara en special- eller 

standardprodukt. (Källa: Product Manager på företag X) 

 Styrgrupp: Utgör den direkta kopplingen mellan ett projekt och ursprungsorganisationen 

och består vanligtvis av beställaren samt de viktigaste resursägarna. I mindre projekt kan 

styrgruppen bestå av endast en person. (Källa: kontaktperson på företag X) 

 Skrotningskostnader: Inköpskostnad + eventuell destrueringskostnad som uppstår när ett 

lagerfört material till en utgående produkt tvingas kasseras. (Källa: kontaktperson på 

företag X) 

 Payback-metoden: Metod som beskriver hur snabbt en investering betalar igen sig. Den 

totala investeringskostnaden divideras med avkastningen investeringen genererar per år 

vilket ger antalet år som behövs för att summan ska bli ± noll. (Strategiskt inköp på 

företag X) 

 

3.2 Projekt 

Många organisationer arbetar i projektform. Arbetsformen skiljer sig från det traditionella linjära 

arbetet då det vanligtvis är målstyrt, temporärt, begränsat och/eller unikt. (Tonnquist 2008) 

Tonnquist (2008) beskriver även att det är vanligt att projekt delas in i flera olika faser där de 

vanligaste faserna är förstudie, planeringsfas, genomförandefas och avslutandefas. I förstudien 

analyseras förutsättningarna och en projektspecifikation skapas (se avsnitt 3.9 om 

projektspecifikation). När projektets förutsättningar är fastställda och en projektspecifikation är 

framtagen inleds en planeringsfas som syftar till att planera projektets genomförande i form av 

tidplan, budgetering och skapande av projektmål. I genomförandefasen arbetar projektgruppen 

med projektet och implementerar förändringe. När förändringen är genomförd övergår projektet 

till avslutningsfasen där projektgruppen avslutar projektet, sammanställer en rapport om vad 

resultatet av projektet blev samt utvärderar vad som gick bra och mindre bra i projektet. 

 



 

12 

 

Antvik & Sjöholm (2012) beskriver att projekt ofta delas upp i olika typer. Det finns interna och 

externa projekt där exempel på interna projekt är produktutvecklingsprojekt och 

förändringsprojekt som sker utifrån interna beslut och syftar till att förbättra/förändra en produkt, 

process eller organisation. Exempel på externa projekt är affärsprojekt där kunden är beställare 

och där projektet generar en inkomst. Då studiens syfte är inriktat på produktutveckling kommer 

den endast gå djupare på produktutvecklingsprojekt.   

 

3.2.1 Produktutvecklingsprojekt 

Utvecklingen av en ny produkt bedrivs oftast i projektform med intressenter inom och utanför den 

egna organisationen (Tingström et al. 2006). Produktutvecklingsprojekt kan delas in i två delar; 

de som tar fram en helt ny produkt och de som uppdaterar en befintlig produkt. 

Produktutvecklingsprojekten som syftar till att ta fram nya produkter kan delas in i nya radikala 

produkter som är banbrytande och inkrementella produktförändringar som redan finns på 

marknaden men som är nya för företaget. En undergrupp till de nya produkterna är även 

utvidgningar av sortimentet där företaget tar fram en ny produkt som skiljer sig från de nuvarande 

produkterna men där skillnaderna är för små för att det ska klassificeras som en egen produkttyp. 

Projekten som avser att förändra den befintliga produkten är mindre modifikationer av produktens 

utförande/prestanda, positionering samt kvalitetsförbättringar för att produkten ska bli mer 

attraktiv på marknaden samt för att reducera kostnaderna. (Trott 2012) 

 

I projekt ska medlemmarna i projektgruppen ta tillvara på idén som uppstått och driva projektet 

tills det är en färdig produkt som är redo att lanseras. (Philips et al. 1999) Tatikonda & Rosenthal 

(2000) beskriver att det finns många osäkerheter med att arbeta med produktutvecklingsprojekt 

där teknisk osäkerhet är en av de största tillsammans med att administrera sammanslagningen 

av projektets resurser (resurser från olika verksamhetsområden såsom marknadsavdelningen, 

inköpsavdelningen, produktionsavdelningen och konstruktionsavdelningen).  De talar även om att 

projekten kan delas in i två huvuddelar; en planeringsdel och en genomförandedel. Till 

planeringsdelen hör val av vilken idé projektet ska utgå ifrån, skapa produkt- och projektmål samt 

ta fram vilka resurser och mekanismer som kommer krävas för att driva ett framgångsrikt 

produktutvecklingsprojekt medan själva genomförandet och arbetet sker i genomförandefasen. 

Tatikonda & Rosenthal (2000) framhäver även att det har gjorts väldigt lite studier på 

genomförandefasen utan all teoretisk fokus har lagts på planeringsfasen och hur den ska 

genomföras för att uppnå bästa möjliga resultat. Tatikonda & Rosenthal (2000) hävdar även att 
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genomförandefasen är viktig och bör undersökas noggrannare samt att det finns mycket gällande 

den som går att förbättra. 

 

För att få kontroll på riskerna, få bättre struktur i projektet samt för att öka kommunikationen inom 

projektet har många företag implementerat ramverk för hur de ska arbeta med sina större 

produktutvecklingsprojekt. Gemensamma karaktärsdrag i ramverken är att de delar upp projektet 

i faser/steg, arbetar tvärfunktionellt mellan avdelningarna, att det finns en uttalad projektledare 

samt att de har en styrgrupp som ser till att alla kriterier i en fas är genomförda och godkänner 

projektets avancemang. (Shephard & Ahmed 2000; Tingström et al. 2006) Negativa aspekter 

som har framkommit av teorin är att ramverken kan hämma deltagarnas kreativitet och förmåga 

att tänka själva genom deras struktur och uppdelningar (Sundström & Zika-Viktorsson 2009). Det 

finns även litteratur som anser att ramverken och då framförallt ramverket vid namn stage-gate 

modellen är för krävande och byråkratisk och att det behövs en förenklad version av modellerna 

som underlättar för små och medelstora företags produktutvecklingsprojekt som inte behöver den 

struktur och överblickbarhet som stora organisationer kräver. (Tingström et al. 2006) 

 

3.2.2 Stage-gate 

Philips et al. (1999) beskriver stage-gate modellen som ett verktyg som används vid ett företags 

produktutvecklingsprocess för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt förvandla en idé till 

lansering. Modellen består av olika steg och gater, där varje steg återspeglar en grupp av 

aktiviteter och där en gate måste passeras för att komma till nästa steg i projektet (se figur 3). Vid 

varje gate utvärderar och beslutar de inblandade i projektet om allt är genomfört enligt plan och 

om projektet ska fortskrida. Uppdelningen med steg och ”beslutspunkter” underlättar 

projektarbetet då det i de flesta fallen räcker att gå tillbaka till föregående gate för att få 

vägledning om hur arbetet ska fortsätta (Tingström et al. 2006). 

 

 

Figur 3. Överblick av stage-gate modellen (Cooper 1990) 
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Stage-gate modellen har utvecklats under åren och företagen som använder stage-gate modellen 

har modifierat den för att den ska fungera med deras organisation. Exempel på förändringar från 

modellens första version är att den uppmanar till att arbeta tvärfunktionellt mellan avdelningarna, 

marknadsavdelningen och produktionsavdelningen har blivit delaktiga i projekten, modellen 

behandlar samtliga steg från idé till produktlansering, större vikt läggs vid förarbetet i projektet för 

att på ett korrekt sätt förutspå den lanserade produktens framtid samt att den har tydliga 

beslutspunkter med ”Go/Kill” kriterier (Go betyder att projektet ska fortsätta och kill betyder att det 

ska avslutas).  (Cooper 1994) 

 

Styrningen av projekten varier beroende på hur modellen är implementerad på företaget. Cooper 

(1990) förespråkar dock att projektledaren ska driva projektet och se till att kriterierna är uppfyllda 

vid varje gate men att det är avdelningscheferna som tillsammans ”äger gaten”/ska ta beslut om 

projektets ”Go/Kill”.  

 

Enligt Ettlie & Elsenbach (2007) finns studier som visar på att genom användning av stage-gate 

modellen minskas tidsåtgången för projekten med uppemot 50 procent utan att minska på 

kvaliteten. De tillägger dock att resultatet av studierna eventuellt kan vara missvisande då 

företagen väldigt sällan inför stage-gate modellen i sitt original utförande utan skapar en 

modifierad version som är anpassad till deras organisation. Detta gör att det är svårt att jämföra 

och summera resultaten från flera olika företag. Cooper (1990) hävdar även han att det finns 

stora fördelar för ett företag att införa stage-gate modellen i form av ökad överblickbarhet för 

projektmedlemmarna, projektledare och beslutsfattare, en starkare marknadsorientering och 

utökat förarbete vilket resulterar i minskat antal misslyckade lanseringar.  

 

Nackdelar som har uppdagats vid användandet av stage-gate modellen är att den endast är till 

för stora utvecklingsprojekt som behöver guidning och strukturen som modellen bidrar med 

medan användandet av modellen i mindre projekt känns omständig och överflödig. (Tingström et 

al. 2006) Cooper (1994) nämner även brister i form av att stage-gate modellen inte tar hänsyn till 

vilka resurser som finns att tillgå och att för mycket struktur tar bort projektmedlemmarnas 

förmåga att tänka självständigt. 
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3.3 Planering 

Chatzoglou & Macaulay (1996) framhäver vikten av ett ökat fokus på planeringsfasen av ett 

projektarbete. Även Dvir et al. (2002) hävdar vikten av planeringsfasen (planering av projektets 

utförande och definiera projektets mål) eftersom den har stor påverkan på projektets framgång i 

förhållande till de andra faserna. Dock framhåller Swink (2003) i sin undersökning av 

produktutvecklingsprojekt att planering i ett tidigt stadie, i vissa specifika fall, kan öka 

produktutvecklingens ledtid. Han framhäver att dessa resultat bygger på data från ett fåtal företag 

och ska eventuellt inte läggas så stor vikt vid. Det är dock värt att uppmärksamma att dessa 

resultat framkommit från vissa undersökningar.  

 

Enligt Chatzoglou & Macaulay (1996) är alla projektledares mål att uppfylla kundernas krav samt 

slutföra projektet i rätt tid och till rätt kostnad. För att nå dessa mål är det viktigt med en bra 

ledning och hantering av projektet. 

 

Enligt Chatzoglou & Macaulay (1996) ingår planering som en av de viktiga delarna i 

projektledning. Planeringsfasen förbises dock ofta av projektledare med argument som: på grund 

av begränsad tid är det bättre att börja arbetet direkt, ett systems kvalitet är det enda som räknas 

för att bedöma om en systemutveckling varit framgångsrik och det är för svårt att göra en korrekt 

tidsbedömning i början av ett projekt. Detta är inkorrekta påståenden enligt Chatzoglou & 

Macaulay (1996). Enligt dem ökar behovet av planering desto större tidspress det är på ett 

projekt. Perminova et al. (2008) anser även dem att planering av projekt är av stor vikt. Planering 

är dock ingen garanti för att ett projekt kommer bli framgångsrikt men en bristande planering ökar 

sannolikheten för att projektet blir misslyckat. Således är planering nödvändigt men inte tillräckligt 

för att lyckas med ett projekt.  

 

Även Andersen (1996) framhäver vikten av planering. Han delar upp planering i två olika typer: 

aktivitetsplanering och milstolpeplanering. Aktivitetsplanering innebär att aktiviteterna som ska 

genomföras i ett projekt planeras på förhand. Eftersom det ingår många variabler i ett projekt är 

det enligt honom tveksamt om det på förhand går att förutse alla aktiviteter som behöver 

genomföras under projektet. Därför anser han att aktivitetsplanering gör att projektet inte uppnår 

optimala resultat. Att använda sig av milstolpeplanering är en bättre planeringsmetod. Antvik & 

Sjöholm (2012) definierar en milstolpe som en väsentlig händelse i ett projekt, till exempel ett 

ettappmål eller huvudleverans. Enligt Andersen (1996) innebär milstolpeplanering att mål som 

ska uppnås under projektet identifieras och sätts upp som milstolpar i planeringen. Dessa 
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milstolpar ska sedan vara uppfyllda inom en viss tid och i en speciell ordning. Fokus läggs på att 

identifiera vilka resultat och mål projektet ska uppnå under planeringsfasen istället för att endast 

fokusera på aktiviteterna som ska göras. Vid användning av milstolpeplanering är det viktigt att 

utse personer som är ansvariga för att varje milstolpe uppnås. När milstolparna är identifierade 

och ansvariga har utsetts för dessa kan dock aktivitetsplanering vara nödvändig. Detta är i ett 

senare stadie när relevant kunskap finns för att göra en aktivitetsplan. Användingen av 

milstolpeplanering stöds av Perminova et al. (2008) som menar att projektarbete är att vara på en 

upptäcksresa i en given riktning och inte att följa en strikt planering. Andersen (1996) hävdar 

vidare att de olika milstolparna kan vara av olika stor betydelse för hur lyckosamt ett projekt blir. 

Hur mycket resurser som läggs på att uppnå en milstolpe har en direkt påverkan på den 

uppnådda kvaliteten av milstolpen. Det är därför viktigt att projektledaren ser till att det finns så 

mycket resurser som möjligt till att uppnå de milstolpar som kommer ha störst inverkan på 

projektets framgång.  

 

En faktor som är viktig att ha i åtanke är att planering inte enbart behöver vara positiv. Dvir et al. 

(2002) och Cooper (1990) hävdar att för mycket planering kan minska kreativiteten hos 

projektmedlemmarna. Dessa påståenden stödjer Andersens (1996) användning av 

milstolpeplanering istället för aktivitetsplanering. När projektledare gör en milstolpeplanering 

behöver de inte heller vara allt för försiktiga med målen som ska uppnås. Swink (2003) lyfter fram 

att svåra mål påverkar personers prestation i en positiv riktning, genom de svåra målen tvingas 

de komma på strategier och vara kreativa för att lösa uppgifterna. Swink (2003) tar även upp att 

kvantiteten av människor som är inblandade i ett projekt påverkar ledtiden i 

produktutvecklingsprojekt negativt. Det betyder att det normalt sett är bättre att använda sig av ett 

mindre antal personer som är engagerade i projektet på heltid än ett större antal som är 

engagerade på deltid, för att bli klar med projektet i tid. Undantaget är projekt som stressas fram 

snabbare än planerat, i dem minskar ledtiden med deltidspersonal. Anledningen till detta tros 

vara att under pressade projekt används resurserna mer medvetet och på ett mer effektivt sätt. 

Utöver det nämns att projektledningens engagemang kan påverka projektet i en positiv riktning. 

Projektmedlemmarna får då ett ökat engagemang för projektet eftersom arbetet får 

uppmärksamhet från ledningen. En annan som tittat på hur produktutvecklingsprojekt kan bli 

bättre är Cooper (1990). Han anser att förstudien av ett projekt behöver få mer resurser samt att 

man bör använda sig av en mer kundorienterad syn, det vill säga ha en nära kontakt och 

samarbete med projektets kund. Perminova et al. (2008) lyfter även fram just kundorientering 

som en av de nya trenderna inom projekt. 
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Att avsätta tid till planeringsfasen är också viktigt. ”Man har inte tid att ha bråttom i början av ett 

projekt” (Antvik & Sjöholm 2012 s.21). Enligt Antvik & Sjöholm (2012) bygger projektplanen till 

viss del på antaganden och därför är det viktigt att dokumentera. Denna plan ska sedan granskas 

och utvärderas av en styrgrupp. Enligt dem innehåller planeringsfasen sex steg: 

 

1. Projektmål 

Det är viktigt att sätta upp mål för projektet. Vad ska uppnås och inom vilken tid och till 

vilken kostnad. För att kunna utvärdera om projektet är på rätt väg måste det vara tydligt 

vart det är på väg. När målen tas fram kan frågan ställas, varför projektet ska genomföras? 

För att lyckas uppnå målen är det viktigt att de är tydliga och enkla. Antvik & Sjöholm (2012) 

delar in målen i effektmål och projektmål. Effektmål besvarar varför projektet ska 

genomföras och projektmålen hur dessa ska uppnås. Ett effektmål kan vara att företagets 

konkurrenskraft ska säkerställas genom att göra en produkt bättre och/eller billigare. Ett 

projektmål för att uppnå det kan vara att byta ut en del i en befintlig produkt. Målen ska vara 

så kallade SMART:a mål, vilket innebär att de ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, 

Realistiska och Tidsatta. (Antvik & Sjöholm 2012) 

 

2. Omfattning  

Projektets omfattning måste kartläggas och sedan struktureras. Ett redskap för att göra 

detta är work breakdown structure (WBS se avsnitt 3.3.2 för utförlig beskrivning) Att det 

finns en tydlig bild över vad som ska göras i projektet är viktigt för att alla projektmedlemmar 

ska ha en gemensam uppfattning om vad som ska göras.  

 

3. Organisationsstruktur 

Målen bestämmer vilken organisation och bemanning projektet ska ha.  

 

4. Ansvarsmatris 

Denna matris visar vem som ska utföra vad. Ansvarsmatrisen är viktig för kommunikation 

inom projektet och med hjälp av den undviks att saker inte blir gjorda på grund av att alla 

trodde någon annan skulle göra det. Dubbelarbete undviks också om alla vet hur vem som 

ansvarar för vad.  
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5. Tidplaner 

När det identifierats vilka resurser projektet har att tillgå och vilka mål som ska uppnås kan 

en tidplan göras. Det är viktigt att ha en tidplan för att kunna göra projektets budget. 

 

6. Budget 

WBS:en är grunden för planering och styrning av projektets ekonomi. Med hjälp av den kan 

kostnaderna för projektet kalkyleras samt identifiera kostnadsbärare. De aktiviteter som 

identifierats i WBS:en är lämpliga att ha som kostnadsbärare. 

 

3.3.1 Tidplanering 

Att göra ett projektschema är ett sätt att planera projektet och göra en tidplan för när aktiviteter 

ska starta samt vara genomförda. Det ska visa när i tiden en projektaktivitet ska starta samt när 

den ska vara färdigställd. (Cobb 2012) Antvik & Sjöholm (2012 s.111) säger att ”Tidplanering 

innebär att planera för när i tiden aktiviteter ska utföras”. Enligt Cobb (2012) gör det att det är lätt 

att hålla kontroll på projektet samt följa upp att det är på rätt väg och att hela projektet kommer 

färdigställas det datum som är planerat. En tidplan kan även vara ett sätt att följa upp att projektet 

håller den budget som är gjord. Den kan även bidra med att det blir lättare att hålla fokus på 

aktiviteter som kommer i framtiden och fördela resurser efter det. Är det visuellt att det kommer 

en tidskrävande aktivitet om två veckor kan projektledaren lättare se till att de nödvändiga 

resurserna då finns tillgängliga. (Cobb 20012)  

 

Det finns flera olika sorters verktyg att använda sig av när en tidplan görs, ett vanligt och 

lättöverskådligt verktyg är Gantt-schemat som är lätt att hantera samtidigt som det går att 

använda i komplexa projekt. (Cobb, 2012; Antvik & Sjöholm 2012) Ett Gantt-schema visar 

aktiviteter som horisontella staplar längs en tidslinje. Dessa staplar placeras mellan det datum en 

aktivitet ska starta och vara avslutad. Antvik & Sjöholm (2012) tar upp ett problem med att 

använda Gantt-schema som tidplaneringsverktyg, schemat visar inte om aktiviteter är 

sammanlänkade. Det kan finnas ett beroende mellan aktiviteter som gör att den ena inte kan 

starta innan den andra är klar. Cobb (2012) menar dock att detta beroende kan visas i ett Gantt-

schema genom att pilar dras mellan de aktiviteter som det finns ett beroende mellan, på så sätt 

påvisas beroendet. I figur 4 illustreras ett Gantt-schema för ett vetenskapligt arbete. Aktiviteten 

”finslipning & presentation” kan inte börja innan aktiviteten ”skriva rapport” är avslutad, detta 

samband tydliggörs med en pil mellan aktiviteterna. 
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Aktivitet v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 

Litteraturstudier           

Intervjuer           

Företagsbesök           

Skriva rapport           

Finslipning & presentation           

Figur 4 - Gantt-schema fritt från Cobb (2012) 

 

3.3.2 WBS 

I en WBS identifieras milstolpar som bryts ned i vilka aktiviter som behöver utföras för att uppfylla 

dessa milstolpar. (Cobb 2012; Tonnquist 2008) Milstolparna kan vara projektmål eller leverabler 

som projektet ska uppfylla för att nå dess syfte. En WBS kan fungera som ett stöd för 

projektledaren när denne ska fastställa hur mycket resurser som kommer att behövas till 

projektet. Därför genomförs denna process steg för steg med en ökad detaljnivå för varje steg tills 

projektledaren känner att det nått en nivå där denne kan uppskatta de resurser som kommer 

behövas till projektet. Hur mycket resurser i form av tid och pengar varje aktivitet kommer ta i 

anspråk kan uppskattas och en total kostnad för projektet kan räknas fram. (Cobb 2012) Cobb 

(2012) belyser även att en projektledare i vissa fall kan behöva ta hjälp av experter för att göra en 

fullständig WBS om det behövs. Det kan annars finnas risk att aktiviteter som behöver göras och 

tar resurser i anspråk förbises på grund av att projektledaren inte har kunskap att identifiera den 

aktiviteten. I figur 5 visas en WBS för hur en bankett kan genomföras. Då är det övergripande 

målet och syftet att banketten genomförs och hänvisas till som 1.0. Middag, Gäster, Talare och 

Lokal är milstolpar som måste vara uppfyllda för att banketten ska kunna genomföras. Under 

dessa milstolpar identifieras aktiviteter som måste genomföras för att en milstolpe ska vara 

uppfylld. För att få en mer detaljerad nivå går det även att göra underaktiviteter till aktiviteterna. 

Ett exempel på detta vore ”Ta reda på adresser” som då skulle vara en underaktivitet till ”skicka 

inbjudningar” och skulle numreras som 1.2.2.1. 
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3.4 Risker 

Eftersom det är många faktorer inom ett projekt som det på förhand inte går att förutse blir 

planeringen svår, dessa faktorer benämns ofta som risker. Perminova et al. (2008) anser att 

kontrollera och förutse risker är av betydelse för ett projekts framgång. Något som är viktigt för 

detta är att dokumentera tidigare projekt för att ta lärdom till nya. En annan syn på risk är att det 

ska ses som osäkerhet istället, eftersom det inte är säkert att en identifierad risk är negativ. Både 

positiva och negativa saker kan uppstå från de risker som på förhand identifierats. Därför har, på 

senare tid, riskhantering börjat benämnas som osäkerhetshantering. (Perminova et al. 2008; 

Antvik & Sjöholm 2012).  

 

Antvik & Sjöholm (2012) menar att om en osäkerhet övergår till en risk eller möjlighet beror till 

viss del på hur osäkerheten hanteras. Ett sätt att hantera dem är identifiering, bemötande, 

bedömning och styrning. För att identifiera risker kan man ha ett möte med intressenter (se 

avsnitt 3.5 för utförligare beskrivning om intressenter) av projektet. Metoder för att identifiera 

osäkerheter är brainstorming, SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

diskuteras (Tonnquist 2008) och checklistor som innehåller saker som uppkommit från tidigare 

situationer inom verksamheten samt jämförelse med liknande projekt (Antvik & Sjöholm 2012). 

Enligt Elkington & Smallman (2002) finns det ett samband mellan hur framgångsrikt ett projekt blir 

och hur mycket resurser som läggs på riskhanteringen och i vilket stadie. Desto mer fokus som 

läggs på riskerna i ett tidigt stadie av projektet, desto mer lyckat blir projektet. Tonnquist (2012) 

förklarar även vikten av att skapa strategier och planera för hur de identifierade riskerna ska 

behandlas om de uppstår. Detta görs genom att kategorisera riskerna efter risknivåer (ju större 

konsekvenser risken ger desto högre nivå).  

 

Figur 5- Fritt från Tonnquist (2008) 
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Ett sätt att reducera risker kan vara att använda en beprövad teknisk lösning istället för en helt ny 

(Antvik & Sjöholm 2012). Gemser & Leenders (2011) nämner att ett sätt att reducera risk är att 

arbeta tvärfunktionellt mellan olika avdelningar mot gemensamma mål är ett sätt att reducera 

risker. Detta stöds av Rauniar & Rawski (2012) som menar att för att lyckas med ett projekt 

måste integrationen mellan den tvärfunktionella gruppen som arbetar med projektet fungera. 

 

3.5 Intressenter 

Jepsen & Ekerod (2009) definierar ett projekts intressenter som den person eller grupp av 

personer som kan påverka eller påverkas av projektets resultat.  Antvik & Sjöholm (2012) betonar 

vikten av att förstå intressenternas påverkan samt identifiera deras behov, krav och förväntningar 

av projektet. Det kan vara svårt att identifiera potentiella intressenter till projektet och ett sätt att 

identifiera dessa är via brainstorming i projektgruppen, be styrgruppen om hjälp samt att fråga 

befintliga intressenter om de kan komma på ytterligare intressenter. Enligt Cobb (2012) har varje 

projekt sina unika intressenter, exempel på intressenter i ett produktutvecklingsprojekt enligt 

Antvik & Sjöholm (2012) och Tonnquist (2008) är kunden, ägaren/beställaren, 

projektmedarbetarna, de berörda avdelningarna inom företaget, samarbetspartners, leverantörer 

och finansiärer. När intressenterna är identifierade är det enligt Tonnquist (2008) lämpligt att 

rangordna dem och dela upp dem i tre huvudgrupper: nyckelintressenter, primära intressenter 

och sekundära intressenter. Detta görs för att vet hur intressenterna ska hanteras och hur 

delaktiga de ska vara i projektet. Chandra et al. (2012) beskriver ett annat sätt att dela in 

intressenterna och det är genom att dela upp intressenterna i direkta och indirekta intressenter. 

De direkta intressenterna är direkt involverade i projektets genomförande medan de indirekta 

intressenterna inte är involverade i genomförandet av projektet men trots det har inflytande på 

genomförandet. Mitchell et al. (1997) föreslår ytterligare ett sätt att kategorisera intressenterna 

och det är utifrån attributen ”dignitet”, ”legitimitet” och hur angelägna de är med sina krav och 

förslag. Cobb (2012) beskriver däremot ingen rangordning av intressenterna men nämner att det 

är av stor vikt att identifiera de intressenter som kan ha största påverkan på hur projektet 

fortlöper. 

 

Chandra et al. (2012) beskriver intressenterna som en stor osäkerhetsfaktor i ett projekt då de 

kan påverka projektet på olika sätt, det är därför viktigt att projektledaren är medveten om 

intressenternas krav, hur de kan påverka resultatet samt skapar en god relation med dessa. De 

betonar även behovet av att projektledningen tar fram en intressentstrategi som beskriver hur de 
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enskilda intressenterna ska behandlas och vilka åtagande de ska ha. Den enskilda intressenten 

strategin ska tas fram utifrån tre frågeställningar: 

1. Hur mycket energi och resurser de är beredda att spendera på processen. 

2. Vilka gynnsamma förhållanden det finns mellan intressenterna inför framtiden. 

3. Hur projektledaren hanterar att intressenterna har tillräckligt med resurser och kunskap 

tillgängligt.  

 

Desto bättre relation och strategi projektet har med sina intressenter desto större chans är det att 

projektet blir framgångsrikt.  

  

Identifieringen och karakteriseringen av intressenterna samt framtagningen av en strategi för 

intressenterna bildar tillsammans något som Chandra et al. (2012) och Jepsen & Ekerod (2008) 

beskriver som intressentanalys och är en viktig del för att få förståelse för sina intressenter och 

tillsammans med dem uppnå ett framgångsrikt projekt.  

 

3.6 Allas deltagande 

Förbättringsarbete kan ofta möta på motstånd från vissa individer. Detta är något naturligt 

eftersom det ofta innebär att lämna en trygghet för att övergå till något nytt och okänt. För att 

undvika detta motstånd och motivera människor kan ett sätt vara att visa exempel på vilka 

fördelar förbättringen kommer leda till. Om en förbättring införs utan att personalen är delaktig 

känner de sig överkörda. Det kan leda till konflikter som går ut över verksamheten. Ett sätt att 

skapa engagemang för förbättringsarbetet kan vara att bjuda in personalen till att påverka. 

(Petersson et al. 2008) 

 

3.7 Kommunikation 

Det är viktigt att kommunicera inom projektgruppen och kommunikation är ett medel för att öka 

sammanhållningen och lagbyggandet. (Antvik & Sjöholm 2012) Tonnquist (2008) menar att det är 

viktigt att projektmålen och planeringen är kommunicerade ut i gruppen för att deltagarna ska 

veta vad som ska göras och för att projektledaren ska få kontroll över arbetet samt att god 

kommunikation har stor inverkan på om projektet blir framgångrikt. Enligt Tonnquist (2008) och 

Antvik & Sjöholm (2012) är det viktigt att det innan projektstart skapas en kommunikationsplan 

som ser till att kommunikationen sker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Genom en 

kommunikationsplan minskar riskerna för misstag och irritation i projektgruppen. Samtliga 
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projektdeltagare är ansvariga för att kommunikationen upprättshålls och det är särskilt viktigt att 

information om störningar, förseningar eller andra problem kommuniceras ut till berörda deltagare 

(Antvik & Sjöholm 2012). Tonnquist (2008) skiljer mellan kommunikation som är en 

tvåvägskommunikation och information som är en envägskommunikation.  Exempel på 

tvåvägskommunikation kommunikation är fysiska möten, videokonferenser eller 

telefonkonferenser medan envägskommunikation kan ske via brev och epost (Antvik & Sjöholm 

2012).  

 

3.8 Dokumentation 

Tonnquist (2008) beskriver vikten av att dokumentera vad som sker under projektets gång. 

Projektgruppen bör ha rutiner för hur dokumentationen av ändringar i projektet ska ske och vem 

som har mandat att göra dessa. Ändringar som har stor påverkan på projektet så som tid och 

resurser bör vara godkända av styrgruppen eller finansiären. Vid mindre förändringar i projektet 

räcker det att endast projektledaren fattar beslut om. Tonnquist (2008) rekommenderar att 

projektetgruppen använder för sig av ett system för att visa när projektet ändrades och vem som 

godkände ändringen. Antvik & Sjöholm (2012) nämner även att projektledaren bör kommunicera 

ut lägesrapporter där exempel på punkter som tas med är tids- och ekonomisk status, avvikelser, 

genomförda och planerade åtgärder, resursläge, osäkerheter samt förslag på beslut. 

Lägesrapporten distribueras vanligtvis ut till styrgruppen och projektgruppen. 

 

3.9 Projektspecifikation 

Cobb (2012) beskriver att en projektspecifikation beskriver syftet och målet med projektet. 

Förutom en bakgrund som beskriver syftet med projektet är övergripande information om; mål, 

vad som ska genomföras under projektet, vilka resurser som kommer behövas (exempelvis 

mänskliga resurser, material och utrustning), en tidplan, kostnadsplan, vilka stora risker som kan 

uppstå samt vilka som är intressenter i projektet. Projektspecifikationen används dels för att 

underlätta beslutsfattning för finansiärerna samt som ett hjälpmedel för projektledaren för att driva 

projektet framåt och få med alla viktiga delar. 
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3.10 Avslut och uppföljning 

Tonnquist (2008) nämner behovet av att upprätta ett protokoll eller dylik dokumentation när 

projektet är avslutat där projektledaren tillsammans med en finansiär går igenom vad som 

avklarats och om det finns några restpunkter att fortsätta arbetet med. Om det har framkommit 

ytterligare problem/punkter som inte är medtagna i projektets mål och som inte tillhör det aktuella 

projektet bör dessa noteras så att de kan vara en grund för ett framtida projekt.  Tonnquist (2008) 

nämner vidare att det förutom tidigare nämnda protokoll även ska genomföras en slutrapport som 

endast är ett internt dokument. Detta syftar till att beskriva samtliga delar i projektplanen, allt från 

utförande och resultat jämfört med planerat, hur samarbetet i projektgruppen fungerat, hur 

relationen har varit med intressenterna samt att en analys för vad som kan göras bättre. Detta 

dokument ska sedan sparas och vara till hjälp i framtida projekt.  

 

Vidare rekommenderar Tonnquist (2008) även att en uppföljning av projektet ska göras ett tag 

efter att projektet genomförts. I denna uppföljning bekräftas om projektet var lika framgångsrikt 

som planerat, om det var rätt beslut att genomföra projektet och om organisationens resurser 

använts på rätt sätt. Beslut om hur lång tid efter genomfört projekt som uppföljningen ska 

genomföras ska fattas i samråd av projektledaren och finansiären. Antvik & Sjöholm (2012) 

menar att uppföljning av projektet inte bara ska ske efter att projektet är avslutat utan även under 

projektets gång. Saker som ska följas upp är hur tidplanen följs, hur budgeten följs samt om det 

uppstått några avvikelser. 

 

3.11 Teorisummering  

Enligt Tingström et al. (2006) bedrivs utvecklingen av produkter vanligtvis i projektform. Trott 

(2012) delar in produktutveckling i två delar; utveckling av en helt ny produkt eller som en 

utveckling/förändring av en befintlig produkt. Projekten som avser att förändra den befintliga 

produkten är mindre modifikationer av produktens utförande/prestanda, positionering samt 

kvalitetsförbättringar för att produkten ska bli mer attraktiv på marknaden samt för att reducera 

kostnaderna. Det är enligt Shephard & Ahmed (2000) och Tingström et al. (2006) vanligt att 

företag använder sig av ramverk för att strukturera upp arbetet med produktutvecklingsprojekten. 

Dessa projekt delas upp i faser/steg med kontrollpunkter där en styrgrupp godkänner vidare 

avancemang.  Tingström et al. (2006) nämner dock att ramverken och då framför allt stage-gate 

modellen anses krävande och byråkratisk och att det därför behövs en förenklad version av 

ramverket.  
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Chatzoglou & Macaulay (1996) framhäver vikten av ett ökat fokus på planeringsfasen av ett 

projektarbete. Även Dvir et al. (2002) framhäver vikten av planeringsfasen eftersom den har stor 

påverkan på projektets framgång i förhållande till de andra faserna. Även Perminova et al. (2008) 

anser att planering av projekt är av stor vikt. Andersen (1996) betonar även han vikten av 

planering och delar in denna i två olika delar, aktivitetsplanering och milstolpeplanering. 

Aktivitetsplanering innebär att alla aktiviteter som ska göras i projekt planeras på förhand medan 

milstolpeplaneringen enligt Antvik & Sjöholm (2012) definierar milstolpar i ett projekt som en 

väsentlig händelse. Dvir et al. (2002) och Cooper (1990) påpekar dock att planering inte bara är 

positivt. De anser att för mycket planering kan minska kreativiteten hos projektmedlemmarna. 

Dessa påståenden stödjer Andersens (1996) användning av milstolpeplanering istället för 

aktivitetsplanering. 

 

Antvik & Sjöholm (2012) framhäver behovet av tydliga mål i projektet och syfte som beskriver 

varför projektet genomförs. Vid framtagningen av dessa mål kan med fördel så kallade SMART:a 

mål användas vilket innebär att de ska vara specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och 

tidssatta. Swink (2003) framhäver att ett projekt kan påverkas i en positiv riktning vid användning 

av mer svåruppnådda mål. Sammanvägningen av dessa teorier tyder på att målen inte ska vara 

helt orealistiska men ändå utmanande att uppnå.  

 

Antvik & Sjöholm (2012) samt Cobb (2012) anser att en tidplan ska göras för projektet när målen 

som ska uppnås och vilka resurser som finns att tillgå identifierats. Det går även att använda 

Swinks (2003) resonemang kring att svårare mål påverkar ett projekt i en positiv riktning och att 

det därför skulle vara fördelaktigt att försvåra målen genom att använda sig av svårare deadlines 

för att driva på projekten.  

 

För att underlätta tids- och resursplanering föreslår Cobb (2012) och Antvik & Sjöholm (2012) 

användningen av en WBS för att strukturera upp vilka aktiviteter som ska genomföras och ett 

Gantt-schema som visar under vilken tidsperiod dessa ska vara genomförda. Antvik & Sjöholm 

(2012) och Tonnquist (2008) betonar även vikten av att alla projektmedlemmar har en gemensam 

uppfattning om vad som ska göras.   

 

Perminova et al. (2008) och Antvik & Sjöholm (2012) beskriver vikten av att identifiera och 

försöka förutse risker som kan uppstå i projektet. Perminova et al. (2008) nämner även att dessa 
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risker inte behöver vara något negativt utan kan vara osäkerheter som med rätt behandling kan 

ha både positiv och negativ inverkan på projekten. Tatikonda & Rosenthal (2000) beskriver att en 

av de största osäkerheterna i produktutvecklingsprojekt är det tvärfunktionella arbetet som för 

samman projektets resurser. Elkington & Smallman (2002) styrker Perminova et al. (2008) och 

Antvik & Sjöholms (2012) påstående och ser ett samband mellan hur framgångsrikt ett projekt är 

och hur mycket resurser som läggs på riskhantering och i vilket stadie detta sker.  

 

Jepsen & Ekerod (2009) definierar ett projekts intressenter som den person eller grupp av 

personer som kan påverka eller påverkas av projektets resultat.  Antvik & Sjöholm (2012) betonar 

vikten av att förstå intressenternas påverkan samt identifiera deras behov, krav och förväntningar 

av projektet. Tonnquist (2008), Chandra et al. (2012) och Mitchell et al. (1997) anser att en 

rangordning av intressenterna ska ske men är oense om vilken metod som ska användas för att 

göra detta.  Swink (2003) beskriver även att rangordning av intressenterna är bra då 

intressenterna som inte har så stor del i projektet endast är delaktiga när det är relevant.  

 

Att bedriva produktutvecklingsprojekt är enligt Tatikonda & Rosenthal (2000) att arbeta 

tvärfunktionellt. Cooper (1994) säger att senare versioner av stage-gate modellen förespråkar ett 

mer tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna och även produktionsavdelningen inkluderas i 

arbetet.  

 

Antvik & Sjöholm (2012) anser att det är viktigt att kommunicera inom projektgruppen och då 

framför allt projektmål och planen för hur dessa ska uppnås. Det är även viktigt att förmedla de 

förändringar och beslut som fattas under projektets gång samt de regelbundna lägesrapporterna.  

 

För att få ett väl fungerande projekt är det enligt Tonnquist (2008) viktigt att dokumentation sker 

löpande under projektets gång. Det ska finnas tydliga rutiner för dokumentation av ändringar i 

projektet.  

 

När produktförändringen är implementerad och projektet närmar sig avslut anser Tonnquist 

(2008) att projektledaren i samråd med finansiären ska upprätta ett protokoll eller dylikt där det 

dokumenteras vad som avklarats och om det finns några restpunkter. Perminova et al. (2008) 

anser även att dokumentering av det avslutade projektet är viktigt för att ta lärdom inför 

kommande projekt. Tonnquist (2008) anser att det dessutom bör göras en uppföljning en tid efter 

att projektet är avklarat för att utvärdera om det genererat önskad effekt. 
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Enligt Chatzoglou & Macaulay (1996) är det viktigt med en bra ledning av projektet för att uppfylla 

projektets mål inom rätt tid och till rätt kostnad. Viktiga uppgifter som en projektledare har är att 

denne ska sammanstråla intressenter och ta tillvara samt skapa en god relation med dessa 

(Chandra et al. 2012).  

 

Enligt teorier kan för mycket struktur och styrning samt planering av projekt hämma kreativiteten 

hos projektmedlemmarna (Sundström & Zika-Viktorsson 2009; Dvir et al. 2002; Cooper 1990).   
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4 Empiri 

Empiriavsnittet innehåller en kort företagsbeskrivning och beskrivning av det projekt som använts 

som referensprojektet under intervjuerna. Avsnittet återger även det empiriska materialet som 

består av intervjuer samt genomförd benchmarking. 

  

4.1 Företagsbeskrivning 

Fallstudien är gjord i en multinationell koncern i en högteknologisk bransch. Koncernen består av 

flera stora företag uppdelade efter produktområde med över 100 0000 anställda på fabriker och 

kontor runt om i världen.  Varje företag delar därefter upp sig i olika divisioner beroende på vilken 

typ av produkt de tillverkar. Företagets storlek och de många organisationsnivåerna skapar en 

stark byråkrati där viktiga beslut och regler tas av ledningen som de anställda därefter måste rätta 

sig efter. Företag X anser sig själv vara ett premiummärke i branschen vilket innebär att de ska 

tillhandahålla produkter av högsta kvalitet och med en hög teknologisk standard. För att uppfylla 

detta arbetar företaget aktivt med att förbättra och utveckla sina produkter och skapa mervärde åt 

kunden. För sina stora produktutvecklingsprojekt arbetar företaget med en modifierad version av 

den klassiska stage-gate modellen. Modellen anses dock vara för avancerad och krävande för att 

användas vid mindre produktutvecklingsprojekt vilket har gjort att de mindre projekten saknar 

struktur och en tydlig arbetsmetod. (källa: kontaktperson på företag X) 

 

Divisionen som denna fallstudie gjordes på har sin lokalisering i Mellansverige och är företagets 

så kallade ”lead factory” vilket innebär att utvecklingsarbetet för de produkter som divisionen 

ansvarar för arbetar och styr utvecklingsarbetet och låter därefter de andra fabrikerna runt om i 

världen implementera förändringarna. För de stora produktutvecklingsprojekten har företaget en 

speciell avdelning med projektledare som leder projekten och tar in resurser från de andra 

avdelningarna vid behov. På grund av sin storlek drivs de mindre produktutvecklingsprojekten 

annorlunda och dessa leds ofta av konstruktören som ska rita och göra det stora arbetet i 

projektet. I dagsläget erhålls resurser från andra avdelningar i mån av tid och intresse. Då 

divisionen med sina ca 180 anställda och en omsättning på ca 400 miljoner fungerar som ett 

”företag i företaget” med en egen organisation och ekonomi, en nära kommunikation mellan 

avdelningarna och där administration och tillverkning sker i samma byggnad kan detta liknas vid 

ett medelstort företag. (källa: kontaktperson på företag X) 
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Det företag X definierar som små produktutvecklingsprojekt är projekt där en eller flera 

komponenter byts ut på en befintlig produkt. Dessa genomförs av en eller flera av följande tre 

anledningar; för att öka kvaliteten, för att göra produkten mer attraktiv på marknaden eller för att 

spara in pengar i tillverkningen. Beroende på vad syftet med projektet är finns det olika så kallade 

beställare där de tre vanligaste är marknadsavdelningen, strategiskt inköp och 

kvalitetsavdelningen. Dessa avdelningar kontaktar då konstruktionsavdelningen som ansöker om 

pengar till projektet hos koncernledning (som äger och finansierar produkterna och dess 

utveckling) och får därefter förhoppningsvis starta upp arbetet med projektet.  Ansökan om 

finansieringen till koncernledningen får ske en gång per år, om företaget upptäcker en förändring 

som måste genomföras innan nästa ansökningsdatum finansieras detta av divisionens egen 

budget. (Källa: intervjuer och kontaktperson på företag X) 

 

Projektens intressenter varierar beroende på hur och vilka förändringar som görs, 

kontaktpersonen på företag X anser att de vanligaste intressenterna i de mindre 

produktutvecklingsprojektens är: 

 

 Marknadsavdelningen: Sälj- och marknadsavdelningen är kombinerad och har kunskap 

om vad marknaden efterfrågar samt säljer företagets produkter. 

 Avdelningen för strategiskt inköp: Har ett övergripande strategiskt arbete med vilka 

leverantörer som ska användas och gör vanligtvis ”volymavtal” med dessa. 

 Avdelningen för operativt inköp: Materialplanering, dagliga avrop och leveransbevakning. 

 Kvalitetsavdelningen: Avdelningen ansvarar för att produkten och arbetet följer företagets 

kvalitetspolicy. 

 Avdelningen för orderkonstruktion: Skapar konstruktioner som sälj och 

marknadsavdelningen har sålt och som inte ingår i standardsortimentet.   

 Avdelningen för produktionsteknik: Ansvarar för att effektivisera och förenkla arbetet i 

produktionen.  

 Produktionsavdelningen: Tillverkar och monterar produkter. (Källa: kontaktperson på 

företaget) 
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4.2 Referensprojekt 

Projektet som valts ut för att fungera som referensprojekt under intervjuerna är enligt företag X ett 

mindre produktutvecklingsprojekt och har som syfte att byta ut en komponent för att öka 

kvaliteten på en av företagets produkter. Uppskattningen är att ett projekt av denna storlek endast 

bör ta några månader för företaget att genomföra men på grund av en dålig projektstruktur, 

bristande dokumentation, en omorganisation samt dålig kommunikation mellan intressenterna har 

projektet blivit lidande. Det har även tillkommit viktiga synpunkter som krävde stora förändringar 

under projektets gång samt att en stor del av arbetet som gjorts har fått göras om då 

dokumentationen har varit bristfällig vid överlämnande av projektet i samband med 

omorganisationen.  

 

Projektet startades som en kvalitetsåtgärd under år 2010 och beställare av projektet var 

kvalitetsavdelningen som såg möjlighet att öka produktens kvalitet. Under hösten 2012 gjordes 

en omorganisation på företage X vilket gjorde att tidigare ansvariga personer förflyttades och ny 

personal kom in. Projektledaren för referensprojektet fick andra uppdrag och en mekanisk 

konstruktör i kombination med en representant från avdelningen för strategiskt inköp blev utsedda 

till projektledare för att slutföra projektet som redan hade dragit ut på tiden och passerat den tid 

som kan anses rimligt för ett projekt av denna storlek. När de nuvarande projektledarna tog över 

saknades det en tydlig struktur, planering och upplägg för hur projektet skulle drivas och hur det 

hade drivits av den tidigare projektledaren. Dokumentationen från den tidigare projektledaren var 

också bristfällig vilket gjorde att en stor del av arbetet med konstruktionsritning och 

kommunikation med de andra intressenterna fick göras om. När de nya projektledarna påbörjat 

arbetet i projektet upptäckte de att bytet av komponenten även krävde en ny konstruktion av 

andra komponenter på produkten. Detta gjorde att kostnaderna för projektet ökade och att 

slutdatumet för projektet fick skjutas fram samt att ytterligare tid fick spenderas på att rita om 

produkten och hitta en konstruktion som fungerade. (Källa: kontaktperson på företag X) 
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4.3 Intervjuer 

4.3.1 Mekanisk konstruktör på IK 1 

Respondenten är nyanställd på konstruktionsavdelningen och arbetar i dagsläget som mekanisk 

konstruktör men har tidigare arbetat på produktionsavdelningen. Detta gör att personen har god 

förståelse för produkten, hur den produceras samt har ett brett kontaktnät på 

produktionsavdelningen vilket anses vara en fördel. I de mindre produktutvecklingsprojekten 

denne driver i dag har man försökt göra produktionsavdelningen mer delaktig vilket har fungerat 

mycket bra. I det aktuella fallet har produktionsavdelningen berörts av monteringsförändringar 

samt att de har kommit med mycket input. Om produktionsavdelningen blir tillfrågade har de stort 

intresse av förändringar och har mycket bra synpunkter på hur saker görs bäst, saker som inte 

syns i CAD.  

 

När respondenten började på avdelningen fick denne ta över referensprojektet. Projektet saknade 

struktur, hade en bristfällig planering och saknade ett tydligt syfte som förklarade varför 

förändringen skulle ske. Det kan vara bra med flexibilitet i projektet men det gör även att 

deadlinen förskjuts, många av förändringarna borde ha kunnat förutses. 

 

I en framtida arbetsmodell anser respondenten att produktionsavdelningen och framförallt 

produktionsteknik ska vara delaktiga i ett tidigt skede. Respondenten belyser även vikten av att 

prioritera vilka projekt de ska driva, göra tydliga syften och avgränsningar och fokusera på dessa. 

Det är viktigt med ett tydligt ägandeskap samt information om vem som är ansvarig. 

 

Det bör läggas stor vikt vid förstudien där man bland annat genomför en konsekvensanalys, 

försöker se ett helhetsperspektiv samt tydliggör besparingspotential.  Det skulle även vara bra att 

genomföra konstruktionsgenomgången tidigare i projektet då det blir svårare att förändra saker 

desto längre tid som gått. Personen nämner att följande intressenter bör vara delaktiga i 

projekten; konstruktionsavdelningen, product manager, avdelningen för operativt inköp, 

avdelningen för strategiskt inköp, produktionsavdelningen samt kvalitetavdelningen. 

Intressenterna bör vara med vid uppstart men behöver kanske inte vara delaktiga genom hela 

projektet. En ansvarig från varje intressentgrupp ska vara utsedd vem det är ska förmedlas till 

övriga intressenter. Att beslut dokumenteras är också en viktig punkt att ta med till en framtida 

modell. 
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I övrigt påpekar även personen att de som driver projekt borde utbildas i projektledning. Personen 

upplever att det inte har varit några problem att få resurser till referensprojektet men att det beror 

på att det har hög prioritet. Det är viktigt att alla intressenter prioriterar projektet lika, vilket inte 

alltid görs idag. Det är viktigt att projektet har ett tydligt avslut med dokumentation och rapport 

samt att en uppföljning görs efteråt. Som det är nu ”hoppar man direkt vidare till nästa projekt”. 

Personen nämner även att det i dagsläget sker mycket ensamarbete och att projektarbetet skulle 

bli bättre om det arbetades mer i grupp mellan de olika intressenterna.  

 

4.3.2 Mekanisk konstruktör på IK 2 

Respondenten har varit aktiv i företag X under en lång tid och på olika befattningar. Personens 

karriär började på produktionsavdelningen men denne arbetar för närvarande som mekanisk 

konstruktör. Respondenten har under sina verksamma år både drivit projekt och varit delaktig 

som projektmedlem.  

 

I ett av de projekten som personen har drivit upplevde denna att det inte fanns en tydlig 

projektspecifikation utan beställaren förklarade endast vad de ville att projektet skulle resultera i. 

Personen fick därför själv skapa en struktur och en kravspecifikation. Det upptäcktes då att 

förändringen skulle påverka andra delar i produkten, därför skulle förändringen behöva bli mer 

omfattande än planerat. Under projektets gång fick ritningen göras om flertalet gånger då 

intressenterna kom med ny input.  

 

Respondenten tror att det kan vara svårt att komma utifrån och driva projekt och att 

projektledarna därför bör vara några som har vana av att arbeta som projektledare i 

produktutvecklingsprojekt i företaget. Respondenten upplevde trots sin roll som projektledare att 

dennes synpunkter som var av relevans för projektet åsidosattes av beställaren. Beställaren hade 

sina specifika krav som denna stod fast vid. Dessa hade beslutats enskilt av beställaren och ur 

dennes synvinkel. Enligt respondenten saknar deras produktutvecklingsprojekt tydliga mål vilket 

gör att små förändringar tillkommer hela tiden och projektet har svårt att komma till ett avslut. 

 

Marknadsavdelningen lyfts fram som en av de viktigaste intressenterna och bör vara med i början 

för att fastställa om det finns ett behov av produktförändringen på marknaden. Övriga intressenter 

som respondenten anser bör vara delaktiga i projektet är produktionsavdelningen, sälj och 

marknadsavdelningen, avdelningen för orderkonstruktion och inköpsavdelningen. Något som 

måste undersökas innan projektstart är vilka som produkterna kan säljas till och om den går att 
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tillverka till en rimlig kostnad. Detta kan ge ett tydligt syfte till projektdeltagarna. Personen 

förtydligar att kommunikation mellan intressenterna är av stor vikt, ett exempel är att konstruktion 

och inköp måste diskutera materialval eller att produktionsavdelningen kontinuerligt måste bli 

informerade om förändringen, syftet med denna förändring samt vad det innebär för dem. 

 

Utöver detta anser personen att projekten kan upplevas som ”tungrodda och att det behövs hjälp 

av någon uppifrån eller någon med kunskap” men att detta är svårt att få till. Personen nämner 

även att produktionsteknik bör vara delaktiga i projekten när man tittar på konstruktionen men att 

det inte finns behov av deras närvaro i ett tidigt skede. 

 

4.3.3 Mekanisk konstruktör på IK 3 

Respondenten är nyanställd på företag X och arbetar som mekanisk konstruktör. Personen fick ta 

över projektledarrollen för ett mindre produktutvecklingsprojekt direkt när denne började. Detta 

upptäcktes genom att personen såg sitt namn vid projektledartiteln på projektbeskrivningen. Det 

bör dock tilläggas att projektet är av väldigt liten karaktär och bygger på mycket CAD-arbete. 

 

När respondenten tog över projektet fanns det ingen tydlig struktur för arbetets upplägg eller vad 

som skulle göras. Detta är något som är generellt på avdelningen. Respondenten började därför, 

på eget initiativ, göra upp en tidplanering.  Personen nämner även att det är vanligt att projekten 

byggs på och ändras markant under projektets gång och att tidplaner och slutmål saknas. I 

respondentens projekt finns ingen tydlig deadline och målet är att projektet ska vara klart kvartal 

3 2013. Han anser att det skulle vara lättare om det fanns mer information, en riktig planering och 

en bättre tidplan. Respondenten upplever även att kommunikationen är bristfällig, ett exempel 

från dennes projekt är att personen själv fick gå ner på produktionsavdelningen och leta upp den 

beställda prototypen istället för att få ett meddelande om att den hade anlänt. En annan brist är 

att det saknas ett tydligt syfte med projektet vilket gör att det är svårt att få förståelse om varför 

projektet genomförs. Att det inte finns något tydligt syfte och mål gör även att många projekt 

känns ogenomtänkta. Många av de problem som uppstår under projektets gång skulle kunna 

förutses genom en kort förundersökning. Dokumentation sker endast vid 

konstruktionsgenomgången vilket gör att många av de beslut som tas informellt aldrig blir 

dokumenterade eller förmedlas till de andra projektdeltagarna. Uppföljning av projekten saknas, i 

dagsläget finns det ingen tidsskrivning för de enskilda projekten vilket gör att det inte går att följa 

upp hur väl detta stämmer överens med tidplanen och den budgeterade kostnaden.  
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Respondenten upplever projekten i allmänhet som dåligt planerade, ett projekt startas utan 

eftertanke och när tid redan har spenderats skickas en förfrågan till technical lead center (TLC, 

det är dessa som ansvarar för tekniken och beslutar om en förändring är godkänd att göra) där 

förändringen kan få avslag och arbetet är gjort i onödan.  

 

Till en framtida arbetsmodell för mindre produktutvecklingsprojekt önskar respondenten förutom 

förändring i de tidigare nämnda bristerna även en intressentgrupp som är med vid projektets 

uppstart. Denne anser även att de mindre produktutvecklingsprojekten har för dålig status vilket 

personen tror kan bero på att de drivs som de gör. Personen påpekar även att 

produktionsavdelningen borde komma in tidigare i projektet. 

 

4.3.4 Senior Specialist 

Respondenten har varit aktiv inom företag X under lång tid och är idag senior specialist på 

konstruktionsavdelningen. Personen är van att driva mindre produktutvecklingsprojekt men har 

även deltagit i stora utvecklingsprojekt. I dessa projekt används ett ramverk som bygger på 

stage-gate modellen. Detta är ett ramverk denne uppskattar och anser har en positiv inverkan på 

projektet då det ställer krav på struktur och kontroll. Respondenten ser brister i de mindre projekt 

som genomförts, saker som nämns är en otydlig projektorganisation, att det tillkommer saker och 

uppgifter under projektets gång vilket gör att det inte kan slutföras i tid, att det kan vara svårt att 

få loss personal, att det drivs för många projekt parallellt samt saknas rutiner angående deadline 

för tid och kostnad vilket gör att det är lätt att ”hoppa igång” projektet innan dessa är fastställda. 

När respondenten driver sina nuvarande projekt tas idéer från stage-gate modellen för hur 

projektet ska drivas men till en framtida arbetsmodell föreslår personen en checklista som gås 

igenom vid uppstart av projektet för att klargöra vad som ska göras och när (avsaknad av tidplan 

gör att projektet tappar i prioritet.), vilka som ska vara med, hur resurser ska prioritears och 

fördelas samt någon form av milstolpar att utgå från under projektets gång. Saker personen ser 

som viktiga att utreda innan ett projekt startar är att skaffa sig en bild av vad som skall göras, hur 

behovet ser ut från marknad, hitta alternativ/lösningar samt ”bolla idéer” med andra avdelningar 

bland annat produktionsavdelningen. 

 

Personen framhäver vikten av att dokumentera kommunikation mellan avdelningarna samt göra 

en rapport och ett tydligt avslut, en punkt som är bristfällig i de genomförda projekten. 
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Respondenten förklarar även att det inte finns någon regelbunden uppföljning av varken hur 

projektet har gått eller resultat av det, eventuellt kollar man upp vissa saker vid intresse. 

 

De intressenter som respondenten kan se till mindre produktutvecklingsprojekt är 

marknadsavdelningen, inköpsavdelningen och produktionsavdelningen. Idag sker detta först vid 

konstruktionsgenomgången då personen anser att det krävs en färdig ritning för att 

intressenterna ska förstå och kunna komma med input. Om intressenterna hittar något som 

ändras vid konstruktionsgenomgången korrigeras detta innan projektet går vidare.  

 

Det finns idag prioriteringsmöten som genomförs en gång i veckan där konstruktionsavdelningen 

tillsammans prioriterar arbetet.  

 

4.3.5 Chef för orderkonstruktion & Product Manager 

Respondenten är aktiv i båda stora och små produktutvecklingsprojekt men endast som 

projektdeltagare/intressent och då framför allt som product manager.  

Mindre produktutvecklingsprojekt initieras av tre anledningar; kvalitet, ekonomi eller att man vill 

utöka prestandan. De avdelningar som dessa incitament bland annat kommer ifrån är 

kvalitetsavdelningen, avdelningen för strategiskt inköp, product manager, marknadsavdelningen 

eller från konstruktionsavdelningen.  

 

Vid referensprojektet har krav tillkommit under tidens gång vilket beror på att det inte gjorts någon 

riktig utredning om vad som ska göras innan projektet startade. Istället har de försökt lösa 

sakerna som tillkommit under projektets gång, detta kan skapa problem med leverantörer då de 

inte kan leverera och företaget får tänka om. Det finns ingen kravspecifikation som godkänns av 

de olika intressenterna utan avdelningarna startar upp projekt ”på känn”. Andra problem som 

uppstått i projektet är att det har blivit stora skrotningskostnader för att projekten har drivits utan 

att fundera på konsekvenserna. Dålig kommunikation mellan intressenterna gör att avdelningarna 

arbetar utifrån att ingen ändring kommer ske, exempel på detta är att orderavdelningen skriver 

avtal enligt nuvarande situation och sälj- och marknadsavdelningen fortsätter sälja produkten som 

ska utvecklas. Även en kommunikation med kunderna bör ske. 

 

Respondenten upplever att dagens utvecklingsprojekt följer den produktstrategi som är uppsatt.  
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I den nya arbetsmodellen önskar respondenten ett uppstartsmöte där en grundlig utredning görs 

tillsammans med intressenter från de berörda avdelningarna. Personen poängterar även vikten 

av att projektet blir klart i tid för att kunna räkna hem den ekonomiska vinningen, en tydlig 

deadline efterfrågas.  

 

I övrigt nämner respondenten att projektledarna för de mindre produktutvecklingsprojekten inte 

har tillräcklig status i organisationen och därför behöver ökat mandat för att få projekten 

genomförda. Chefer på andra avdelningar prioriterar inte projekten, men med mer delaktighet och 

en projektmodell skulle det vara tydligare för alla att projektet verkligen är viktiga.  Personen 

belyser även att det är viktigt att ta hänsyn till inneliggande ordrar då det kan finnas produkter 

som ska levereras lång tid framöver. 

 

Respondenten har börjat följa upp hur väl projekten motsvarat förväntad försäljning. I dagsläget 

sker det ingen uppföljning över hur projekten har gått och vilka resultat de har gett. 

 

4.3.6 Strategiskt inköp 

Respondenten är både delaktig och drivande i de mindre produktutvecklingsprojekten. Dennes 

avdelning kommer i kontakt med de mindre produktutvecklingsprojekten under den delen i 

projektet som konstruktionsavdelningen anser är lämpligt, vilket strategiskt inköp ofta anser sker 

försent. Det finns exempel på projekt där konstruktion har anlitat en leverantör själva vilket kan ha 

lett till ett högre inköpspris och att man blir fast med en leverantör för flera år framöver. Detta har 

dock påtalats vilket har förbättrat tillvägagångssättet men det visar på att det inte finns någon 

tydlig struktur för hur denna process ska genomföras.  Respondenten framhäver att det vore bra 

att få vara med redan innan konstruktionen görs eftersom det endast går att påverka cirka tio 

procent av priset genom att välja leverantör, det är i valet av material som den stora besparingen 

kan göras.  

 

Respondenten anser att ett av de grundläggande problemen i de mindre produktutvecklings-

projekten är att de tar för lång tid att genomföra och inte har något tydligt syfte. Andra brister som 

nämns är riskidentifieringen som inte tas med vid uppstart av projektet, att projekten har 

tveksamma mål och payback-tider, saknar avgränsningar samt att vem som äger projektet inte är 

tydligt. Att kontrollera riskerna och ha koll på payback-tid samt hållpunkter i projektet är till stort 



 

37 

 

stöd och något som förbättrar projektet väldigt mycket. Det är viktigt att någon känner sig 

ansvarig för kostnaden och resultatet av projektet för att det ska drivas framåt. 

 

Förutom högre inköpspriser kan stora volymer beställas och bli liggandes utan att de används, 

det vill säga en skrotningskostnad uppstår som är en direkt följd av projektet. Detta kan undvikas 

om avdelningen för strategiskt inköp blir inblandad tidigare i projekten.  

 

De intressenter som respondenten kan se till mindre produktutvecklingsprojekt är 

produktionsavdelningen, kvalitetavdelningen, marknadsavdelningen, avdelningarna för operativt 

inköp och strategiskt inköp. Personen nämner även att det bör finnas ett verktyg för att prioritera 

och ordnar upp bland intressenterna. Det påpekas även att de inblandade intressenterna bör vara 

överens om hur de pågående projekten ska prioriteras.   

 

Respondenten beskriver att det har uppstått situationer där konstruktionsavdelningen har ändrat 

produkten utan att göra en change request (förfrågan om ändring av produkten) till TLC. 

Strategiskt inköp har då varit tvungna att göra det i efterhand för att produkten ska kunna 

produceras. Tydlighet och dokumentation är viktigt för att kunna gå tillbaka och se motiven till 

varför ett beslut har tagits. I dagsläget händer det att konstruktion ber strategiskt inköp köpa in en 

vara utan att denna kommunikation dokumenteras. Exempel på detta kan vara artiklar som är 

direkt bundna till det aktuella projektet och inte används vid något annat tillfälle. 

 

4.3.7 Operativt inköp 

Är endast delaktig som projektdeltagare/intressent i de mindre produktutvecklingsprojekten. 

Historiskt sett har det skett en hel del misstag och det har uppstått stora kostnader för att det har 

funnits stora lager med komponenter som inte längre behövs. Dessa stora lager har uppstått på 

grund av bristande information och kommunikation om när eller om det ska ske en förändring av 

produkten. För att inte få några stora skrotningskostnader är det även viktigt att leverantörerna 

blir informerade om att en förändring är på gång så att de kan planera produktionen. De har 

försökt förändra detta genom att ha möten, dock fick inte alla intressenter inbjudan till det mötet 

vilket i detta fall blev marknad vilket gjorde att idén brast. Personerna nämner två lyckade projekt 

och de menar att anledningen till framgången var att det fanns utsedda ledare som var ansvariga 

i dessa projekt och var väl insatta i vad som skulle göras. De betonar även vikten av att 
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personerna som är delaktiga i projekten har god kunskap om produkterna för att kunna ge 

betydelsefull input. 

 

De nämner att det är en bristande struktur i projekten som drivs, att det saknas en uttalad 

projektgrupp, utsedda representanter som kan tillfrågas och som har ansvar samt kan ta beslut.  

De framhäver även vikten av att ha med samtliga intressenter i gruppen så att förändringen kan 

ske så smidigt som möjligt.  Dokumentationen är i dagsläget en brist, en trolig orsak till detta är 

att projekten kostat betydligt mer än budgeterat. En rapport och uppföljning skulle belysa 

problemen och minska ryktesspridningarna inom företaget.  

 

Till de framtida projekten önskar de att strategiskt inköp är de som leder projekten och att 

operativt inköp är med vid uppstart för att få information att dela med sig till leverantörerna och 

därefter ha ett kontinuerligt deltagande. De ser gärna att det finns en checklista med vad som ska 

göras i de olika faserna. De anser även att produktionsavdelningen ska vara delaktiga i 

projektgruppen men att det räcker att de är med vid planerings- och uppstartsfasen och därefter 

först när konstruktionen närmar sig färdigställande. Det är viktigt att produktionsavdelningen 

känner sig delaktiga och engagerade. 

 

De föreslår även att det ska finnas en utsedd person eller grupp av personer som ska ansvara för 

in- och utfasningen av förändringen, detta för att det ska gå så smidigt som möjligt och undvika 

extra kostnader. Det bör även vid uppstart finnas med en punkt där man kontrollerar om det finns 

några ramavtal med leverantörer som gör att man kanske måste fortsätta tillverka de gamla 

produkterna vilket gör att projektet får skjutas på framtiden. De belyser även behovet av att den 

som leder projekten går någon form av utbildning i projektledning samt att denna har god 

kunskap i produkten och hur de arbetar på företaget.  

 

4.3.8 Produktionsteknik 

Produktionsteknik arbetar med att ta fram hjälpmedel för att förbättra arbetet i 

produktionsavdelningen, exempel på detta är arbetsinstruktioner. De är delaktiga i både stora och 

mindre produktutvecklingsprojekt och då som intressent. 

 

Vid respondentens medverkan i referensprojektet var det dennes uppgift att se vad som behövde 

förändras i produktionslinan för att producera den förändrade produkten. I det aktuella projektet 
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blev produktionsteknik inkopplad försent vilket gjorde att produktionen inte flöt på som det var 

tänkt utan de var tvungna att bygga om en del av monteringslinan. Genom att koppla in personer 

som har kunskap från produktionsavdelningen kan liknande problem undvikas.  

 

I ett av de större produktutvecklingsprojekten som personen deltagit i kopplades 

produktionsavdelningen in i ett tidigt skede, detta gjorde att de stora ombyggnationer som 

krävdes uppdagades i tid.  

 

Respondentens uppfattning är att operatörerna är positivt inställda till förändringen om de får 

information och en förklaring om när, var, hur och varför förändringen ska ske. Information och 

delaktighet lyfts fram som mycket viktigt.  Förutom att informationen har varit bristfälliga bör även 

noteras att projektmötena har lagts på tider då produktionsavdelningen inte har möjlighet att 

deltaga.  Respondenten framhäver även betydelsen av att ta tillvara på operatörernas 

idéer/tankar och låta dem vara delaktiga i projekten, om de ignoreras för många gånger tappar de 

intresse. Uppföljning av projekten både till produktionsteknikerna och till produktionsavdelningen 

är av intresse, detta är dock något som saknas i dagsläget.  

 

4.3.9 Global R&D 

Respondenten har flera ansvarsområden där de två mest framträdande är Global R&D chef och 

ansvarig för TLC. Personen är inte direkt inblandad i de mindre produktutvecklingsprojekten.  

 

Personen anser att viktiga delar för att få framgångsrika projekt är att man kommunicerar, 

dokumenterar besluten, ser till att produkten är kvalitetssäkrad, tydlig motivering varför projekten 

ska genomförs (kostnad, kvalitet etcetera), att man gör en ordentlig planering och prioritering 

samt att en uppföljning sker efter projektets avslut. Respondenten framhäver behovet av struktur 

och beslutspunkter och tycker stage-gate modellen bidrar med detta i de större 

produktutvecklingsprojekten.  

 

Övriga saker som lyfts fram är att man måste definiera vad som räknas som mindre 

produktutvecklingsprojekt, är byte av en leverantör exempel på detta? Personen påpekar även att 

projekten ofta lider av resursbrist och att det är något som måste ses över. De behöver även hitta 

ett enkelt sätt att kommunicera vilka mindre produktutvecklingsprojekt som bedrivs och hur det 

går, exempelvis ha informationsmöte en gång i månaden där chefen för projektledarna informerar 

berörda chefer hur det går med projekten.  
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4.3.10 Chef UK (Avdelningen för större utvecklingsprojekt) 

Personen har arbetat inom företag X en längre tid och är idag chef för produktutvecklingen.  

Personen har stor vana av att arbeta och leda projekt, dock har denne ingen direkt delaktighet i 

de mindre produktutvecklingsprojekten men har genom sin erfarenhet god kunskap i ämnet. 

Respondenten har även vana och kunskap av att arbeta med stage-gate modellen.  

 

Respondenten betonar följande delar som viktiga för att ett projekt ska bli framgångsrikt och väl 

genomfört; det ska finnas en tydlig projektspecifikation som förklarar varför projektet genomförs, 

vad det ska resultera i, hur man ska behandla saker som kommer till under projektets gång, vilka 

resurser som projektet har att tillgå och hur de ska fördelas samt identifiera potentiella risker 

(måste uppdateras under projektets gång). Det ska även göras en tidplan samt 

kostnadsuppskattning som understöds med tidsskrivning och en projektledare som följer upp 

detta ska finnas. Personen anser även att ledningen måste vara med och prioritera i vilken 

ordningen projekten ska göras och samtidigt ha någon typ av uppföljning under projektets gång 

för att se hur det går. Detta skulle kunna kombineras med en styrgrupp (som kan bestå av en 

person) där de aktiva projekten presenteras. En kontinuerlig informationsdelning är också av stor 

vikt. 

 

Personen betonar att det måste finnas en tanke och strategi bakom de mindre 

produktutvecklingsprojekten.  Förändringarna måste stämma överens med den övergripande 

produktstrategin. Detta är dock beställarens ansvar att undersöka innan konstruktions-

avdelningen får uppgiften. Det är inte projektledarens uppgift att se till så att det blir gjort utan 

detta är en ledningsfråga. Det är även viktigt att tydliggöra vem som är projektledare och vem 

som är beställare och vad dessa har för uppgift. 

 

När projektet är genomfört bör det skrivas en rapport som beskriver vad de har kommit fram till 

(resultatet), vad de har stött på för problem och vad som varit bra/dåligt. Personen drar paralleller 

till stage-gate modellen där projektledaren i gate 6 sammanställer en rapport om vad som har 

skett, resultatet samt ”lesson learned”. Därefter går man till gate 7 som kommer ett tag efter att 

projektet är avslutat, här följs det upp hur den nya produkten fungerar i produktionen, om de har 

sålt som planerat och så vidare. Uppföljningen belyses som en mycket viktig del och 

respondenten anser att något liknande borde kunna ske även i de mindre 

produktutvecklingsprojekten. 
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Respondenten framhäver vikten av att definiera gränsen mellan vad som är ett mindre 

produktutvecklingsprojekt och vad som tillhör de större produktutvecklingsprojekten.   

 

4.3.11 Chef för kvalitetsavdelningen 

Respondenten är själv inte inblandad i de mindre produktutvecklingsprojekten men någon från 

dennes avdelning brukar vara med för att säkra kvaliteten. I de minsta projekten blandas inte 

kvalitetsavdelningen in mer än vid konstruktionsgenomgången.  

 

Enligt respondenten ska det finnas en projektmodell för hur de mindre 

produktutvecklingsprojekten ska drivas. Detta är något som varit ett krav för att klara av en 

revision. Personen har dock aldrig sett modellen men har fått uppgifter om att en sådan ska 

finnas. 

 

Respondenten tror att i de fall det behövs får kvalitetsavdelningen chans att komma med åsikter 

men detta sker troligtvis vid mer informella möten. Det kan skilja mellan hur 

konstruktionsavdelningen och kvalitetsavdelningen anser att arbetet ska prioriteras. 

Kvalitetsavdelningen kan finna anledning att ändra i prioriteringen beroende på vad som händer i 

den egna verksamheten men även ute hos kund.   

 

Kvalitetsavdelningen är de som har initierat referensprojektet på grund av att det varit 

kvalitetsproblem och det är mycket olyckligt att detta projekt dragit ut på tiden.  

 
Att information går ut till produktionsavdelningen lyfts fram som en mycket viktig del för att säkra 

att en ny produkt monteras på rätt sätt. Ett system för att säkerställa detta är klart och kommer 

snart att införas.  

 

Ett problem med de mindre produktutvecklingsprojekten är att projekten i dagsläget sker i åtskilda 

led där det initieras i en del av projektet, genomförs i ett och till slut produceras i ett annat. 

Respondenten framhäver även att det är viktigt att kvalitetsavdelningen får vara delaktiga i 

mindre produktutvecklingsprojekt eftersom det finns mycket erfarenhet och kunskap på 

avdelningen. 
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4.3.12 Intervjusummering 

En generell uppfattning är att projekten saknar en tydlig struktur för hur de ska genomföras och 

vilka viktiga punkter som måste hanteras före och under projektets gång. Företaget har idag 

ingen modell de utgår från och det är därför upp till varje enskild projektledare att utforma arbetet 

efter eget tycke. Detta gör att viktiga delar i projektet eventuellt glöms bort eller nedprioriteras. 

Intervjupersonerna förklarar att dagens projekt endast har ett vagt syfte, att de saknar mål och 

nöjer sig med att beskriva vad som ska göras (till exempel som i referensprojektet där uppgiften 

var att byta ut en komponent för att öka kvaliteten på produkten). De efterfrågar ett tydligt syfte 

som förklarar varför projektet drivs och tydliga mål med deadline när dessa ska vara genomförda. 

Förutom avsaknad av tidigare nämnda punkter är även kommunikationen, dokumentationen och 

informationsspridningen i organisationen bristfällig. Detta gör att det tillkommer saker under 

projekts gång, att det är svårt att följa upp underlaget för ett beslut/val samt att intressenterna 

prioriterar projekten olika. Intervjupersonerna föreslår att intressenterna ska bjudas in till ett 

uppstartsmöte där de får information om projektet och där de har möjlighet att komma med input. 

Intervjupersonerna efterfrågar även ett tydligt avslut och en kort rapport som beskriver vad som 

gjorts, om det gått bra och om det varit några komplikationer. Rapporten behöver inte vara lång 

bara man gör ett avslut innan man hoppar in i ett nytt projekt. Respondenterna anser även att det 

inte sker någon uppföljning av projekten vilket gör att de aldrig får reda på om deras arbete har 

uppfyllt syftet med projektet. 

 

Det finns ingen gemensam bild om vilka intressenter som borde tillfrågas i projekten men de 

intressenter som nämns i samtliga intervjuer är konstruktionsavdelningen, avdelningen för 

strategiskt inköp, avdelningen för produktionsteknik och produktionsavdelningen. Utöver dessa så 

nämns även avdelningen för operativt inköp, kvalitetsavdelningen, avdelningen för 

orderkonstruktion och avdelningen för sälj- och marknadsavdelningen bland flera av de 

intervjuade. Åsikten om vilken delaktighet och när de ska vara delaktiga varierar också mellan 

intervjupersonerna och är unikt för varje projekt. Respondenterna är dock överens om att 

intressenterna bör få information om att projektet ska genomföras. Flera av personerna har även 

framfört åsikter om att produktionsavdelningens delaktighet är viktigt och att personalen där kan 

tillföra mycket i de mindre produktutvecklingsprojekten. De har kunskap om produkten och 

tillverkningsprocessen vilket kan vara en grund för viktig input. Respondenterna är dock oense 

om de ska vara delaktiga i början, genom hela projektet eller i samband med 

konstruktionsgenomgången.  Vid rundvandring i produktionen framkom åsikter från operatörerna 

att de kan känna sig överkörda i vissa lägen när en förändring implementeras utan att de har blivit 



 

43 

 

informerade. De framhäver att deras delaktighet i projekten inte är av så stor vikt men att de får 

information löpande anses som mycket viktigt.   

 

4.4 Benchmarking 

4.4.1 Benchmarking av en annan division inom företaget (Företag Y) 

Företag Y:s mindre produktutvecklingsprojekt initieras av kvalitetsavdelningen, 

inköpsavdelningen, produktionsavdelningen samt konstruktionsavdelningen. Det vanligaste är att 

ett problem uppdagas i ett av företag Ys informationsverktyg där fel och brister rapporteras. En 

konstruktör utses sedan till projektledare och börjar sedan arbetet med att identifiera vilka 

intressenter som finns till projektet. Intressenterna bjuds därefter in till ett uppstartsmöte där de 

informeras om vad som skall göras och vad som är syftet med projektet. På detta möte får 

intressenterna komma med sina åsikter och detta används sedan som någon form av 

riskbedömningen, oftast är det tekniska risker som diskuteras. Intressenterna är sedan delaktiga 

till och från under projektet, den mest aktiva intressenten är produktionsavdelningen och 

inköpsavdelningen. Vid slutet av projektet bjuds samtliga intressenter in till ett avslutningsmöte 

där man presenterar förändringen som gjorts. De flesta projekten saknar en ordentlig tidplan och 

deadline utan de genomförs efter hur akuta förändringarna är.  

 

Dokumentationen sker godtyckligt under projektets gång och mycket av besluten tas informellt 

och dokumenteras inte. Endast de projekt som har sin grund i synergi (ett internt dataprogram) 

får rapporter och avslut som dokumenteras. 

 

Sammanfattningsvis saknar projekten ofta en tydlig struktur och mycket av arbetet sker på rutin 

och bygger på att personalen har lång erfarenhet av produkten och inom organisationen. Om 

uppföljning av projekten sker är oklart men respondenterna tror att detta sker av en annan 

avdelning men utan att presenteras för den övriga organisationen.  
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4.4.2 Benchmarking av ett externt företag 

Respondenten berättar att projekten startar med att någon kommer med en idé, det kan vara allt 

från operatörerna till cheferna och projektledaren. När en idé fångats upp ur verksamheten förs 

en diskussion inom gruppen som arbetar med det berörda området. Detta fungerar som en liten 

utredning som tar cirka åtta till tio timmar i anspråk. När idén utvärderats presenteras förslaget för 

chefen som tar beslut om man ska gå vidare i processen eller avbryta. 

 

I nästa steg skriver projektledaren ett ”business case” där orsaken till att projektet ska 

genomföras presenteras. Ett exempel på vad som kan presenteras här är att prestandan av en 

maskin ska ökas (syftet med projektet) vilket kan generera X antal kronor i besparing. Dock 

presenteras det inte närmare exakt vad som behöver göras för att detta ska lyckas. Det kan vara 

allt från att en helt ny maskin behöver köpas in till att motorn ska bytas ut. 

 

Nästa steg är att göra en genomförbarhetsstudie. Här kartläggs så mycket som möjligt av 

projektet för att se om det är genomförbart. En kravspecifikation på vad exempelvis en maskin 

ska klara av efter att projektet är genomfört preciseras. Vilka alternativ som finns för att göra detta 

undersöks och en prisbild över de olika alternativen skapas. Även alla andra kostnader som kan 

härledas till projektet undersöks. Ett exempel kan vara att om syftet med projektet är att öka 

frekvensen hos en såg så den kan genomföra fler sågningar per timme kanske kapspillet ökar 

och en kostnad uppstår på grund av det. En lista över alla intressenter som kommer bli 

påverkade av projektet görs, dessa klassificeras sedan utifrån hur påverkade de blir av projektet. 

Alla intressenter bjuds in till ett möte där de får komma med input till projektet. Detta görs för att 

säkerställa att projektledaren inte missat något som kan komma att tillföra en kostnad till 

projektet. Respondenten framhäver att det i mindre projekt kan räcka med att ett protokoll från 

mötet skickas ut till vissa intressenter som får komma med sina åsikter i efterhand. Detta för att 

man inte ska ta orimligt med tid av inblandade personer. 

 

Nästa steg är att en förstudie görs. Här ska allt vara klart på detaljnivå, ritningar ska vara 

fullständiga, inköp ska vara klara med priser från leverantör samt att leverantören blivit 

informerad om kravspecifikation på produkten och leveransdatum. Här använder man sig av en 

styrgrupp som består av chefer som kan ta beslut om projektet samt en referensgrupp som 

består av intressenter som är ett stöd i arbetet och en kontroll för att alla detaljer blir med i 

undersökningen. 
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Under alla steg sker dokumentation över vilka beslut som tas och vad besluten är grundade på. 

Detta är viktigt för att senare kunna kontrollera om något skulle verka suspekt. Förutsättningar 

ändras hela tiden och det är ett stöd för projektledaren att beslutet är taget på rätt information 

som fanns tillgänglig vid beslutstillfället. Den dokumentation som sker utökas och förfinas hela 

tiden genom de olika stegen. 

  

Andra saker som respondenten tar upp som viktiga för att ett projekt ska bli lyckat är att 

strategiskt inköp ska vara med hela vägen under projektet eftersom det på ett stort företag inte 

går att använda sig av vilken leverantör som helst. Det är även viktigt att man inte utreder ihjäl 

sig, man ska utreda rätt saker. Det är även positivt om det finns en styrgrupp som man 

rapporterar till. Detta för att det ska finna uppföljning på projekten och för att de inte ska gå på 

halvfart under lång tid. I mindre projekt kan denna styrgrupp vara en person. 
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5 Analysdiskussion 

Analysavsnittet består av en analys och diskussion kring rapportens teori och empiri. 

 

5.1 Planering 

Chatzoglou & Macaulay (1996) framhäver att planeringsfasen ofta förbises, detta stöds av det 

som framkommit i intervjuerna då de flesta av respondenterna hävdar att planeringen idag är 

bristfällig.  Chatzoglou & Macaulay (1996) nämner vidare att bristande planering ökar 

sannolikheten att projektet blir misslyckat, detta är inget som stöds helt av intervjupersonerna 

men indikationer på att detta påstående kan stämma finns. I de flesta av de projekt som har 

drivits har det uppstått komplikationer som har inneburit merarbete eller en merkostnad som hade 

kunnat undvikas med en mer väl genomförd planeringsfas. Tatikonda & Rosenthal (2000) hävdar 

att nästan all teoretisk fokus har lagts på planeringsfasen. Detta kan visa på en brist i forskningen 

men även att planeringsfasen är den fas där mest fokus bör läggas.  

 

Enligt teorier kan för mycket struktur och styrning samt planering av projekt hämma kreativiteten 

hos projektmedlemmarna (Sundström & Zika-Viktorsson 2009; Dvir et al. 2002; Cooper 1990). En 

vanlig åsikt är att frihet i arbetet ökar det kreativa tänkandet hos människor vilket gör att de finner 

bästa lösningen på en uppgift. Detta är något som låter rimligt enligt oss men öppnar även för 

frågan, blir människor mer kreativa i samma takt som strukturen minskar? Utifrån det vi noterat i 

intervjuerna och under besök hos företag X verkar det som att så inte är fallet. Det finns tecken 

på en minskning av kreativiteten hos personalen på företag X på grund av avsaknaden av 

struktur i arbetet. Ett av dessa tecken är att idag finns det stor frihet i när, hur och vilka 

intressenter som kopplas in i projekten. Detta leder inte till att uppgifterna löses på bästa sätt, 

tvärtom utelämnas flera viktiga intressenter. Detta tror vi beror på att ingen struktur finns i arbetet 

och att inga tydliga tidplaner finns. Detta är även något Swink (2003) är inne på då han menar att 

mer svåruppnådda mål ökar personers kreativitet. Det styrker att utan mål minskar kreativiteten. 

Att även en viss styrning av projekten skulle öka kreativiteten går i linje med detta eftersom en 

viss styrning visar vart personer ska börja jobba och en grund att stå på i arbetet, lika som att mål 

utgör en grund i arbetet som bedrivs. Vi anser därför att en viss styrning av projekten och 

uppsatta mål som är tidsbegränsade är en förutsättning för att nå lyckade resultat inom 

projektarbete. 
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Respondenterna efterfrågar tydliga mål i projektet och syfte som beskriver varför projektet 

genomförs, vilket även styrks i teorin av Antvik & Sjöholm (2012). Flera av respondenterna har i 

intervjuerna efterfrågat att målen och syftet med projekten ska tydliggöras och kommuniceras. En 

respondent uttrycker det som att deras mindre produktutvecklingsprojekt saknar tydliga mål vilket 

gör att små förändringar tillkommer hela tiden och projektet har svårt att komma till ett avslut. Att 

göra en milstolpeplanering som Andersen (1996) förespråkar skulle kunna hjälpa till att tydliggöra 

målen med projekten. Genom denna kan även små förändringar som tillkommer undvikas då det 

hela tiden är tydligt vart tid och resurser ska läggas. En intervjuperson samt det externa 

benchmarkingföretaget framhäver vikten av milstolpeplanering. En av intervjupersonerna 

framhäver även vikten av att målet och syftet med projektet följer produktstrategin. Detta är något 

som vi inte funnit i den använda litteraturen men anser vara en aspekt som är viktigt att ta i 

beaktning. Kontrolleras inte produkten mot produktstrategin finns det risk att den avviker från 

företagets tänkta utbud och att företagets kunder inte är intresserad av produkten. Detta visar 

även att marknadsavdelningens delaktighet är av betydelse, vilket även framkom i en av 

intervjuerna.   

 

Antvik & Sjöholm (2012) delar in målen i effektmål och projektmål, effektmålen kan svara på 

syftet med projektet som respondenterna efterfrågar och projektmålen förklarar hur dessa ska 

uppnås. När man tar fram dessa mål kan så kallade SMART:a mål användas vilket innebär att de 

ska vara specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Detta går att översätta i 

det som framkommit i intervjuerna där specifika motsvarar vad som ska göras i det enskilda 

projektet, mätbara att de ska gå att göra uppföljning på dem, accepterade att de ska vara 

kommunicerade till intressenterna och tidsatta där tidplanering för projektet efterfrågas. Det som 

är värt att belysa i detta är att det inte framkommit i intervjuerna att målen ska vara realistiska 

vilket innebär att det ska vara möjligt att uppnå dem. Swink (2003) framhäver att ett projekt kan 

påverkas i en positiv riktning om man sätter upp mer svåruppnådda mål. Sammanvägningen av 

dessa teorier tyder på att målen inte ska vara helt orealistiska men ändå utmanande att uppnå.  

 

Antvik & Sjöholm (2012) samt Cobb (2012) anser att en tidplan ska göras för projektet när det 

identifierats vilka mål som ska uppnås och vilka resurser som finns att tillgå. Enligt 

intervjupersonerna har tidsplaneringen varit bristfällig i projekten vilket har varit en bidragande 

faktor till att projekten inte har kommit till ett avslut. Samtliga respondenter har framhävt vikten av 

tidsplanering och att det finns en deadline att arbeta mot. Det går även att använda Swinks 

(2003) resonemang kring att tuffare mål påverkar ett projekt i en positiv riktning och att det därför 
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skulle vara fördelaktigt att försvåra målen genom att använda sig av tuffare deadlines för att driva 

på projekten.  

 

För att underlätta tid- och resursplanering föreslår Cobb (2012) och Antvik & Sjöholm (2012) att 

en WBS kan göras för att strukturera upp vilka aktiviteter som ska genomföras och ett Gantt-

schema som visar under vilken tidsperiod dessa ska vara genomförda. En generell åsikt hos 

respondenterna är att de genomförda projekten saknar struktur och att det inte finns någon tydlig 

information om vad, när och med vilka resurser det ska genomföras. Respondenterna poängterar 

även att det är viktigt att alla projektmedlemmar har en gemensam uppfattning om vad som ska 

göras, något som styrks av både Antvik & Sjöholm (2012) och Tonnquist (2008). Att bryta ner 

större milstolpar i mindre aktiviteter i början av ett projekt som det förespråkas i en WBS kan 

tyckas gå emot det Andersen (1996) säger om att milstolpeplanering är att föredra framför 

aktivitetsplanering i ett tidigt skede av ett projekt. Detta behöver dock inte vara fallet. I figur 5 (I 

avsnitt 3.3.2 om WBS) visas det ett exempel på en WBS som lämnar frihet till den enskilda 

personen att utföra aktiviteten på det tillvägagångsätt som denne anser vara bäst. 

 

Swink (2003) hävdar att det finns produktutvecklingsprojekt där planering i ett tidigt stadie har 

ökat ledtiden. Enligt det som framkommit från företag X blir ledtiden väldigt lång med för lite 

planering på grund av att det uppstår problem under projekts gång som hade kunnat förutses 

med en mer utförlig planeringsfas. Detta visar på att planeringen bör avvägas mot projektets 

storlek och komplexitet. Planering är ett krav men det är upp till projektledaren att avgöra från fall 

till fall hur mycket fokus som ska läggas på denna fas. 

 

5.2 Risker 

Perminova et al. (2008) och Antvik & Sjöholm (2012) beskriver vikten av att identifiera och 

försöka förutse risker som kan uppstå i projektet. Perminova et al. (2008) nämner även att dessa 

risker inte behöver vara något negativt utan kan vara osäkerheter som med rätt behandling kan 

ha både positiv och negativ inverkan på projekten. Intervjupersonerna har beskrivit att 

riskhanteringen i tidigare projekt varit bristfällig och därför har de fått behandla risker när de 

uppstått. I företag X fall har det orsakat mycket merarbete och kostnader som hade kunnat 

förutses redan i början av projektet om alla intressenter hade fått vara delaktiga och meddela om 

de ser några osäkerheter som kan uppstå under projektet. Enligt oss beror en stor del av 

osäkerheterna i företag X genomförda projekt på att de inte har hanterat det tvärfunktionella 
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arbetet rätt och inte lyckats samordna de resurser som finns. Detta styrks av Tatikonda & 

Rosenthal (2000) som menar att en av de största osäkerheterna i produktutvecklingsprojekt är 

sammanslagningen av projektets resurser i form av samordningen av arbete mellan olika 

avdelningar. Enligt en av respondenterna är detta en stor orsak till misslyckandet i projekten, då 

denna menar att projekten initieras i ett led, drivs i ett annat och implementeras i ett tredje. 

 

Elkington & Smallman (2002) styrker Perminova et al. (2008) och Antvik & Sjöholms (2012) 

påstående om att det finns ett samband mellan hur framgångsrikt ett projekt är och hur mycket 

resurser som läggs på riskhantering och i vilket stadie detta sker. En del intervjupersoner 

framhäver även vikten av att identifiera risker i ett tidigt stadie för att dessa ska kunna hanteras. I 

benchmarkingen av det externa företaget framkommer det att de i förstudien bjuder in 

intressenter för att försöka förutse alla potentiella osäkerheter som kan orsaka en merkostnad 

under projektets gång. Denna metod stöds även av Rauniar & Rawski (2012) som menar att för 

att lyckas med ett projekt är det viktigt att integrationen mellan de tvärfunktionella grupperna 

fungerar.  

 

5.3 Intressenter 

Antvik & Sjöholm (2012) beskriver vikten av att identifiera intressenterna i ett projekt och förstå 

hur dessa påverkar projektet. Detta har varit en brist på företag X och det är vanligt att 

identifiering av intressenter sker löpande under projektets gång när projektledaren anser att 

behov uppstår. Detta har gjort att intressenter kontaktas försent vilket har skapat merkostnader. 

Både avdelningen för operativt- och strategiskt inköp har påpekat att det är viktigt att de är 

delaktiga från projektstart så att de kan påverka val av leverantörer samt justera lagersaldo av 

utgående artiklar. Även benchmarkingen av det externa företaget framhäver strategiskt inköp 

som en viktig intressent och att dessa ska vara med tidigt i projektet.  

 

I teorin tas det upp flera olika sätt att rangordna de identifierade intressenterna. Det externa 

företaget där benchmarkingen har skett framhäver även de att en rangordning av intressenterna 

bör ske. Eftersom ingen identifiering av intressenter sker på företag X idag sker således ingen 

rangordning heller, detta kan vara en bidragande effekt till att projekten inte blivit framgångsrika 

utan stött på problem under projektets gång. En annan vinning med att rangordna intressenterna 

är att intressenter som inte har så stor del i projektet endast är delaktiga när det är relevant 

(Swink 2003). Swinks (2003) teori stämmer även överens med några av intervjupersonernas 
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önskemål om att intressenterna inte behöver vara delaktiga under hela projektet utan endast när 

de kan bidra med något. En orsak till att respondenterna anser att vissa intressenter inte bör vara 

delaktiga under hela projektet kan dock bero på att de inte ser helhetsnyttan av vissa 

intressenters deltagande utan endast fokuserar på sitt egna och de i sin närhet.  

 
Något som framkommit i intervjuerna och benchmarkingen men som inte funnits i den studerade 

litteraturen är att det är viktigt att ha med intressenterna vid uppstart av projektet. Intressenternas 

delaktighet från början skulle minska risken för brister i kommunikationen och alla skulle vara 

informerade om att projektet har påbörjats. De intervjuade framhäver även vikten av att utse en 

representant från varje intressentgrupp som kan föra dess talan.  

 

Cooper (1994) beskriver att senare versioner av stage-gate modellen förespråkar ett mer 

tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna och att även produktionsavdelningen inkluderas i 

arbetet. Att det är viktigt att ta med åsikter och ha med personal från produktionsavdelningen i 

produktutvecklingsprojekt nämner även flera respondenter i intervjuerna. Detta tyder på att 

personal från produktionsavdelningen är viktiga intressenter i projekten, trots att operatörerna 

själva inte värdesätter sitt eget deltagande. Operatörernas åsikt tror vi bland annat kan bero på 

kulturen som finns i många svenska företag med att operatörernas åsikter inte värdesätts av 

företags ledningar. Det låter annars orimligt att många av respondenterna samt litteraturen ser 

deras värde i projekten men inte de själva. Att produktionsavdelningens delaktighet är 

betydelsefull borde vara ganska naturligt eftersom det är de som ska arbeta med att tillverka den 

färdiga produkten. Att personal från produktionsavdelningen inte är delaktiga i projekten på 

företag X och att de tidigare versionerna av stage-gate modellen förbisåg produktionsavdelningen 

visar på hur förbisedda denna grupp är. Att viljan och medvetenheten hos flera av dem som 

intervjuats finns att göra produktionsavdelningen mer delaktig men att detta ändå inte görs är ett 

intressant fenomen som kan ligga till grund för vidare forskning. 
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5.4 Kommunikation & dokumentation 

Antvik & Sjöholm (2012) anser att det är viktigt att kommunicera inom projektgruppen och då 

framförallt projektmål och planen för hur dessa ska uppfyllas. Det är även viktigt att förmedla de 

förändringar och beslut som fattas under projektets gång samt regelbundna lägesrapporter. Detta 

visar på att det inte räcker att endast ta fram projektmål som efterfrågas i intervjuerna, för att 

dessa mål ska få effekt måste de även kommuniceras ut till intressenterna. Som exempel på 

problem som uppstått på grund av bristande kommunikation hänvisar ett flertal av 

intervjupersonerna till referensprojektet där den bristande kommunikationen mellan 

intressenterna. Det har bland annat lett till ett stort lager med utgående artiklar som direkt kan 

hänföras som skrotningskostnad till projektet. Dessa kostnader hänförs inte som en kostnad i 

projektet. Vi anser att en sådan kostnad måste dokumenteras så den kan kopplas direkt till 

projektet i fråga. 

 

För att få ett väl fungerande projekt är det enligt Tonnquist (2008) viktigt att dokumentation sker 

löpande under projektets gång. Det ska finnas tydliga rutiner för dokumentation av ändringar i 

projektet. Dessa tydliga rutiner saknas på företag X vilket har lett till att flera aktiviteter i 

referensprojektet fick göras om samt att det har försvårat möjligheten att ta fram underlag för 

varför ett beslut har fattats. Detta är något som har poängterats som viktigt och efterfrågats i 

intervjuerna.  

 

När produktförändringen är implementerad och projektet närmar sig avslut anser Tonnquist 

(2008) att projektledaren i samråd med finansiären av projektet ska upprätta ett protokoll eller 

dylikt där det dokumenteras vad som avklarats och om det finns några restpunkter. Perminova et 

al. (2008) anser även att dokumentering av det avslutade projektet är viktigt för att ta lärdom inför 

kommande projekt. Detta är något som enligt oss kan minska risken att osäkerheter uppstår 

eftersom erfarenhet kan göra att dessa undviks. Exempel på detta kan vi se på den interna 

benchmarkingen där de som arbetar med mindre produktutvecklingsprojekt har lång erfarenhet 

av detta och är därför mer kapabla att undvika osäkerheter. Det styrks även av en respondent 

som anser att det är viktigt att projektledaren har kunskap om produkten och erfarenhet av att 

driva produktutvecklingsprojekt. Denna typ av avslut är något som efterfrågas av 

intervjupersonerna då det i tidigare projekt inte har gjorts något tydligt avslut eller en rapport som 

visar vad som har gjorts eller att projektet är avklarat, utan de har direkt påbörjat ett nytt. Förutom 

ett tydligt avslut efterfrågar de även att någon typ av uppföljning sker som visar om projektet har 

svarat på syftet och gett den effekt som efterfrågades. Detta stöds av Tonnquist (2008) som 
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förespråkar att man gör en uppföljning en tid efter att projektet är avklarat för att utvärdera om det 

genererat önskad effekt. 

 

5.5 Projektledning 

I några intervjuer har det framkommit att det kan finnas behov av att den personal som är 

tilltänkta som projektledare får utbildning inom ämnet. För att uppfylla projektets mål är det enligt 

Chatzoglou & Macaulay (1996) viktigt med en bra ledning av projektet för att uppfylla projektets 

mål inom rätt tid och till rätt kostnad. Viktiga uppgifter som en projektledare har är att denne ska 

sammanstråla intressenter och ta tillvara samt skapa en god relation med dessa (Chandra et al. 

2012). Eftersom flera av de genomförda projekten på företag X varken varit lyckade vad gäller att 

vara avslutade inom rätt tid eller till rätt kostnad och att integrationen av intressenter inte heller 

varit lyckade kan det tyda på att det finns behov av utbildning inom projektledning. I en intervju 

framhävdes två projekt som lyckade och utmärkande för dessa var att en person drev projekten 

på ett tydligt sätt. Detta tyder på att en tydlig styrning av projekten kan göra dem lyckade. De 

flesta av respondenterna efterfrågar även mer struktur i projekten och belyser detta som en viktig 

del. Vi anser därför att utbildning i projektledning kan vara överflödigt då vi tror det skulle räcka 

med att utse en tydlig projektledare och att denne har ett ramverk att jobba efter. Det kan dock 

vara nödvändigt att projektledaren får utbildning i hur ramverket ska användas. Detta är troligtvis 

tillräckligt för att projekten ska genomföras framgångsrikt. Att företag Y som benchmarkingen 

gjorts med framhäver erfarenhet som en nyckel till att deras projekt fungerar bättre styrker att det 

inte är utbildningen i projektledning som är en faktor för framgång utan kunskap och erfarenhet. 

En förutsättning är dock att ledningen och chefer är överens och tydliggör att projektledarna är 

viktiga och tillåts driva det tvärfunktionella arbetet inom projektet. Projektledarna bör även träffas 

regelbundet för att utvärdera och utveckla sina arbetssätt så att ständiga förbättringar kan ske.  

 

Det har under intervjuerna framkommit att projektledarna för de mindre produktutvecklings-

projekten kan ha för låg status inom organisationen men även att vissa projekt kan vara 

lågprioriterade. Detta har resulterat i att intressenter inte lägger de resurser som behövs på 

projekten. Denna låga prioritet och status har vissa intervjupersoner nämnt kan bero på att 

projekten drivs som de gör. Ett sätt att göra projekten mer prioriterade bland intressenterna och 

därmed även öka projektledarnas status tror vi är att öka strukturen i projekten. Finns det tydliga 

mål och syften med projekten som drivs och detta kommuniceras finns större chans att alla 

intressenter ser vinningen med att de genomförs i tid. Att bedriva produktutvecklingsprojekt är 
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enligt Tatikonda & Rosenthal (2000) att arbeta tvärfunktionellt. Detta tvärfunktionella arbete är 

något som behöver utvigdas på företag X. Att även ledningen visar på att projekten är 

betydelsefulla är därför viktigt för att belysa projektens vikt hos de övriga intressenterna och på så 

vis få genomslag på alla avdelningar. 

 

Det studerade företaget bekräftar den bild som ges i teorin om att stage-gate modellen är mer 

lämpad för större projekt, de anser dock att en del av de saker som lyfts fram i modellen även är 

viktiga delar i mindre projekt såsom tvärfunktionellt arbete mellan avdelningar och en uttalad 

projektledare. (Shepard & Ahmed 2000; Tingström et al 2006) I intervjuerna framkom det att det 

är viktigt att alla intressenter får komma med sina åsikter och att det finns en identifierad 

projektledare.  

 

Enligt Cooper (1994) fungerar de så kallade gaterna i stage-gate modellen som beslutspunkter 

för om projektet kan gå vidare till nästa stage. Detta är något som en respondent lyfter fram som 

viktigt även i en modell för mindre produktutvecklingsprojekt. Detta stöds även av det externa 

benchmarkingföretaget som använder sig av beslutspunkter som en kontroll och utvärdering 

under projektens gång. Vi anser att beslutpunkter är viktiga att ha med eftersom dessa kan 

säkerställa att projektens faser blir korrekt genomförda och att de följer projektplanen. Vi ser även 

att dessa beslutspunkter kan vara ett stöd för projektledaren eftersom styrgruppen/ledningen 

granskar arbetet och tar beslut om att det är klart att gå vidare till nästa fas.  
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6 Modellen 

I modellavsnittet svarar vi på syftet genom att visa vår modell samt ge en förklaring om vad som 

ska behandlas i varje fas.  

 

Utifrån teorin, fallstudien och benchmarkingen har vi tagit fram en modell som ska vara ett stöd i 

drivningen av mindre produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter. Modellen beskrivs nedan 

och visualiseras i figur 6. Denna modell behandlar de faser och kritiska punkter som författarna 

av denna studie anser vara av stor vikt för att nå ett framgångsrikt resultat i mindre 

produktutvecklingsprojekt. Avsnitt 6.1-6.9 kan användas som en kompletterande förklaring till de 

olika stegen/faserna i modellen. Textavsnittet kan även användas i utbildningssyfte av modellen. 

 

6.1 Idé 

Grunden till ett mindre produktutvecklingsprojekt bygger på en idé om en förändring av produkten 

som kan generera en besparing (kostnadsfördel), förbättra kvaliteten eller skapa 

konkurrensfördelar. Idén kan komma från vem som helst inom och utanför organisationen men 

vidareutvecklas vanligtvis av kvalitetsavdelningen, inköpsavdelningen eller 

konstruktionsavdelningen som ser möjligheter och potential i idén. När en idé har valts ska en 

kort utredning ske där den som fångat upp idén försöker se om det finns ett syfte med att inleda 

ett projekt och om förändringen kommer generera en tillräckligt stor fördel (kostnadsfördel, 

förbättrad kvalitet eller ökad konkurrenskraft). Denna utredning ska även understödjas med en 

besparingskalkyl som visar en uppskattning om vad projektet kommer generera. I utredningen är 

det även av stor vikt att kontrollera om det finns några hinder som kan påverka förändringen, 

exempelvis ramavtal med leverantörer.  

 

6. Modell för mindre produktutvecklingsprojekt av befintliga produkter. 
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Om det finns potential för idén efter utredningen ska en kort beskrivning av idén bestående av 

syfte och besparingskalkylen upprättas och presenteras för ledningen. Om ledningen godkänner 

att projektet kan starta ska en projektledare och styrgrupp utses. Projektledarens uppgift är att 

driva projektet framåt och se till att samtliga delar blir genomförda medan styrgruppen fungerar 

som ett beslutande och stöttande organ till projektledaren. Storleken på styrgruppen kan variera 

beroende på storlek/komplexitet på projektet, organisationsstrukturen och storleken på företaget. 

Personen eller personerna i styrgruppen kan vara detsamma som ledningen. Fortsätt därefter till 

projektstart och genomförbarhetstudien. Vid avslag från ledningen dokumentera beslut och 

anledningen till avslaget. Detta sparas för framtiden. 

 

6.2 Fas 1 - Genomförbarhetsstudie 

6.2.1 Identifiera intressenter 

Första steget i genomförbarhetsstudien är att identifiera projektets intressenter och rangordna 

dessa. Rangordningen sker för att projektledaren ska få en tydlig bild över hur de olika 

intressenterna kan påverka eller påverkas av projektet och på så sätt har möjlighet att avgöra hur 

delaktiga de ska vara i projektet och vilket förhållande projektledaren bör ha till dessa. Exempel 

på viktiga intressenter i ett mindre produktutvecklingsprojekt varierar från projekt och företag. 

Exempel på intressenter är kunden (kan vara både intern eller extern), ägaren/beställaren av 

projektet, externa samarbetspartners, leverantörer, finansiärer samt berörda avdelningar inom 

företaget såsom konstruktionsavdelningen, inköpsavdelningen, kvalitetsavdelningen, 

produktionsavdelningen, säljavdelningen och marknadsavdelningen. När identifikationen av 

intressenter för det aktuella projektet är klart ska dessa bjudas in till ett uppstartsmöte. Inbjudan 

bör innehålla en kort beskrivning av vad det kommande projektet ska behandla så att 

intressenterna har möjlighet att läsa in sig i ämnet och börja fundera på betydelsefull input som 

de kan bidra med.  

 

6.2.2 Uppstartsmöte 

Vid uppstartsmötet ges en mer utförlig beskrivning om vad tanken och syftet med projektet är. 

Intressenterna ska därefter få möjlighet att komma med en första åsikt om projektet för att på så 

vis upptäcka problem eller osäkerheter (risker) med projektet i ett tidigt stadie. På uppstartsmötet 

ska även en ansvarig/kontaktperson från varje intressentgrupp utses, en diskussion om när 

intressenterna ska vara delaktiga i projektet föras samt vad de har för resurser att bistå med. 
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Information om hur kommunikationen och dokumentationen ska ske under projektets gång ska 

även behandlas.   

 

6.2.3 Övergripande kartläggning 

I samband med uppstartsmötet och att alla intressenter är informerade ska en kartläggning av 

projektet ske. I den första kartläggningen ska en diskussion, enklare beräkningar och planer 

göras för att ta fram de alternativ på lösningar som finns. Alternativen ska sedan utredas vidare 

genom att så mycket information som möjligt undersöks. Viktiga punkter i kartläggningen är: 

tidplan, kostnadsplan, vilka resurser som finns att tillgå, osäkerhetsanalys samt vilka leverantörer 

som finns att välja på och samla in offerter från dessa. Vid kartläggningen är det viktigt att 

projektledaren gör en bedömning och ser till att utredningen inte blir undermålig men att den 

heller inte blir överarbetad, kostsam och tidskrävande vid ett eventuellt avslag om fortsättning.   

 

6.2.4 Utkast till projektspecifikation 

När tillräckligt med information är insamlat för att skapa sig en bild av projektet, dess omfattning, 

kostnader och tillgång på resurser ska alternativen som kvarstår presenteras i enskilda utkast till 

projektspecifikationer. Projektspecifikationen ska behandla projektets syfte, besparingskalkyl, 

tidplan, kostnadsplan, eventuella avgränsningar, resurser, identifierade intressenter om det finns 

några osäkerheter och hur de kan påverka projektet samt övrig information som kan vara av 

intresse för beslutsfattarna.  

 

6.3 Beslutspunkt 1 

Presentera informationen och alterternativen som framkommit i genomförbarhetsstudien för 

styrgruppen och fatta beslut om och vilket alternativ som ska fortsätta till planeringsfasen, om mer 

undersökning ska ske innan beslut kan fattas eller om projektet ska avslutas. Använd checklistan 

i bilaga 2 för att se till att samtliga delar i Fas 1 är genomförda eller uppmärksammade. Vid 

avslag av styrgruppen dokumenteras beslut och anledningen till detta. Denna dokumentation ska 

sedan sparas för framtiden. Vid beslut om fortsättning informera intressenterna och gå vidare till 

planeringsfasen. 
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6.4 Fas 2 - Planeringsfasen 

6.4.1 Detaljerad kartläggning 

I denna kartläggning ska en mer noggrann utredning genomföras. Det är lämpligt att börja med 

en WBS för att ta fram milstolpar och dess underliggande aktiviter. Milstolparna kan därefter föras 

in i ett Gantt-schema för att visualisera vad som ska göras, när de ska genomföras och vem som 

ska ansvara för att dessa genomförs. I övrigt gäller det att försöka förutse ytterligare osäkerheter i 

projektet och beroende på hur allvarliga de är ta fram hur de ska hanteras utifall de skulle uppstå 

under projektets gång. I samband med att tidplan, val av leverantörer, osäkerhetsanalys och 

annan viktig information samlats in kan en kostnadsplan göras. För att få till en så korrekt 

kartläggning som möjligt är det viktigt att de intressenter som kan bidra med input får möjlighet att 

göra detta.  

 

6.4.2 Projektspecifikation 

När kartläggningen är avklarad ska den slutgiltiga projektspecifikationen sammanställas. 

Projektspecifikationen ska innehålla ett tydligt syfte med projektet, besparingskalkyl, komplett 

tidplan, kostnadsplan, osäkerhetsanalys, resurser, identifierade intressenter, eventuella 

avgränsningar samt om det finns annan viktig information som bör stå med i dokumentet.  

 

6.5 Beslutspunkt 2 

Presentera informationen för styrgruppen. Använd checklistan i bilaga 2 för att säkerställa att 

samtliga delar i Fas 1 och 2 är genomförda eller uppmärksammade. Vid beslut om att projektet 

ska genomföras, informera intressenter och påbörja genomförandefasen. Vid avslag av 

styrgruppen dokumenteras beslut och anledningen till avslaget, detta ska sparas för framtiden. 

 

6.6 Fas 3 - Genomförandefasen 

6.6.1 Planerat arbete 

I genomförandefasen ska arbetet ske enligt projektplanen. Under arbetets gång är det viktigt att 

kontinuerligt kommunicera med de berörda intressenterna och underrätta dessa om hur projektet 

fortskrider och om det har uppstått komplikationer. Hur denna kommunikation sker varierar 

beroende på storlek/komplexitet på projektet och hur stort förtaget är men vanligtvis sker detta via 

lägesrapporter eller möten. Framkommer det någon ny information under arbetets gång, uppstår 
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oväntade problem eller att nya beslut tas under projektets gång är det viktigt att detta 

dokumenteras och förmedlas till berörda intressenter.  Dokumentation gör även att det är möjligt 

att gå tillbaka och se anledningen till att ett specifikt beslut har tagits.  

 

6.6.2 Testkörning-> Infasning 

När arbetet med produktförändringen närmar sig färdigställande bör ett test av produkten ske och 

därefter en analys av utfallet. Resultatet av testkörningen ska därefter kommuniceras ut till 

berörda intressenter och till styrgruppen.  

 

Vid ett framgångsrikt test ska även information om infasningen av den nya produkten ske. Denna 

information är av stor vikt för framför allt inköpsavdelningen, säljavdelningen och produktions-

avdelningen. Avdelningarna kan då säkerställa att processerna för att minska lagren av den 

utgående detaljen (inköpsavdelningen), förberedelse för att marknadsföra förändringen (sälj och 

marknadsavdelningen) och produktionsavdelningens förberedelse för förändring i montering eller 

dylikt är igång. Om utfallet från testerna inte motsvarar förväntningarna ska styrgruppen och 

berörda intressenter meddelas och ett vidare arbete ske. När korrigeringen av produkten därefter 

är klar och testresultatet är positivt fortsätter projektet samma procedur som om den hade klarat 

första provet. Fasa därefter in den nya produkten. 

 

6.7 Fas 4 - Avslut/Rapport 

När produkten är infasad och genomförandefasen är avklarad ska projektledaren göra ett tydligt 

avslut på projektet där denne sammanställer en rapport. Rapporten ska innehålla följande:  

 En sammanfattning av vad som gjorts under projektets gång 

 Eventuella restpunkter 

 Information om det uppstått komplikationer 

 Om det uppstått problem som går utanför avgränsningarna och kan ligga till grund för 

framtida projekt.  

 En sammanställning av tid- och kostnadsplan som jämförs med planen. 

 Positiva och negativa erfarenheter av projektet som borde tas i beaktning vid nästa 

projekt. 
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I rapporten ska även övrig dokumentation bifogas alternativt information om vara denna finns att 

tillgå delges.   

 

Den tid som spenderas på sammanställning av rapporten ska vara i proportion till projektets 

storlek/komplexitet.  

 

6.8 Beslutspunkt 3 

När rapporten är sammanställd ska denna presenteras för styrgruppen eller finansiären som ska 

ge sitt godkännande på att projektet är avslutat. Använd checklistan i bilaga 2 för att se till att 

samtliga delar i Fas 1-4 är genomförda eller uppmärksammade. Efter styrgruppens godkännande 

ska rapporten överlämnas till intressenterna. Vid externa intressenter bör eventuellt en 

censurerad version överlämnas då originalrapporten kan innehålla ur företagssynpunkt känslig 

information.  

 

6.9 Fas 5 - Uppföljningsfas 

Efter, en av styrgruppen förutbestämd tid, ska en uppföljning av projektet ske. Uppföljningens 

fokus ligger till största del på att se om produktförändringen har generat den effekt 

(kvalitetsförbättring, besparing eller konkurrensfördel) som förutspåtts i genomförbarhetsstudien. 

Det är även av intresse att se om det uppstått några bieffekter av produktförändringen, exempel 

på detta kan vara problem/förbättringar i produktionen. När uppföljningen är sammanställd ska 

denna förmedlas till intressenterna som får en bekräftelse på att förändringen och deras arbete 

har genererat det som projektet syftade till. Sammanställningen bör även dokumenteras 

tillsammans med rapporten och övriga projektdokument. 
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7 Slutsats 

I avsnittet ges en slutsats av arbetet utifrån syftet och frågeställningarna samt ett förslag på 

vidare forskning. 

 

De faser/steg som är viktiga för att mindre produktutvecklingsprojekt ska genomföras på ett 

framgångsrikt sätt är genomförbarhetsstudie, planeringsfas, genomförandefas, avslut och 

rapportering samt uppföljning. Det bör finnas beslutspunkter i modellen där beslutfattarna ser till 

att faserna är korrekt genomförda och tar beslut om projektet ska fortskrida.   

 

De kritiska punkterna som har fastställts i studien är planering i form av ett tydligt syfte med 

projektet, tydliga mål, resursplanering, tidplanering och kostnadsplan, hur intressenter identifieras 

och hanteras samt riskhantering som undersöker vilka risker som kan uppstå och hur dessa ska 

hanteras. Även kommunikation och dokumentation ses som en kritisk punkt och ska ske 

kontinuerlig under projektets gång. Ett tydligt projektledarskap påverkar tillsammans med de 

kritiska punkterna det tvärfunktionella arbetet. Om de kritiska punkterna hanteras på ett bra sätt 

resulterar detta i ett bättre tvärfunktionellt arbete vilket ökar chansen till ett framgångsrikt projekt.  

 

Utifrån dessa faser och kritiska punkter har en modell tagits fram som behandlar ovanstående 

delar och fungerar som guidning för projektledningen i mindre produktutvecklingsprojekt.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

För att säkerställa att den framtagna modellen är generalliserbar och lämpad för mindre 

produktutvecklingsprojekt bör denna utvärderas på fler företag. Efter utvärderingen kan en 

uppföljning av modellen ske och en korrigering av de bristande delarna åtgärdas. 

 

Författarna ser även intresse i att undersöka sambandet mellan att respondenterna framhäver 

betydelsen av produktionsavdelningens delaktighet utan att detta sker.   
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Handledare på företaget: Chef IK 2013-04-05, 2013-04-12, 2013-04-15, 2013-04-19, 2013-05-07 

& 2013-05-22 

 

Intervjuperson 1: Order konstruktör & Product Manager. 2013-04-11 - 11.15-12.15 

Intervjuperson 2: Mekanisk konstruktör. 2013-04-11 - 13.00-14.00 

Intervjuperson 3: Strategiskt inköp. 2013-04-15 - 08.30-09.30 

Intervjuperson 4: Chef UK 2013-04-15 - 11.00-12.00 

Intervjuperson 5: Senior Specialist. 2013-04-15 - 13.00-14.00 

Intervjuperson 6: Mekanisk konstruktör. 2013-04-16 - 12.30-13.30 

Intervjuperson 7: Global R&D Manager 2013-04-18 - 13.00-14.00 

Intervjuperson 8: Mekanisk konstruktör. 2013-04-18 – 08.00-09.00 

Intervjuperson 9: Operativt inköp 2013-04-19 - 08.00-09.00 

Intervjuperson 10: Produktionsteknik. 2013-04-19 - 11.05-12.00 

Intervjuperson 11: Chef Kvalitetsavdelningen 2013-04-26 – 08.00-09.00 
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Rundvandring i produktion 2013-04-26 14.00-15.00 

 

Benchmarking med en företagssektion inom koncernen 2013-05-08 13.00-15.00 

Benchmarking med externt företag 2013-05-09 09.00-10.00 

 
  



 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 Beskriv ert arbete? 

 Hur kommer din avdelning i kontakt med de mindre produktutvecklingsprojekten? 

 Har du varit delaktig i referensprojektet? Hur upplevde du detta? 

 Vad har varit bra/mindre bra i projekten som drivs idag? 

 Vad ser du som viktiga delar för att få ett lyckat projekt?  

 Vilka ser du som viktiga intressenter i ett mindre produktutvecklingsprojekt? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Checklista till modell 

Checklistan är endast en grund till en checklista till modellen. Checklistan bör utvidgas och 

anpassas till det aktuella föreaget som modellen implementeras på. 

CHECKLISTA 
Projektledare 

  

Styrgrupp 

  

Kommentar: 

BESLUTSPUNKT 1    

Syfte    

Besparingskalkyl    

Intressenter    

 Identifierat intressenter    

 Rangordnat intressenter    

Uppstartsmöte    

 Ansvarig från varje intressentgrupp    

 När och med vilka resurser    

 Kommunikation    

 Dokumentation    

Övergripande kartläggning    

 Tidplan    

 Kostnadsplan    

 Resurser    

 Osäkerhetsanalys    

 Leverantörer    

Utkast till projektspecifikation    

BESLUTSPUNKT 2    

Detaljerad kartläggning 
   

 Tidplan (WBS, Gantt-schema etc.)     

 Kostnadsplan    

 Resurser    

 Osäkerhetsanalys (Identifiering & hantering)    

Projektspecifikation    

BESLUTSPUNKT 3    

Planerat arbete.. 
   

Testkörning 
   

Infasning 
   

Kommunikation  
   

Dokumentation 
   

Rapport 
   

 


