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Sammanfattning 

 

Titel: Projektstyrning – en jämförande fallstudie om nutida och historiska faktorers 

påverkan 

 

Författare: Lina Lundström 

Handledare: Jonas Söderlund 

Bakgrund: Att företag bedriver projekt har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena. 

Projekt beskrivs ofta utifrån den tidsbegränsning som omgärdar det där projektet är unikt 

samtidigt som det är en del av företagets historia och den framtida förmågan att bedriva 

projektarbete. Det har visat sig svårt att styra projekt med utgångspunkt i de modeller som 

skapats för traditionella organisationer och därför finns det behov av ökad kunskap kring hur 

styrning kan förstås i förhållande till projekt. 

Syfte: Syftet med den här studien är att bidra till ökad förståelse kring vilka likheter och 

skillnader det finns i vad som leder till förändring i olika projekt och hur styrningen av 

projektet kan förstås utifrån företagets styrsystem. 

Metod: Studien bygger på en undersökning av två projekt och de företag projekten är en del 

av. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer använts för insamling 

av data.  

Slutsats: Styrningens förändring i projekt kan inte enbart förklaras genom att studera 

nutida och situationsbaserade variabler. Nutida och situationsbaserade variabler är viktiga 

för att förstå varför styrningen förändras men genom att studera företagens och projektens 

historia kan styrningens förändring bättre förklaras. Den inverkan som projektledaren och 

projektmedlemmarna får på styrningens förändring är viktig för att förklara varför 

styrningen förändras utifrån olika utgångspunkter i olika projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Project management – a comparative case study on the impact of contemporary and 

historical factors 

Author: Lina Lundström 

Tutor: Jonas Söderlund 

Background: The fact that companies carry out projects have become more common in 

recent decades. Projects are often described based on the time limit that surrounds the 

project where the project is unique while it is part of the company's history and the future 

ability to conduct project work. It has proved difficult to control projects based on the models 

created for traditional organizations and there is a need for increased knowledge on how 

control can be understood in relation to projects. 

Aim: The aim of this study is to contribute to increased understanding of the similarities and 

differences in what leads to change in different projects and how the management of projects 

can be understood from the company's control system. 

Methodology: This study is based on two projects and the companies the projects are part 

of. The study has a qualitative approach in which semistructured interviews were used for 

data collection. 

Conclusions: Management's change in projects can not only be explained by studying 

current and situational variables. Current and situational variables are important to 

understand why management changes, but by studying the history of companies and 

projects, the change of management can be better explained. The impact of the project 

manager and project members on the change of control is important in explaining why 

management changes based on different starting points in different projects. 
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 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Bredillet, Huemann och Abari (2010) är projekt ett vanligt inslag i många företag då 

undersökningar visat att uppemot 30 procent av den globala affärsverksamheten bedrivs 

genom projekt. Lundin, Arvidsson, Brady, Ekstedt, Midler och Sydow (2015) beskriver hur 

arbete organiserat i projekt ökat från mitten av 1960-talet och framåt och en bidragande 

orsak till ökningen anses vara att kunder börjat efterfråga mer specialanpassade lösningar i 

takt med att tekniken blivit mer avancerad. Projekt har med andra ord uppkommit för att 

lättare kunna tillfredsställa kundernas behov i ett samhälle som förändrats. Projektarbete 

har traditionellt sett varit vanligast i företag som arbetar med byggnation, konsultation, 

ingenjörskunskap, media, underhållning och information men har under senare år spridit 

sig till andra branscher (ibid.).  

DeFillippi (2001) beskriver projekt som de aktiviteter som utförs runt specifika uppgifter 

med hjälp av tilldelade resurser och kompetenser. Lundin och Söderholm (1995) talar om 

projekt som tillfälliga organisationer med begränsningar i tid, uppgifter och resurser. 

Grabher (2004a) menar att projekt är sammanflätade med övriga organisationen där den 

sociala kopplingen till kontexten är av stor vikt (ibid.). I den här studien är tidsbegreppet och 

projektens sociala kontext viktiga därför tar studien sin utgångspunkt i både Lundin och 

Söderholms (1995) och Grabhers (2004a) beskrivningar av vad ett projekt är. Thiry & 

Deguire (2007) beskriver projektbaserade organisationer som en organisationsform av 

varierande storlek och struktur med det gemensamt att tillfälliga system och konstellationer 

av experter skapas för att lösa en specifik uppgift. Canonico och Söderlund (2010) beskriver 

multi projektorganisationer som organisationer där många projekt bedrivs samtidigt men 

delar på organisationens resurser. Även om denna studie främst tar sin utgångspunkt i 

projektet som sådant så är den projektbaserade organisationen och multi 

projektorganisationen en del av projektets kontext och därför av vikt för studien.  

Thiry & Deguire (2007) menar att den största fördelen med projektbaserat arbete är 

förmågan att hantera hastigt uppkomna situationer och möta förändrade kundbehov. 

Hobday (2000) jämför projektbaserat arbete med traditionella organisationsformer och 

menar att projektbaserat arbete i högre utsträckning kan generera ekonomiska fördelar 

genom förmågan till innovation och anpassning i en snabbföränderlig miljö (ibid.). Olsson 

(2006) menar att styrningen av projekt till stor del handlar om att kontrollera olika former 

av osäkerhet i allt från portföljstyrning av projekt på företagsnivå till den osäkerhet som 

projektledaren har att hantera i projektet. Den här studien fokuserar i huvudsak på det 

senare. Det är dock tydligt att det finns en viss skillnad mellan vad projekt anses kunna 
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åstadkomma och vad de faktiskt åstadkommer då det är vanligt att projekt stöter på oväntade 

svårigheter som leder till ökade kostnader (Shenhar & Dvir, 2007; Pinto, 2013). Swan, 

Scarbrough och Newell (2010) menar att det även är vanligt med svårigheter kopplade till 

lärande inom projekt och mellan projektet och den övriga organisationen. Författarna 

beskriver hur bristfälligt lärande leder till att organisationer inte erhåller kunskap från 

tidigare erfarenheter och därför inte utvecklar någon företagsspecifik kunskap om projekt. 

Sauser, Reilly och Shenhar (2009) menar att företag länge försökt finna tekniska orsaker till 

projektrelaterade problem och att forskningen om projekt under lång tid varit inriktad på att 

finna faktorer som påverkar utkomsten av projekt. Planering, kommunikation och styrning 

har identifierats som kritiska faktorer för projekt i flera undersökningar men forskningen om 

kritiska faktorer har varit svår att applicera på projekt då den endast pekar på betydelsefulla 

faktorer men inte beskriver vägen dit (ibid.).  

Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd och Thomas (2006) beskriver projektledarrollens 

utveckling och menar att den förändrats från 1970-talet och framåt i riktning mot ökad 

professionalism med organisering i yrkesspecifika föreningar. Enligt författarna inkluderar 

projektledarrollen allt från identifiering av risker och till att lösa personalrelaterade frågor. 

Pinto, Dawood och Pinto (2014) visar hur förekomsten av projektledare stadigt ökat då 

projekt blivit en allt vanligare arbetsform. Bredin och Söderlund (2013) menar att 

projektledarrollen skiljer sig från andra ledarroller då projektledaren ofta har ett ansvar som 

överstiger dennes befogenhet. Författarna beskriver hur projektledarrollen är förknippad 

med hög förekomst av stress som gör att många projektledare söker sig bort från 

projektledarrollen mot mer traditionella ledarroller (ibid.).   

1.2 Problematisering 

Bakker (2010) påpekar att trots att projekt blivit allt vanligare i företag är det först på senare 

tid som fokus riktats på vad som skiljer projekt från traditionella organisationer och vad det 

skapar för förutsättningar för styrningen av projekt. Författaren sammanfattar 40 års 

forskning om projekt och menar att tid i form av en början och ett slut och en bestämd period 

däremellan är det som främst kännetecknar projekt och som är ett återkommande tema i 

beskrivningar av projekt. Varje projekt är unikt samtidigt som det är en del av övriga 

företaget och dess erfarenhet av att bedriva arbete i projekt. Projektet är nytt men ändå en 

del av företagets historia och en del av den framtida förmågan att bedriva projektarbete 

(ibid.).  Samtidigt verkar styrningen av projekt inte anpassats efter den historiska och 

tidsmässiga komplexitet som Bakker (2010) beskriver. Engwall (2003) menar att styrningen 

av projekt förbiser det faktum att projekt bedrivs i företag som har en historia av tidigare 

projekt och istället endast fokuserar på det aktuella projektets förutsättningar. Författaren 

för samma resonemang om projektets medlemmar vars tidigare erfarenheter av 

projektarbete anses viktiga för hur projektet utvecklas (ibid.). Bakker (2010) menar att det 
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faktum att det saknas en enhetlig bild av hur projekt utvecklas över tid och kunskap om hur 

styrningen bör förhålla sig till det är ytterligare en aspekt som gör att styrningen inte kunnat 

anpassas efter projekts tidsmässiga komplexitet.    

Engwall (2003) undersökte utvecklingen i två projekt genom att endast studera nutida 

faktorer som projektledarens befogenhet eller hur aktiviteter koordinerades. Utifrån dessa 

faktorer var det svårt att förstå varför det ena projektet var mer framgångsrikt än det andra. 

Genom att studera projekten en gång till och även inkludera historiska faktorer så som 

projektets prestige och likhet i förhållande till tidigare projekt kunde författaren förklara 

varför det ena projektet var mer framgångsrikt än det andra. Engwall (2003) menar att ett 

företags historia bör vara en variabel att ta hänsyn till precis som andra situationsbaserade 

aspekter som ofta ligger till grund för att förklara hur styrningen av projekt utformas. Även 

om Engwall (2003) undersöker historiska faktorer diskuterar han inte vilken inverkan 

projektledarens historia i form av exempelvis tidigare erfarenheter har på projektet samtidigt 

som bland annat Bredin och Söderlund (2013) påtalar den centrala roll som projektledaren 

har i projekt.  

Manning (2008) tar utgångspunkt i Giddens (1991) processuella struktureringteori som ger 

stor vikt åt olika aktörers agerande och applicerar denna på projekt. Manning (2008) menar 

att projekt formas och utvecklas utifrån projektledaren och projektmedlemmarnas tidigare 

erfarenheter. Enligt författaren karaktäriseras projekt främst av tid, team och uppgifter och 

de tidigare erfarenheter som projektets medlemmar erhållit har format olika uppfattningar 

om dessa begrepp. När projektmedlemmarnas uppfattningar sedan ska sammanfogas med 

de ramar som omgärdar det nya projektet är det en process som tar tid. Författaren beskriver 

det som att projektet bäddas in i organisationen och menar att projekt består av medvetna 

aktörer som formar projektets utveckling. Förändringar i projekt beskrivs som ett samspel 

mellan projektets aktörer och de ramar som finns att förhålla sig till. Manning (2008) 

diskuterar dock inte hur aktörernas erfarenheter förhåller sig till tidigare erfarenheter inom 

företaget vars inverkan påvisats av Engwall (2003).  

På företagsnivå beskrivs styrning ofta i förhållande till styrsystem. Ett av de mest kända 

styrsystemen är utvecklat av Simons (1995) som beskriver hur företag kan styras genom att 

skapa en spänning genom motiverande och kontrollerande faktorer. Simons (1995) menar 

att styrsystemet formas av företagets historia men nämner inte hur företagets historia 

påverkar styrningen av projekt eller hur styrsystemet på annat sätt förhåller sig till 

styrningen av projekt. Canonico och Söderlund (2010) påpekar att ytterligare ett problem 

med Simons styrsystem är att det utgår från att styrningen går att hålla statisk över tid och 

därför saknar en processdimension av styrningen. Engwall och Westling (2004) för ett 

liknande resonemang och menar att styrsystemet behöver anpassas efter en tidsdimension 

(ibid.). Simons (1995) menar att styrsystemet kan motverka uppkomsten av 

beteendeproblem så som att företagets anställda gynnar sig själva på bekostnad av företaget 
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(ibid.). Men då det är oklart hur styrsystemet förhåller sig till projekt är det svårt att säga i 

vilken utsträckning det motverkar liknande problem i projekt. 

Dawson beskriver hur processperspektivet ger möjlighet att studera ett fenomen utifrån dess 

tillfälliga existens och söka förklaringar genom att studera fenomenet både historiskt och i 

förhållande till dess kontext (ibid.). Då projekt är tidsmässigt komplicerade genom 

tidsbegränsningen och projektets del i en redan etablerad organisation är utgångspunkten 

för den här studien att det är användbart att studera styrningen av projekt utifrån de 

processer som omgärdar projektet. Van de ven och Poole (1995) sammanfattar de olika 

processteoretiska synsätt som finns på hur förändring sker. Dessa teorier talar om 

drivkraften till förändring och ger en viss övergripande bild av förändringen över tid. Den 

utgångspunkt i olika drivkrafter som Van de ven och Poole (1995) formulerat är användbar i 

denna studie då det ger möjlighet att undersöka styrningen av olika projekt som en process. 

Även om förändringar i projekt är en process så talar Papamichail och Robertson (2005) om 

hur styrning också är en process och drivkraften bakom förändringar av styrningen behöver 

inte bara vara att rationellt reagera på och försöka styra förändringar i projektet då Davila, 

Foster & Li (2009) menar att vissa beslut om styrning främst grundar sig på tidigare 

erfarenheter eller personliga åsikter (ibid.).  

De Meyer, Loch och Pich (2002) talar om olika sätt att styra projekt och menar att 

projektledaren bör anpassa sitt sätt att styra projekt efter graden av osäkerhet som är nära 

förknippad med graden av innovation. Rutinmässiga projekt med låg grad av innovation kan 

hanteras genom planering och användandet av en projektmanual medan innovativa projekt 

istället kräver att projektledaren utvecklar förmågan att identifiera osäkerhet (ibid.). De 

Meyer et al. (2002) beskriver det som en balansgång mellan planering och lärande där 

inlärning endast sker när förmågan att hantera osäkerhet utvecklas i innovativa projekt. Men 

vad innebär det för styrningen av projekt om projektledaren lär sig mer i innovativa projekt? 

Är innovativa projekt mer öppna för påverkan utifrån andra än projektledaren?  

Svejvig och Andersen (2014) beskriver hur forskningen om projekt gått från att tala om 

kontroll i förhållande till planering och projektmanualer till att mer fokusera på en typ av 

förmåga att styra projekt som ger projektledaren stor frihet att styra projektet (ibid.). Det är 

något som skulle kunna vara problematiskt då det tidigare konstaterats att Davila et al. 

(2009) funnit att vissa beslut om styrning grundar sig på tidigare erfarenheter eller 

personliga åsikter (ibid.). Då varje projekt är unikt är en utgångspunkt för denna studie att 

kunskap om hur historiska och nutida faktorer påverkar styrningen av projekt kan vara 

användbar för att erhålla en djupare insikt i de processer som påverkar styrningen av olika 

projekt. Canonico och Söderlund (2010) menar att projektledaren symboliserar den 

diagnostiserande delen av styrsystemet som letar efter avvikelser. Författarna hävdar också 

att projektledarens uppgift är att hantera den osäkerhet som finns inom projektet och i 

förhållande till projektets kontext (ibid.). Projektledaren är med andra ord en sorts länk 
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mellan styrsystemet och projektet samtidigt som tidigare resonemang utifrån Simons (1995) 

visar på att det inte finns någon kunskap om hur styrsystemet förhåller sig till styrningen av 

projekt (ibid.). Då det inte råder någon enighet om hur projekt förändras över tid och 

projektledaren ges stor frihet i styrningen av projekt är projektledarens inflytande något som 

skulle kunna påverka förändring av styrningen mer i vissa projekt samtidigt som 

projektmedlemmarna i högre utsträckning kan leda till förändringar av styrningen i andra 

typer av projekt.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att bidra till ökad kunskap om hur styrsystem förhåller sig till 

styrningen av projekt. Syftet med studien är också att jämföra styrningen av projekt med 

olika grad av innovation och bidra till ökad förståelse för den inverkan som 

projektmedlemmarna och projektledaren har på hur styrningen utformas och förändras. 

Studiens frågeställningar är därför; 

Hur påverkas styrningen av projekt av företagets styrsystem? 

Vilka likheter och skillnader kan identifieras vid styrningen av projekt med olika grad av 

innovation och hur kan det förklaras utifrån den inverkan som projektmedlemmar och 

projektledare har på styrningen och dess förändring? 

1.4 Avgränsning 

Studien behandlar endast förhållanden i två projekt med omgivande företag och det är 

möjligt att de förhållanden som beskrivs inte är representativa för liknande företag. Det är 

inte heller studiens ambition då den tar sin utgångspunkt i den detaljrika beskrivning som 

Pettigrew (1989) förespråkar och lämnar det upp till läsaren att avgöra vilket bidrag studien 

kan ge. De två projekt som studerats har studerats djupgående med kompletterande källor i 

form av avhandlingar och årsredovisningar. Då studien haft vissa begränsningar främst i 

form av kursens längd har det varit nödvändigt att begränsa antalet studerade projekt.  

Det är ett begränsat antal förändringar av styrningen som illustreras i studien då de 

studerade projekten endast existerat ett antal år. Det är möjligt att fler förändringar hade 

kunnat beskrivas genom att studera projekt som bedrivits längre. Samtidigt går det att 

ifrågasätta relevansen i de uppgifter som beskriver förhållanden för länge sen. Det är en fråga 

om avvägning men den sammanfattning som bland annat Bakker (2010) ger av projekt 

tydliggör att det ligger i projektets natur att vara just tillfälligt. Därför har de studerade 

projekten bedömts som relevanta för studien.    
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2. Metod 

2.1 Undersökningsdesign 

2.1.1 Val av ämne 

Projekt är en organisationsform som skiljer sig från de traditionella organisationsformer som 

främst studeras under civilekonomutbildningen. Då författaren är intresserad av styrning 

inriktades studien på styrningen av projekt för att erhålla mer kunskap om en 

organisationsform som blir allt vanligare men som ännu inte är en speciellt stor del av 

utbildningen. Styrning av traditionella organisationer är ett väl utforskat område men då 

projekt är mer föränderliga kändes det intressant att undersöka vilka konsekvenser det får 

för styrningen. Genom att undersöka styrningen ur ett projektperspektiv sågs en möjlighet 

att utvidga den kunskap som finns om projekt och bidra till en bättre förståelse för de 

förutsättningar som styrningen har att förhålla sig till i en föränderlig projektmiljö. 

2.1.2 Typ av studie  

Studien genomfördes i form av en flerfallstudie. Enligt Bryman och Bell (2013) utgår 

flerfallstudier från verkliga situationer där empiriska data insamlas genom studerandet av 

två eller flera fall. Eisenhardt (1989) beskriver hur flerfallstudier ger möjlighet att samla in 

en omfattande mängd data som är förankrad i fallets naturliga miljö. Genom att studera fall 

i dess naturliga miljö är det lättare att skapa en djupare förståelse för det studerade 

fenomenet och hur det förhåller sig till verkligheten (ibid.). Då denna studie undersöker olika 

projekt i sitt sammanhang är verklighetsförankringen en aspekt som gör flerfallstudier till en 

användbar design. Eisenhardt (1989) beskriver också hur flerfallstudier är lämpliga att 

använda då syftet med studien är att generera teori. Genom flerfallstudier genereras teori 

genom att identifiera mönster och relationer inom och mellan studerade fall (ibid.). Då den 

här studien är teorigenererande är det en anledning till att flerfallstudier valdes som 

tillvägagångssätt för att samla in data. Eisenhardt och Graebner (2007) menar att den 

verklighetsförankrankring som fallstudier har och som används vid genererandet av ny teori 

binder samman induktiv och deduktiv forskning då den teori som fallstudier genererar kan 

ligga till grund för deduktiva undersökningar som testar teoriernas generaliserbarhet. 

Författarna beskriver hur fallstudier konstruerar detaljrika beskrivningar som sedan 

summeras i tabeller för att visa på samband som kan göra teorin lättare att testa med en 

deduktiv ansats. Tabeller summerar också studien och gör den mer lättillgänglig (ibid.).  
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2.1.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Genom att studera två projekt i dess naturliga miljö är syftet att generera fördjupad kunskap 

om vad som kan förklara styrning av olika projekt. Larsen (2009) menar att kvalitativa 

studier är lämpliga att använda om syftet med studien är att generera kunskap gällande 

processer, individer och organisationer vilket gör att en kvalitativ metod passar studiens 

syfte. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär användandet av en kvalitativ forskningsmetod 

att forskaren intar en position nära det studerade fenomenet för att ha möjlighet att sätta sig 

in i det studerade fallet (ibid.). För att kunna erhålla större förståelse för de studerade 

projekten än vad offentlig information i form av exempelvis årsredovisningar kan erbjuda är 

kvalitativ metod en lämplig utgångspunkt för denna studie. 

Bryman och Bell (2013) beskriver hur kvalitativa studier kännetecknas av att fokus är på ord 

snarare än siffror. Stor vikt läggs vid hur individer uppfattar och tolkar verkligheten vilket 

står i kontrast till kvantitativ metod där data ofta går att strukturera och koda genom siffror 

eller kategorier (ibid.). Då denna studie undersöker ett fåtal projekt kommer resultatet inte 

vara generaliserbart på alla typer av organisationer och branscher men förhoppningen är att 

genom detaljrika beskrivningar åskådliggöra övergripande drag som kan skapa en djupare 

förståelse för de processer som är viktiga för styrningen av projekt. 

2.1.4 Vetenskaplig ansats 

Studien tar sin utgångspunkt i en iterativ ansats. Enligt Bryman och Bell (2013) skiljer sig 

vetenskapliga ansatser åt i förhållande till vad som är målet med studien. En deduktiv ansats 

har som mål att testa redan existerande teorier och bekräfta, förkasta eller modifiera dessa 

medan målet med en induktiv ansats istället är att generera teori utifrån den empiri som 

erhålls i studien. Mitt emellan dessa två ytterligheter befinner sig den iterativa ansatsen som 

växlar mellan att förhålla sig till tidigare teori och ny empiri (ibid.). Då det finns många 

studier som behandlar förändringsprocesser i projekt och mycket forskning om styrning i 

allmänhet har utgångspunkten för studien varit att det finns större möjligheter att bidra med 

relevanta insikter om studien förhåller sig till existerande teorier men också kan tar 

utgångspunkt i den insamlade empirin. Målet med studien är dock att generera ny teori 

snarare än att testa befintlig teori. 

2.1.5 Teoretiskt perspektiv 

Det ontologiska perspektivet ligger till grund för studien. Stoehrel (2007) beskriver hur det 

ontologiska perspektivet undersöker hur åskådningen av enskilda företeelser eller fenomen 

kan säga något mer generellt (ibid.). Då denna studie undersöker enskilda projekt med 

ambitionen att bidra med detaljrika beskrivningar som skulle kunna appliceras på liknande 

projekt så är det ontologiska perspektivet passande. Enligt Bryman (2013) kan det 

ontologiska perspektivet delas upp i objektivism och konstruktionism där konstruktionismen 
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utgår från att sociala fenomen är beroende av aktörer och den mening som aktörerna 

tillskriver sociala företeelser medan objektivismen menar att sociala företeelser är oberoende 

av aktörer (ibid.). Även om studien förhåller sig till de ramar som finns för styrning av projekt 

så är den påverkan aktörer kan ha på styrningen central vilket gör konstruktionismen till en 

lämpligare utgångspunkt för studien.  

2.2. Urval 

Studien är en flerfallstudie där styrningen i två utvalda projekt jämförs. Enligt Eisebhardt 

(1989) är det viktigt att ha en tanke med de fall som studeras för att det ska vara möjligt att 

samla in relevant data. Då denna studie har jämförande inslag så har det varit viktigt att välja 

ut projekt som är olika i förhållande till varandra i aspekter som bedömts som viktiga. 

Studien tar sin utgångspunkt i en iterativ ansats och det har funnits en viss begränsad bild av 

aspekter där olikheterna kan vara av intresse. Men för att inte låsa sig vid det så har endast 

ett fåtal kriterier legat till grund för urvalet. Eisenhardt (1989) menar att strukturerat urval 

är en metod för att säkerställa att de fall som väljs ut passar in på i den tänka 

forskningsområdet samtidigt som det ger möjlighet att vara mottaglig för nya upptäckter som 

skiljer sig från det huvudsakliga syftet med studien (ibid.).  

2.2.1 Val av företag och projekt 

Syftet med studien är att undersöka styrsystem och styrningen i olika projekt där både 

historiska och nutida faktorer är av intresse. För att kunna undersöka historiska faktorer har 

det därför varit viktigt att företagen som de studerade projekten tillhör varit verksamma 

under en längre tid. Vad som är en längre tid är subjektivt men i det här fallet har det varit 

viktigt att företaget inte är nystartat eller endast har existerat ett fåtal år då det upplevts svårt 

att studera och finna material som beskriver företag med en kort historia. För att kunna 

undersöka styrningens förändring i respektive projekt har en gräns att det ska ha varit 

verksamt minst ett år men max fem år satts. Den avgränsningen har gjorts då det bedömts 

som lättare att identifiera förändringar om projektet pågått ett tag samtidigt som det inte går 

att sätta en för lång tidsgräns då Bakker (2010) beskriver hur processerna inom projekt blir 

allt mer lika traditionella relationer ju längre projektet pågår och för ett resonemang om att 

projekt som pågått fem år mer går att likna vid en organisation. Då studien ämnar undersöka 

styrningen i olika projekt har en utgångspunkt för valet av projekt varit De Meyer (2002) som 

talar om att projekt kräver olika typer av styrning beroende på graden av osäkerhet. Shenhar 

(2001) för ett liknande resonemang och menar att osäkerhet är kopplat till projektets grad 

av innovation. Därför har projekt med olika grad av innovation valts som utgångspunkt för 

studerandet av styrningen utifrån en nutida faktor. För att kunna utgå från flera källor har 

det även varit viktigt att företagen har en årsredovisning som går att ta del av. Således har 

urvalet grundat sig på följande kriterier; 
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Företagen ska ha bedrivit verksamhet en längre tid. 

Projekten ska ha existerat minst ett år men max fem år. 

Projekten ska bedriva verksamhet med olika grad av innovation. 

Företaget ska ha en årsredovisning som går att ta del av. 

Utifrån dessa kriterier valdes Saab och Scania och ett projekt inom respektive företag ut. 

Både Saab och Scania är stora svenska företag med lång historia. Saab har bedrivit 

verksamhet sedan 1937 och Scania sedan 1891. Båda företagen bedriver teknisk verksamhet 

men inom olika områden då Saab är verksamma inom försvarsindustrin och Scania är 

verksamma inom industrin för tunga fordon. Företagen har med andra ord både likheter och 

olikheter. Shapiro, Von Glinow och Xiao (2007) menar att likheter i kultur är en vanlig 

kontextuell avgränsning men att det går att komma närmare fenomenet om man inte stannar 

vid det utan även undersöker fler lager av likheter och olikheter (ibid.). Då den här studien 

ämnar studera nutida och historiska förklarningar till styrningen av respektive projekt så 

kommer företagen studeras djupare än bara i förhållande till kultur.  

Båda projekten har varit verksamma mer än ett år. Projektet inom Saab har varit en del av 

en större studie som ändrat form över åren men i dess nuvarande form har det funnits mellan 

tre och fyra år. Projektet inom Scania har funnits mellan två och tre år. Saab-projektets mål 

är att undersöka de förutsättningar som finns för att bedriva flygtrafik i framtiden och har 

många likheter med vad Shenhar (2001) beskriver som ett ”super-high-tech” projekt efter 

graden av innovation. Målet med Scania-projektet är att vidareutveckla ett koncept så att det 

kan föras ut i produktionen och det har mest likheter med vad Shenhar (2001) beskriver som 

ett ”medium-tech” projekt. Det viktiga för studien är inte dessa benämningar utan att det 

finns skillnader i projektens grad av innovation som gör att förutsättningarna för styrning 

skiljer sig åt. Författaren menar exempelvis att projektledaren i ett projekt med hög grad av 

innovation i större utsträckning bör ha en informell ledarstil och ägna sig åt att identifiera 

problem medan projektledaren i ett projekt med lägre grad av innovation bör ha en mer 

formell ledarstil och i högre utsträckning ägna sig åt att kontrollera så projektplanen följs 

(ibid.). Båda företagen har offentliga årsredovisningar som går att ta del av.  

 

Samtliga respondenter är projektledare eller delprojektledare som är aktiva i det studerade 

projektet. De medverkande respondenterna har alla teknisk bakgrund och ingen formell 

utbildning i styrning. I resultatdelen kommer dessa därför att citeras som projektledare x 

utifrån de nummer som presenteras nedan. 
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2.2.2 Översikt 

Översikt av medverkande respondenter 

Företag Scania Scania Saab Saab 

Benämning i 

resultatdel 

Projektledare 1 Projektledare 2 Projektledare 3 Projektledare 4 

 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Primärdata 

Datainsamlingen har i första hand skett genom intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

intervjuer en bra metod för att erhålla detaljerade beskrivningar om det som studeras (ibid.). 

Då denna studie undersöker den styrning som praktiseras och hur den påverkas av andra 

faktorer så är intervjuer en användbar insamlingsmetod för att fånga detta. Enligt Bryman 

(2013) är intervju en metod som ger respondenten stora möjligheter att ge sin personliga syn 

på ett fenomen vilket är något som i denna studie främst hanterats genom en viss grad av 

förberedelse i form av en intervju-guide. Detaljrika beskrivningar är något som eftersträvats 

i studien men det har också funnits en oro över att fastna i spekulativa resonemang om hur 

saker borde fungera eller ensidiga beskrivningar som endast rör en aspekt av styrningen. 

Därför förbereddes ett antal diskussionsområden samtidigt lämnades stort utrymme åt 

respondenternas att påverka innehållet i intervjuerna.    

2.3.2 Kompletterande data 

Årsredovisningar och avhandlingar som skrivits om de studerade företagen har använts för 

att samla in kompletterande data. I vissa fall har det inte varit möjligt att erhålla data från 

intervjuerna och då har kompletterade data varit till hjälp. I andra fall har det inte varit 

rimligt att förvänta sig att få svar på frågor utifrån intervjuerna, exempelvis gällande 

företagets historia, och då har avhandlingar som skrivits om de studerade företagen varit 

användbara. Eisenhardt (1989) menar att användandet av ett flertal källor är ett sätt att skapa 

detaljrika beskrivningar och minska risken för ensidig och möjligtvis vinklad information.  

2.3.3 Struktur på intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Enligt Kvale (2014) kan 

intervjuer delas upp i tre olika typer beroende på dess grad av struktur och förberedelse där 

frågor i strukturerade intervjuer är författade i förväg medan frågor i öppna intervjuer 

konstrueras under intervjun. Vid strukturerade intervjuer håller sig intervjuaren till de 

planerade frågorna medan det inte finns något förutbestämt att förhålla sig till vid öppna 



11 
 

intervjuer. Det gör att de frågor som en öppen intervju behandlar kan variera stort (ibid.). 

Kvale (2014) menar att semistrukturerade intervjuer befinner sig mellan dessa vitt skilda 

intervjumetoder då en viss förberedelse kring frågor kan ha gjorts samtidigt som det finns 

möjlighet att avvika från dessa (ibid.). Bryman och Bell (2013) beskriver hur 

semistrukturerade intervjuer kan vara användbara för att låta respondenterna beskriva en 

process (ibid.). Det är något som passar den här studiens syfte att närmare studera och 

beskriva olika processer. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet till fördjupning av det 

som framkom under intervjuerna utan risk för att hamna långt ifrån ämnet. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) menar att en fördel med semistrukturerade intervjuer är att det skapar 

ett styrt samtal som ändå har formen av en dialog.  

2.3.4 Intervjuguide 

De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är det vanligt att semistrukturerade intervjuer utgår från någon typ av schema eller 

mall för att säkerställa att intervjun täcker in de berörda områdena (ibid.). Intervjuguiden 

(se bilaga 1) utformades för att täcka olika aspekter av verksamheten i ett projekt så som vilka 

rekommendationer som finns att förhålla sig till eller frågor om projektmedlemmarnas 

inflytande. Bryman & Bell (2013) talar om vikten av att ställa öppna frågor för att ha 

möjlighet att fånga nya aspekter av det undersökta fenomenet därför var ambitionen att 

använda öppna frågor i intervjuerna. Intervjuguiden utformades så att respondenterna i 

slutet av varje intervju tillfrågades om det var något som respondenten själv ville förmedla. 

Detta för att inte missa något som respondenten hade velat säga eller kommit att tänka på 

under intervjuns gång.  

2.3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, på universitetet och över telefon. 

Respondenterna fick välja hur och var de ville genomföra intervjun för att de skulle känna sig 

bekväma med att deltaga. Intervjuerna spelades in efter att respondenterna godkänt 

inspelning och lyssnades igenom och transkriberades av författaren för att minska risken för 

feltolkningar. Det är möjligt att det hade varit bättre att genomföra intervjuerna på ett 

förutbestämt sätt men för att respondenterna skulle ha möjlighet att medverka valdes ett 

flexibelt förhållningssätt till intervjuernas genomförande. 
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2.4 Analysmetod 

Insamlade data analyserades med utgångspunkt i grundad teori. Bryman och Bell (2013) 

beskriver hur analysen utifrån grundad teori bygger på att frågeställningen växer fram och 

förändras efter upprepade växlingar mellan empiri och teori (ibid.). Det är ett växlande sätt 

att arbeta som passar den här studiens iterativa ansats. Då två personer i varje projekt 

intervjuades kunde de funderingar som väckts i den första intervjun återknytas genom att få 

ytterligare svar på dessa i den andra intervjun. Intervjuerna och det övriga kompletterande 

materialet låg sedan till grund för utvecklingen av två olika kategorier som identifierades. 

Bryman och Bell (2013) beskriver hur kategorier ska avspegla minst två företeelser som kan 

observeras i verkligheten. Författarna beskriver begreppet teoretisk mättnad som inom 

grundad teori innebär att begrepp har formulerats så att insamlande av mer data inte längre 

bidrar med ny information (ibid.). För att ha möjlighet att formulera begrepp ansågs det vara 

nödvändigt att på förhand avgränsa studien till ett visst område relativt tidigt i processen då 

det fanns en tanke om ett ungefärligt område studien ämnade studera. Med tanke på den 

begränsade tid som fanns till förfogande upplevdes det vara nödvändigt för att finna ett 

område där studien kan bidra med relevant kunskap och tillämpa den öppenhet som grundad 

teori förespråkar inom det valda området. Bryman och Bell (2003) beskriver hur det finns en 

mängd olika tolkningar om vad grundad teori är och hur en analys som tar sin utgångspunkt 

i grundad teori bör genomföras. Författarna hänvisar till den senaste beskrivningen av vad 

grundad teori innefattar som särskilt betonar den teorigenererande ambitionen och iterativa 

ansatsen. Den här studien har båda dessa attribut men följer inte alla de steg som grundad 

teori i dess striktaste form förespråkar. Eisenhardt och Graebner (2007) menar att för strikt 

användande av grundad teori kan resultera i att studien förlorar sin generaliserbarhet.  

2.5 Etiska aspekter  

De etiska aspekterna av studien har beaktats. Bryman och Bell (2013) ger ett flertal exempel 

på vilka konsekvenser etiska övertramp har fått för enskilda individer. För att undvika att 

omedvetet utsätta någon för detta har utgångspunkt tagits i de etiska principer som Bryman 

och Bell (2013) beskriver i form av frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Bryman och Bell (2013) beskriver att informationskravet är en princip som brukar tillämpas 

inom svensk forskning och innebär att deltagarna i en undersökning bör informeras om syftet 

med studien och hur studien kommer att utföras (ibid.). Innan intervjuer genomförts har 

respondenterna informerats om studiens syfte samt hur deras information kommer 

användas och hanteras. Respondenterna har även informerats om möjligheten att vara 

anonym och tillfrågats om tillåtelse att använda företagets namn i studien. På så sätt har 

deltagarna i studien informerats om hur författaren hanterar de etiska principerna och 

därmed säkerställt att deltagandet bygger på frivillighet. Bryman och Bell (2013) talar om 
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vikten av att inte ge falska förespeglingar och beskriva studien som något annat än vad den 

är (ibid.). Genom att deltagarna har fått sanningsenlig information om studien och 

författarens hantering av de etiska principerna går det utgå från att deras medverkan bygger 

på frivillighet då de valt att medverka utifrån detta.  

Bryman och Bell (2013) beskriver hur lagring av data är viktig för att skydda deltagarna från 

att deras information används på annat sätt än under de förutsättningar som de gett sitt 

godkännande. Intervjuerna har spelats in men förvarats på ett säkert ställe och inte delats så 

att andra kan komma åt informationen. När studien är avklarad kommer all information att 

raderas. Genom det beskrivna tillvägagångssättet har de etiska principerna för 

konfidentialitet och integritet beaktats. Bryman och Bell (2013) beskriver hur integritet 

berör intrång i privatlivet som är nära förknippad med konfidentialitet och anonymitet 

(ibid.). Även om de ämnen som berörs i intervjuerna handlat om respondenternas yrkesroll 

och därför inte varit av privat karaktär är det främst hanteringen av den informationen som 

gör att respondenternas integritet som yrkespersoner skyddas.  

Respondenterna i studien är anonyma. Bryman och Bell (2013) talar om att det är viktigt att 

skydda deltagarnas identitet så att de inte kan identifieras. Beskrivningen av respektive 

projekt är detaljerad och det kan vara möjligt att på så sätt ha idéer kring vilket projekt som 

studeras även om det aldrig uttalas i texten. Men då varje projekt har två medverkande 

respondenter och dessa endast beskrivs som projektledare x så anses respondenternas 

anonymitet beaktats då det utifrån den information som presenteras inte går att identifiera 

respondenterna.  

2.6 Kvalitetsdiskussion 

Diskussionen om kvalitetskriterier tar sin utgångspunkt i ett resonemang om trovärdighet. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att kvalitativ forskning inte kan bedömas utifrån reliabilitet 

och validitet så som kvantitativ forskning oftast gör. Istället diskuteras begreppet 

trovärdighet som utgångspunkt för studiens kvalitet (ibid.).  De aspekter som bedöms 

relevanta för studiens kvalitet diskuteras nedan utifrån detta begrepp. 

2.6.1 Trovärdighet 

Samtliga respondenter erbjöds möjlighet att granska sina svar till intervjufrågorna men 

ingen var intresserad av det med hänvisning till tidsbrist och liknande orsaker vilket inte går 

att göra något åt. Bryman och Bell (2013) beskriver att respondentvalidering är en metod för 

att stärka studiens trovärdighet genom att undersöka dess tillförlitlighet. En annan metod 

för att stärka studiens tillförlitlighet är triangulering som innebär att andra källor används 

för att kontrollera tillförlitligheten i resultaten (ibid.). Då fler än en intervju inom varje 

projekt genomförts och andra källor använts så som avhandlingar som skrivits om respektive 
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företag så är det något som ökat studiens tillförlitlighet. Enligt Bryman och Bell (2013) stärks 

studiens trovärdighet också genom att beakta den överförbarhet som enligt författarna i 

kvalitativa studier ofta handlar om att kontexten kring det som studeras beskrivs på ett 

detaljrikt sätt så att andra kan bedöma huruvida resultaten kan appliceras på en annan miljö 

(ibid.). Beskrivningen av båda de studerade företagen och respektive projekt behandlar olika 

aspekter så som historia, styrsystem och projektledarens roll vilket är en relativt detaljrik 

beskrivning.  Bryman och Bell (2013) talar även om att pålitlighet i form av att andra granskar 

studien och menar att det ökar studiens trovärdighet (ibid.). Författarna talar även om 

konfirmering och att det är viktig att vara objektiv för att stärka studiens trovärdighet. 

Studien har läst av handledare och studenter när den utformats och författaren har ingen 

förutfattad mening om styrningen av projekt bedrivs eller bör bedrivas.  

2.7 Källkritik  

Den litteratur som ligger till grund för studien har valts med omsorg. Utgångspunkten har 

varit att använda litteratur som är granskad och publicerad i välrenommerade tidskrifter. 

När en studie är inriktad på vissa frågeställningar så finns det självklart vissa teorier som 

dominerar den forskning som gjorts och fått större genomslag än andra teorier. Det är 

rimligtvis så att dessa teorier har bidragit till ökad förståelse för ämnet och därför är viktiga 

att beakta även om teorier är just teorier och inte sanning huggen i sten. Även om 

välrenommerade tidskrifter varit eftersträvvärt i denna studie så har ambitionen varit att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till dessa och vara öppen för att söka svar i teorier som ligger 

närmast den verklighet som observerats i studien.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Styrning  

3.1.1 Styrning som begrepp 

Anthony (1965) beskriver styrning som de mekanismer som samverkar för att säkerställa att 

organisationens strategier och mål uppfylls. En annan vanlig benämning på styrning är det 

engelska begreppet management control. Simons (1995) beskriver management control som 

formella informationsbaserade procedurer och rutiner för att främja eller förändra mönster 

inom organisationens aktiviteter. Flamholtz, Das och Tsui (1985) talar istället om 

management control som de processer som används för att uppnå målkongruens. 

3.1.2 Projektstyrning 

Styrningen av projekt har under lång tid utgjorts av olika metoder och tekniker som använts 

för att öka effektiviteten i projektet främst genom noggrann planering och kartläggning av 

möjliga scenarion. Dessa metoder har mestadels utvecklats under föreställningen att projekt 

utvecklas linjärt i olika faser. Många av dessa tekniker har samlats i Projektinstitutets bok 

PMBOK (project management body of knowledge). Föränderligheten i projekt har på senare 

tid fått större utrymme samtidigt som inlärning, förväntningar och beteenden har blivit 

viktigare för att förklara hur projekt utvecklas (Svejvig och Andersen, 2015). Styrningen av 

projekt har blivit mer inriktad på att anpassas efter unika förutsättningar i projekt och många 

studier har undersökt hur styrningen kan anpassas utifrån situationsbaserade faktorer 

(Hanisch & Wald, 2012).  

3.2 Styrsystem 

Den engelska termen för styrsystem är vanligtvis management control system men i den här 

studien används det svenska ordet styrsystem. Carenys (2012) beskriver hur de första 

styrsystemen främst fokuserade på kontroll och utgick från att människan är rationell men 

passiv och därför behöver kontrolleras. Dessa styrsystem fick mycket kritik för sin 

enformighet och nya styrsystem som fokuserade på att motivera personalen och motverka 

självgynnande beteenden konstruerades (ibid.). Simons (1995) styrmodell utvecklades för att 

kunna hantera spänning mellan gamla och nya styrmetoder som utvecklats. De gamla 

metoderna kännetecknades av planering, övervakning och undvikande av osäkerhet medan 

de nya metoderna fokuserade på att stärka medarbetarna att vara innovativa och anpassa 

verksamheten efter kundens behov. Simons (1995) menar att de gamla och nya 

styrmetoderna symboliserar en spänning mellan kontroll och möjligheter som finns inom 

styrningen och som båda behövs. De fyra styrsystem som beskrivs enligt Simons modell är 
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diagnostiserande styrsystem, interaktivt styrsystem, värdebaserat styrsystem och 

begränsande styrsystem.   

3.2.1 Diagnostiserande styrsystem 

Det diagnostiserande styrsystemets uppgift är att samla in information om organisationens 

prestationer och ingripa vid avvikelser. Budget, strategiplaner och olika rapporteringsverktyg 

används för att analysera prestationer i förhållande till jämförande tal. Då diagnostiska 

verktyg används för att mäta hur organisationen presterar i förhållande till uppsatta mål är 

det viktigt att identifiera mätbara variabler som är relevanta för organisationen. Dessa kan 

sedan justeras och ändras efter behov. En risk med diagnostiserande styrsystem är att ledare 

vet om att de finns som ett feedback-system och därför inte uppmärksammar systemet så 

länge det inte ger signaler om några problem. Det ökar risken för att de variabler som mäts 

och den information som samlas in inte är relevant om de inte förändras i takt med företaget. 

Diagnostisk styrning har visat sig vara lämplig i en stabil miljö med låg grad av innovation 

då diagnostisk styrning kan hämma innovationsförmåga och kreativitet (Simons, 1995). 

3.2.2 Interaktivt styrsystem 

Ett interaktivt kontrollsystem kännetecknas av att ledningen kontinuerligt är delaktig i den 

operativa verksamheten. Det interaktiva styrsystemets uppgift är att tidigt upptäcka 

problemområden för att kunna vidta åtgärder i god tid. Ledningen är närvarande i 

verksamheten oavsett om organisationen presterar enligt förväntningar eller inte. 

Användandet av interaktiva styrsystem främjar kontinuerlig kommunikation inom 

organisationen vilket anses öka innovationsförmågan och gör styrsystemet lämpligt i 

dynamiska miljöer. Den information som samlas in kräver regelbunden uppmärksamhet från 

ledare på alla nivåer och kommunikation sker ofta via personliga möten. Informationen som 

samlas in används kontinuerligt för att utmana rådande antaganden inom företaget (Simons, 

1995).  

3.2.3 Värdebaserat styrsystem  

Det värdebaserade styrsystemet förmedlar värderingar som ledningen vill att de anställda 

ska anamma. Värderingarna grundar sig i de kärnvärden som företaget anammat och den 

riktning som ledningen vill att företaget ska ha. Det kan också ge information om vilket 

beteende de anställda förväntas uppvisa mellan varandra. Det värdebaserade styrsystemet 

förmedlas genom formella dokument och uppförandekoder som förmedlar de förväntningar 

som finns på de anställda och utgör ett ramverk för företagets människosyn. Företagets 

människosyn är viktig för att uppmuntra en viss typ av beteende inom företaget men också 

för att visa vad företaget önskar av de anställda då de ställs inför nya svårigheter. Syftet med 

det värdebaserade styrsystemet är framförallt att inspirera och motivera de anställda att söka 
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efter möjligheter och visa hur företaget vill att de anställda ska tänka i det dagliga arbetet. 

Det värdebaserade styrsystemet ger ledtrådar kring vilket typ av beteende och tankesätt som 

förväntas av de anställda men också vad de anställda kan förvänta sig av företaget. 

Styrsystemet fokuserar på positiva aspekter av mänskligt beteende för att inspirera (Simons, 

1995). 

3.2.4 Begränsande styrsystem 

Syftet med det begränsande styrsystemet är att på ett tydligt sätt visa vilka beteenden som 

inte är önskvärda i företaget och undvika att de anställda ägnar sig åt beteenden som inte är 

värdeskapande eller riskerar att skada företaget. Det har visat sig svårt att belöna anställda 

för att de inte beter sig felaktigt och det finns dessutom en svårighet i att identifiera alla de 

beteenden som inte är önskvärda. Därför bör det begränsande styrsystemet främst identifiera 

ett antal beteenden som inte är lämpliga och på ett tydligt sätt förmedla dem till de anställda 

så att de är medvetna om vad som förväntas av dem. Oftast räcker ett tydligt förbud för att 

begränsningar ska vara effektiva men i vissa fall kan de även behöva kombineras med en 

beskrivning av någon form av sanktion eller bestraffning som är förknippad med beteendet. 

Det begränsande styrsystemet kan förmedlas via etiska regler eller budgetsystem. 

Begränsande styrsystem är användbara i decentraliserade organisationer där viktig kunskap 

kring verksamheten finns hos de anställda. För att de anställda ska kunna ta viktiga beslut 

utan att överskrida sin befogenhet och utan att behöva rådfråga en chef i varje situation 

fungerar det begränsande styrsystemet som ett ramverk med en viss frihet inom bestämda 

gränser (Simon, 1995).     

3.3 Förändringsprocesser 

Dawson (2014) beskriver att processperspektivet används för att studera förändringar och 

lägger stor vikt vid den inverkan olika aspekter av tid har på förändringar. Tid kan studeras 

utifrån ett historiskt perspektiv för att förstå nutida förändringar men tid kan också studeras 

utifrån det som sker samtidigt och i anslutning till förändringar. Ett företags historia och 

kultur är viktiga aspekter som anses påverka förändringsprocesser. Maktspel, 

beslutsfattande och kommunikation är andra aspekter som påverkar förändringsprocesserna 

och som ofta diskuteras ur ett processperspektiv. Det finns en mängd teorier som beskriver 

förändring (ibid.). Van de Ven och Poole (1995) beskriver hur dessa teorier kan sammanfattas 

som fyra olika teorier som karaktäriseras efter hur förändringar anses ske och vilken 

drivkraft som ligger bakom förändringen. Olika teorier anses kunna vara drivande samtidigt 

och interagera med varandra (ibid.). Dessa teorier presenteras nedan. Efter det presenteras 

två aktörbaserade och kontextuella processteorier som är relevanta för den här studien men 

som också kan grupperas efter Van de Ven och Pooles (1995) indelning.  
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3.3.1 Livscykelteori 

Enligt Van de Ven och Poole (1995) utgår Livscykelteori från att förändring är 

förprogrammerad och ligger latent tills den är redo att inledas. Omgivningen kan visserligen 

påverka förändringen men inte så att den frångår sitt ursprungliga syfte. Förändringen sker 

i olika steg och varje steg bygger på de steg som skett innan vilket gör att det finns ett 

beroende mellan de olika stegen av förändring. Det gör också att varje steg går att förutspå 

då de måste uppkomma i en viss ordning för att gå från förändringens början till dess slut. 

Förändringen är linjär men följer olika steg som avklaras innan nästa steg kan inledas. 

Livscykelteori är en av de vanligaste teorierna för att beskriva förändring i organisationer. 

Det kan handla om en produkts livscykel eller hur en grupp utvecklas från att den formas till 

att den upplöses (ibid.). Enligt Olsson (2006) beskrivs utvecklingen i projekt ofta utifrån 

olika faser och vad som kännetecknar dessa. Flexibilitet att manövrera projektet anses viktigt 

i den inledande fasen medan effektivitet anses viktigt när projektet närmar sig slutet.   

3.3.2 Evolutionär process 

Van de ven och Poole (1995) beskriver hur den evolutionära processen också utgår från att 

förändring bygger på tidigare händelser i en cykel av variation, urval och bevarande. Det finns 

en variation av organisationer men det är genom urval som de mest lämpade överlever och 

bevaras. Förändring anses uppkomma då organisationer försöker överleva i en kamp om 

resurser och marknadsandelar men det går inte på förhand veta vilken organisation som är 

mest lämpad att anpassa sig efter hur omvärlden förändras. Vissa typer av organisationer 

fastnar i utvecklingen medan andra förändras men eftersom omvärlden hela tiden förändras 

är det den organisation som över tid lyckas hålla jämna steg med omvärlden som överlever. 

Evolutionära processer diskuteras ofta i förhållande till globala förändringar och konkurrens 

(ibid.). Gersick (1991) beskriver punctuated equilibrium-teori som är en av de mest välkända 

evolutionära processteorierna. Enligt denna befinner sig organisationer i långa perioder av 

jämvikt varvat med korta perioder som kännetecknas av drastiska revolutionära 

förändringar. När organisationen befinner sig i en period av jämvikt tillåter organisationens 

underliggande struktur endast mindre förändringar som inte förändrar organisationens 

grundläggande spelregler (Ibid.).    

3.3.3 Dialektisk process 

Enligt Van de Ven och Poole (1995) anses motsättningar och konflikter var drivkraften i det 

dialektiska processperspektivet. Organisationen anses utgöras av motsättningar mellan olika 

grupper med olika intressen. Det kan handla om olika delar av företaget som har olika 

intressen eller ledare som vill få igenom sina idéer och går samman med ledare med liknande 

tankar. Det sker en ständig maktkamp som till slut resulterar i förändring. Denna förändring 

anses inte resultera i en utkomst som är identisk med någon av de stridande alternativen 
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utan är en ny konstruktion som driver utvecklingen framåt. Däremot är det inte säkert att 

den förändring som sker är bättre för organisationen då vissa grupper kan få tillräcklig makt 

för att ersätta en förändring som nyligen vuxit fram med sina egna idéer. De förändringar 

som växer fram genom motsättningar är inte heller nödvändigtvis bättre för organisationen 

än situationen som rådde innan. Organisationer får dessutom ägna mycket energi åt att 

bibehålla maktbalansen inom organisationen vilket i slutändan är omöjligt då förändringar 

sker förr eller senare. Dessa maktkamper kan pågå länge och förändringar kan vara resultatet 

av mångåriga motsättningar (ibid.). 

3.3.4 Teleologisk process 

Författarna beskriver att det teleologiska processperspektivet bygger på att förändring 

uppkommer för att uppnå ett uppsatt mål eller uppfylla ett visst syfte. Organisationen är 

anpassningsbar och målmedveten både i sig själv och i interaktion med omvärlden. När målet 

är uppnått börjar processen om med en ny målformulering, genomförande och utvärdering. 

Den nya målformuleringen utgår från de kunskaper som erhållits vid tidigare processer och 

omformuleras för att bättre passa organisationens nya förutsättningar. Eftersom det 

teleologiska processperspektivet utgår från att förändring sker för att uppnå mål så studeras 

ofta förutsättningarna för att uppnå målet och hur de förändras. Förutsättningarna handlar 

om vad som måste förändras och hur den förändringen bör ske för att målet ska nås. Aktörer 

är en viktig del då de sätter mål och har förutfattade åsikter om vilken typ av förändring som 

bör ske. Mål ses som en social konstruktion som bygger på tidigare händelser kopplat till 

organisationen och aktörerna (ibid.).     

3.4 Aktörbaserade och kontextuella förändringsprocesser 

 3.4.1 Struktureringsteori    

Giddens bok The Constitution of Society - Outline of the Theory of Structuration (1984) 

ligger till grund för struktureringsteorin som ger stor vikt åt de människor eller aktörer som 

befinner sig i en organisation. Struktureringsteori är i grunden en sociologisk teori som 

förklarar människors beteende i förhållande till strukturer. Giddens (1984) talar om duality 

of structure och menar att aktörer skapar den struktur som omgärdar dem i ett samspel 

mellan tidigare erfarenheter och nya ramar. När aktörer möts försöker de sammanlänka 

varandras bakgrund och skapa en gemensam förståelse för strukturen som omger dem.  

Aktörer är kunniga och reflekterar kring det som pågår i dess kontext i en ständigt pågående 

process som mestadels är omedveten.  Enligt Giddens (1984) strävar aktörer efter trygghet 

genom att skapa förståelse och rutin. Giddens (1984) beskriver tre strukturer som utgör den 

sociala verklighet aktörerna befinner sig i. Structure of legitimation är de regler och normer 

som sanktionerar en viss typ av beteende och legitimerar annat. Det påverkar även synen på 
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hur resurserna ska användas och vem som har auktoritet att styra över dem. Structure of 

domination handlar om hur resurserna får användas och av vem och påverkar den 

gemensamma förståelsen mellan aktörerna i förhållande till strukturen. Structure of 

signification är den gemensamma förståelse som skapas mellan aktörerna och strukturen 

och som kommuniceras och förändrar förutsättningarna för vad som är möjligt och vad som 

inte är det. 

3.4.2 Kontextualism  

Pettigrew (1987) beskriver förändring i förhållande till företagets inre och yttre kontext där 

motsättningar mellan dessa anses resultera i förändringar av företagets strategi och struktur. 

Enligt kontextualismen är ett företags strategi inte enbart ett resultat av logiskt resonemang 

utan bygger på långvariga maktkamper inom företaget. Företaget beskrivs ha en inre och en 

yttre kontext där den inre kontexten består av företagets kultur, struktur och företagsklimat 

medan den yttre kontexten syftar till den sociala, politiska och ekonomiska omgivningen. 

Ledare på olika nivåer har en viktig funktion då de anses identifiera motsättningar mellan 

den inre och yttre kontexten och lägger grunden till de idéer som slutligen förändrar 

företagets strategi. Det sker en ständig maktkamp mellan grupper inom företaget som har 

olika idéer kring hur företaget ska drivas. Maktbalansen mellan dessa grupper förändras ofta 

långsamt över tid och allianser uppstår och splittras när personalsammansättningen 

förändras. Enligt Pettigrew (1987) skapar inre maktkamper en osäkerhet inom företaget som 

gör det olämpligt att försöka förändra strategin. För att strategin ska förändras krävs att den 

inre maktkampen är löst och hela företaget står bakom en förändring. Det har också visat sig 

att motivationen inom företaget är som störst vid turbulenta perioder och därför anses 

förändring av strategi och struktur vara lämpligt att genomföra då. Genom dessa 

motsättningar och reaktioner på den yttre kontexten är förändring av strategin en process 

som kan ta lång tid men som förklarar hur företaget förändras över tid (ibid.).   

 

 

 

 



21 
 

4.Resultat  

4.1 Scania 

4.1.1 Historia 

Anjou (2008) beskriver hur Scania grundades år 1891 och sedan dess bedrivit verksamhet 

som är starkt konjunkturberoende där efterfrågan historiskt sett följt BNP-utvecklingen. 

Politiska beslut och lagregleringar har alltid haft stark inverkan på Scanias verksamhet då 

dessa påverkar behovet av tunga fordon. Scanias försäljning har mestadels varit inriktad på 

exportmarknader där de största intäkterna inbringats och efter andra världskriget började 

Scania arbeta mer aktivt för att öka exporten och effektivisera produktionen (ibid.). 

Brunninge (2005) beskriver hur effektivisering uppnåddes genom att produktionen 

standardiserades vilket ledde fram till att Scania på 1980-talet kunde producera sin första 

lastbil byggd enligt ett nytt modulsystem. Tanken bakom modulsystemet var att endast 

använda ett fåtal delar i produktionen och inkludera dessa delar i många av produkterna. 

Detta hade länge varit en idé som testats inom Scania men det var först på 1980-talet som 

den blev verklighet och tack vare modulsystemet erhöll Scania en fördel gentemot sina 

konkurrenter då de kunde erbjuda en mängd produkter till en låg kostnad. Scanias 

modulsystem och Toyotas Lean-produktion har även legat till grund för produktionssystemet 

SPS som är en standardisering av produktionen som bygger på principen att det som görs 

ska göras rätt från början och som spridit sig till andra verksamheter inom Scania (ibid.).  

Anjou (2008) menar att SPS-systemet återfinns i ”Scania-huset” som är en beskrivning av de 

principer som arbetet bör utgå från. Arbetet bör bland annat ske standardiserat under 

normala förhållanden samtidigt som ständiga förbättringar eftersträvas (ibid.). 

Enligt Brunninge (2005) har Scania till skillnad från många andra företag historiskt sett 

lyckats växa självständigt under lång tid utan att bli uppköpta av en större aktör. Från början 

var Scania en sammanslagning av Södertäljebaserade VABIS och Malmöbaserade Scania 

som skedde år 1911 men därefter följde över 50 års självständighet.  Åren 1968–1995 var 

Scania sammanslaget med Saab vilket främst berodde på att ägaren ansåg att det skulle 

resultera i synergifördelar. Dessa synergifördelar realiserades aldrig och Scania fungerade 

mestadels som en egen division i Saab-Scania. Trots att sammanslagningen inte ansågs 

framgångsrik hade Scania flera lyckade satsningar under dessa år däribland utvecklingen av 

modulsystemet. År 1995 beslutades att Saab-Scania skulle splittras och år 1996 

introducerades Scania på börsen. 1999 försökte Volvo att ta över Scania och var nära att 

lyckas men EU-regler hindrade övertagandet (ibid.). År 2014 köptes Scania av Volkswagen 

och sedan dess har Scania haft ett intensivt samarbete med Volkswagenägda MAN som 

bedriver liknande verksamhet som Scania. 
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4.1.2 Översikt 

Översikt av Scanias styrsystem 

Värdebaserat 

styrsystem 

Formella dokument, historiska porträtt och Scaniahuset 

förmedlar värderingar.  

Begränsande  

Styrsystem 

Befogenhet i roller. Godkännande krävs för större beslut. 

Diagnostiserande 

Styrsystem 

Avvikelser identifieras utifrån fyramånaders-prognoser.  

Frekvent statusrapportering däremellan. 

Interaktivt styrsystem Pulsen-möten varje vecka är ett tillfälle då chefer från olika 

områden och nivåer träffas  

4.1.3 Styrsystem 

I Scanias (2016) årsredovisnings beskrivs hur Scanias kärnvärden utgörs av kunden först, 

respekt för individen och eliminering av slöseri. År 2016 tillkom beslutsamhet, laganda och 

integritet med hänvisning till att bättre spegla Scanias roll inom Volkswagen (ibid.).  Scanias 

tre ursprungliga kärnvärden har funnits sedan företaget grundades och dessa sprids via 

formella dokument och Scaniahuset. Målet med Scaniahuset är att skapa gemensamma 

begrepp för anställda inom olika delar av Scania och Scaniahuset används ofta vid 

presentationer och möten. Kulturen inom Scania förmedlas även via företagets långa historia 

där viktiga personer och händelser beskrivs och delas med personalen. Det är tydligt vilka 

begränsningar som finns då en viss typ av befogenhet följer med en viss typ av anställning 

och större beslut kräver godkännande från en chef på högre nivå.  

Chefer på högre nivå är involverade i det löpande arbetet där det egenutvecklade konceptet 

Pulsen-möten är ett sådant sammanhang. Där medverkar chefer och projektledare från olika 

delar av företaget för att rapportera status på sitt ansvarsområde och erhålla hjälp från andra 

linjer och projekt. Ett mål med Pulsen-möten är att öka förståelsen mellan produktion och 

ekonomi och då ständiga förbättringar av verksamheten är viktigt upptar de avvikelser som 

kommuniceras en stor del av mötestiden. Enligt Anjou (2008) används inte budget i Scania 

utan avvikelser identifieras främst utifrån den planering som bygger på prognoser på 

fyramånadersbasis (ibid.). Frekvent kontroll används för att se hur verksamheten förhåller 

sig till planeringen och även om avvikelser accepteras anses det viktigt att gå till botten med 

problem för att undersöka om det går att finna någon förbättringspotential.    
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4.1.4 Översikt 

Översikt av projektet 

Mål  Utveckla en lösning från ett koncept tills produkten är redo att 

föras in i produktionen. 

Projektet Liknar andra projekt på Scania, relativt låg grad av innovation. 

Tydliga roller och uppdelning. 

Projektledarens roll Projektledaren ansvarar över 20 delprojektledare som 

ansvarar över varsin projektgrupp. Ledningens godkännande 

krävs för större beslut. Projektet diskuteras på Pulsen-möten. 

Får göra avsteg från projektmanual. 

Projektmedlemmar Projektet har 500 medlemmar, majoriteten finns i Sverige men 

sitter inte tillsammans. Projektet tilldelas medlemmar efter 

kompetens och tillgänglighet. 

Styrningens 

förändring 

Snabba och radikala förändringar. Projektledaren drivkraft till 

förändring. 

4.1.5 Projektet  

Det studerade projektet liknar andra projekt på Scania och graden av innovation är relativt 

låg och mest inriktad på att utveckla förbättringar under projektets gång. I början av 

projektet fanns ett antal mål för projektet att förhålla sig till och arbetet med att förstå och 

tolka dessa mål var något som det lades stor tid på. Ett öppet klimat anses viktigt för att 

kunna identifiera avvikelser och våga påtala fel men också för att projektmedlemmarna ska 

kunna diskutera det tekniska arbetet och vara ärliga mot varandra. De begränsningar som 

projektmedlemmarna har i befogenhet är relativt tydliga utifrån deras yrkesroll och den 

kunskap de besitter. Projektledaren försöker motivera projektmedlemmarna till arbetet i 

projektet genom att hänvisa till det som gör projektet unikt så att arbetet upplevs 

meningsfullt. Det har bland annat använts för att höja motivationen hos projektmedlemmar 

som saknat motivation men också för att höja den allmänna arbetsmoralen. 

 

…men det har jag ju också märkt att jag kan ju skapa den känslan genom att om 

människor känner att dom är i en positiv spiral på nåt sätt, att dom känner att det här 

är ett bra team och dom här gör nånting unikt eller här gör vi nåt som ingen annan 

gjort eller nåt som uppmärksammas på nåt sätt. 

(Projektledare 2, Scania) 
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Projektledarens arbete handlar till stor del om att försöka lösa problem som uppkommer och 

motverka att små problem växer sig större genom att snabbt försöka hitta orsaken till 

problemet. Projektledarna involverar sig inte i det tekniska arbetet på detaljnivå men arbetet 

med att identifiera avvikelser bygger på teknisk information som hanteras och förmedlas via 

projektledaren. Tid, kostnad och teknik är viktiga begrepp som återspeglas i den information 

som förmedlas inom projektet och utåt till övriga företaget. 

4.1.6 Projektledarens roll 

Projektet styrs av en projektledare och 20 delprojektledare med liknande arbetsuppgifter i 

respektive delprojekt. Projektledarna har relativt stort utrymme att utforma styrningen av 

projektet. Det finns ett uppsatt mål men hur projektet tar sig dit är en process som 

projektledaren har stor frihet att påverka och även om det finns en projektmanual så kan 

avsteg göras från den. Projektledaren är ansvarig för projektet i förhållande till ledningen och 

är den som företräder projektet i förhållande till övriga organisationen. Projektledaren träffar 

ledningen någon gång årligen för att presentera förslag på hur projektet kan fortskrida för 

att få godkännande att driva projektet vidare och dessa möten ses som en form av deadlines. 

Projektledarna träffar chefer för olika linjer eller områden en gång i veckan på de Pulsen-

möten som beskrivits. För projektledarna beskrivs Pulsen-möten också som en möjlighet att 

lyfta problem i projektet och ta del av andras erfarenhet och kunskap kring hur problem kan 

lösas. Pulsen-mötet beskrivs också som en möjlighet att tala med linjechefer om det finns 

projektmedlemmar som antas ha för mycket arbete i andra projekt som inverkar negativt på 

det aktuella projektet.  

 

 

Sen har vi ju våran puls-mätare det är ju ett måndagsmöte som vi har varje måndag 

(…) tanken är ju att det är bokat mellan tio och elva men vi ska vara klara med våran 

genomgång ungefär kvart i elva och då finns det möjligheter att suga tag i nån av dom 

här cheferna och ta ett litet snack om det skulle vara så att man vill fråga om råd eller 

be om lite extra attention 

(Projektledare 1, Scania)  

 

 Projektledaren och delprojektledarna träffas en gång i veckan och vidareförmedlar 

information från möten, diskuterar problem i de olika delprojekt-grupperna och diskuterar 

styrningsrelaterade problem. Samtliga projektledare håller möte med sina 

projektmedlemmar ungefär en gång i veckan och deras huvudsakliga arbete består av att 

närvara vid möten som rör projektet och driva projektet framåt.  Delprojektledarnas 

huvudsakliga arbetsuppgift är att vara ansvarig för någon del av projektet i förhållande till 

projektledaren och leverera en viss funktion som behövs för att uppnå projektets mål. 
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4.1.7 Projektmedlemmar 

Projektet har omkring 500 projektmedlemmar där majoriteten av projektets medlemmar 

arbetar på Scania i Södertälje medan ett hundratal av projektets medlemmar befinner sig hos 

MAN i Tyskland. De flesta av projektets medlemmar är även verksamma i andra projekt 

samtidigt och har blandad erfarenhet där de med låg erfarenhet ofta får ha tätare uppföljning 

och kontakt med projektledaren. De projektmedlemmar som arbetar på Scania i Södertälje 

tillhör olika linjer och sitter inte tillsammans under arbetet med projektet. 

Projektmedlemmarna har knutits till projektet baserat på sin kunskap inom ett visst område 

och har olika chefer. De flesta av projektets medlemmar är ingenjörer med liknande 

bakgrund. 

 

 

Dom flesta som arbetar är högskoleingenjörer eller civilingenjörer. Vi är faktiskt ofta 

väldigt homogena oavsett övrigt så att säga. Sen tror jag att Scania har en väldigt stark 

kultur i sig hur vi vill att man ska jobba. Vi ska älska våra avvikelser, vi ska inte mörka 

saker och ting som går åt pipan, vi ska ha respekt för individen (…) så vi är nog oavsett 

alla dom där andra skillnaderna ganska lika, det är väldigt lite spridning på det 

(Projektledare 1, Scania) 

 

Projektledaren har inget personalansvar i form av befogenhet att besluta om 

projektmedlemmarnas anställningsvillkor eller lön då det ansvaret ligger på cheferna i 

respektive linje som tillhandahåller den personal som utgör projektets medlemmar. 

Projektledaren skickar en förfrågan till respektive linje för att beskriva vilken kunskap som 

efterfrågas och blir därefter tilldelad den personal som utgör projektets medlemmar. 

Projektmedlemmarna kan styra sin medverkan i olika projekt med hänvisning till om de har 

tid och möjlighet att medverka men det är chefen för respektive linje som beslutar om det 

finns personal tillgänglig som kan ställas till projektets förfogande och om det är svårt att få 

personal till projektet kan det diskuteras på Pulsen-mötet. Inom projektet sker en mängd 

testningar och resultatet av dessa skickas ut till projektets medlemmar så att de kan 

identifiera de avvikelser som är intressanta utifrån respektive projektmedlems yrkesroll. 

4.1.8 Styrningens förändring 

Två tillfällen då styrningen förändrats har identifierats. I det inledande arbetet med att sätta 

sig in i hur projektmålen kunde omsättas i praktiken var projektmedlemmarnas kunskaper 

viktiga för att förstå hur projektmålen skulle tolkas. När det inledande arbetet skulle börja 

beslutade projektledaren att arbetet även skulle dokumenteras noga för att dokumentationen 

skulle kunna användas som underlag för att undvika att diskussioner som är avslutade inte 

ständigt återupptas. Projektmedlemmarna fick arbeta hårt med det tidskrävande momentet 
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men den noggranna dokumentationen upplevdes användbar senare i projektet. Den andra 

förändringen av styrningen inträffade efter att projektledaren hade träffat ledningen och vid 

tidigare tillfällen upplevt det som problematiskt att projektet saktade ner efter dessa 

tillfällen. Det märktes framförallt då tempot i projektet blev lugnare och 

projektmedlemmarna hade svårt att fokusera på att uppnå nya resultat längre bort i tiden. 

Efter att projektet avstannat tog det tid att få igång arbetet igen och därför beslutade 

projektledaren att öka rapporteringen i perioderna mellan dessa möten. 

 

Så jag har faktiskt anmält att vi ska ha lite statusrapporter. Jag tror att som 

projektledare kan man använda det som ett verktyg om organisationen somnar till, då 

kan man ju använda det som ett verktyg. Då kan man använda det som en liten motor                                                                                                              

       (Projektledare 2, Scania) 

Förändringarna var sådant som projektledaren funderat på ett tag och diskuterat med andra 

projektledare och utgångspunkten för förändringarna var en uppfattning om vad en 

förändring kan leda till eller vad som fungerat tidigare. Projektmedlemmarna är främst 

involverade i det tekniska arbetet medan styrningsrelaterade frågor diskuteras mellan 

projektledarna och på Pulsen-möten. 

4.2 Saab 

4.2.1 Historia 

Nilsson (2010) beskriver hur Saab grundades år 1937 med uppgift att leverera flygplan till 

det svenska flygvapnet.  Den svenska regeringen var angelägen om att det skapades en svensk 

producent av flygplan och målet var att långsiktigt säkra tillgången på svenska stridsflygplan. 

Saabs verksamhet är inte speciellt konjunkturkänslig och det finns få tillverkare på 

marknaden som har god kännedom om varandra. I och med den oroliga stämningen i Europa 

under andra världskriget hade Saab en trygg tillvaro som ensam tillverkare av stridsflygplan 

i Sverige. Viss export förekom också till bland annat Finland och Österrike och under denna 

period skapades flygplan som lansen och tunnan som var eftertraktade flygplan och 

tillverkades i stora volymer. Att hitta kompetent och utbildad personal i högkonjunkturer har 

alltid varit ett stort problem för Saab då verksamheten är beroende av kunniga ingenjörer. 

1949 började Saab tillverka sin första egna bil och år 1969 slogs Saab samman med Scania 

och bildade Saab-Scania. Storägaren Wallenbergsfären var drivande i sammanslagningen 

och ville skapa en stor industrikoncern där synergieffekter kunde utnyttjas i samarbete inom 

produktion och utveckling. En anledning till sammanslagningen var också att Saab hade 

problem med sin bilproduktion och förhoppningen var att kunna dra nytta av Scanias 
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kunskaper och goda ekonomi men dessa förhoppningar infriades inte och verksamheterna 

förblev relativt åtskilda. På 1980-talet började Saab att tillverka flygplan för civil trafik men 

den verksamheten lades ner 1997 på grund av dålig lönsamhet. Tillverkningen av bilar 

fortsatte tills den år 1990 blev en egen del av Saab som år 2000 såldes till General Motors. 

Fem år tidigare år 1995 splittrades Saab och Scania och återgick till att vara separata företag. 

1998 börsintroducerades Saab med Wallenbergfamiljens Investor som fortsatt huvudägare 

tillsammans med BAE. År 2000 förvärvades Celsius och Saab blev den största 

försvarskoncernen i Skandinavien och år 1999 tog Sveriges regering beslut om att det svenska 

försvaret skulle bli ett insatsförsvar istället för ett invasionsförsvar. För Saab innebar det en 

stor förändring då försäljningen av stridsflygplan minskade och Saab behövde rikta in sin 

försäljning på exportmarknaden och ändra fokus på den svenska marknaden för att leva upp 

till det nya behovet. I och med förvärvet av Celsius och försvarets nya riktlinjer breddades 

verksamheten. År 2003 genomförde Saab en stor omorganisation med syfte att skapa ”ett 

Saab” och integrera företagets verksamheter med varandra för att öka effektiviseringen och 

kunna skapa nya typer av produkter genom samarbete över affärsområdesgränserna (ibid.).  

4.2.2 Översikt 

Översikt av Saabs styrsystem  

Värdebaserat styrsystem Formella dokument, ledningen 

personifierar värderingarna. 

Begränsande styrsystem Godkännande krävs för större beslut. 

Diagnostiserande styrsystem Avvikelser identifieras utifrån budget. 

Rutinmässig uppföljning varje månad. 

Interaktivt styrsystem Styrgrupp involveras fyra gånger per år för 

utvärdering och diskussion. 

 

4.2.3 Styrsystem 

I Saabs (2016) årsredovisning beskrivs hur företagets strategi är att skapa trygghet för 

människor genom mångfald och engagerade medarbetare. Verksamheten är inriktad på att 

skapa innovation via medarbetarnas engagemang och kunskap, stärka sina positioner på 

marknaden och ta sig in på marknader med höga tillväxtmöjligheter samt öka 

effektiviseringen genom att bli mer affärsorienterade (ibid.). Saab har en lång historia av att 

uppmuntra samarbete och att hjälpa varandra. Företagets värderingar förmedlas främst via 

formella dokument och genom att företagsledningen lever upp till värderingarna och 

personifierar dem. Även om ledningen uppmuntrar att affärsområden går samman för att 

genomföra affärer är det främst upp till respektive affärsområde hur de uppnår sina mål. 
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Målen är formulerade utifrån budgeten och uppföljning sker månadsvis i form av en 

månadsrapport. Trots att uppföljningen är relativt frekvent så anses avvikelser vara normala 

då verksamheten beskrivs som komplicerad och svår att förutspå vilket gör det svårt att hålla 

en enskild person ansvarig för utvecklingen. Det är vanligt att situationer som är svåra att 

förutspå uppkommer och därför får avvikelser från budget sällan några konsekvenser och 

uppföljningen är mer av en rutin i den löpande verksamheten. Nilsson (2010) menar att då 

Saab riktat in sig på försäljning till exportmarknader har det blivit viktigare att känna av 

långsiktiga trender och anpassa sig efter dessa. När försäljningen inriktats på 

exportmarknader har effektivitet blivit viktigare och det är en anledning till att Saab försökt 

bli mer affärsmässiga och följer upp verksamheten regelbundet.  Svenska staten har minskat 

sina anslag för att bedriva försvarsrelaterad forskning vilket har lett till att Saab fått avsätta 

en större andel av företagets resurser till det (ibid.). I och med att arbetet inom flygindustrin 

är omgärdat av höga krav på sekretess är verksamheten relativt reglerad och det krävs 

godkännande från en högre chef för större beslut.  

4.2.4 Översikt 

Översikt av projekt 

Mål med projektet Utveckla framtidens flygteknik.  

Projektet Olikt andra projekt på Saab, mycket hög grad av innovation. 

Projektmedlemmarna har stor befogenhet. Arbetet diskuteras 

och utvärderas löpande. 

Projektledarens roll En huvudsaklig projektledare ansvarar över projektet som 

helhet. Finns även delprojektledare för delprojekt kopplade till 

projektet. Ledningens godkännande krävs för större beslut. Får 

göra avsteg från projektmanual.     

Projektmedlemmar Projektet består av ungefär 200 medlemmar. Mestadels erfarna 

ingenjörer med olika ingenjörsbakgrund. Projektmedlemmarna 

är till stor del utvalda av projektledaren. Otydliga roller i 

projektet och hög befogenhet för projektmedlemmarna. 

Styrningens 

förändring 

Styrningen förändras stegvis. Förändringar diskuteras och 

förankras. Styrningens förändring till stor del relaterad till 

projektmedlemmarnas innovationsförmåga. 
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4.2.5 Projektet 

Det studerade projektet är olikt andra projekt på Saab genom sin höga grav av innovation 

och föränderliga arbetssätt. Det fortsatta arbetet i projektet diskuteras ständigt och 

projektets medlemmar och deras åsikter är viktiga för hur projektet utvecklas. Samarbete och 

diskussion uppmuntras och det har varit få konflikter inom projektet vilket delvis anses bero 

på projektmedlemmarnas erfarenhet. Då varken ledningen eller projektmedlemmarna vet 

exakt hur projektet kommer falla ut så finns det inte heller någon som kan avgöra vad som 

är rätt eller fel och hur det ska utvärderas. För att innovation ska vara möjligt anses det viktigt 

att ledningen är öppen för det arbete som sker inom projektet och inte har en bestämd 

uppfattning om vad det ska resultera i. 

 

Nånting ska komma ut men man kan inte från högre ort säga exakt vad för då styr man 

plötsligt lösningen och då kan man inte vara riktigt så innovativ om det kommer 

uppifrån att det ska se ut på vissa sätt. Det motverkar ju liksom sitt syfte om man 

försöker ställa för specifika krav   

                                    (Projektledare 3, Saab)  

    

Den senaste tiden har man arbetat efter Scrum-metodik där arbetet sker i så kallade sprintar 

som innebär att projektmedlemmarna arbetar relativt fritt under en begränsad period för att 

i slutet av sprinten samlas och gå igenom hur arbetet i projektet utvecklats och vad som 

behöver göras framöver. En anledning till att det har fungerat att arbeta enligt Scrum 

beskrivs vara att projektmedlemmarna är självgående och kan ta till sig en övergripande 

uppgift och ta ansvar för att utforma en idé som kan presenteras för projektmedlemmarna 

och referensgruppen.  

4.2.6 Projektledarens roll  

Stående möten hålls veckovis i mindre grupper och varje månad samlas hela projektgruppen 

fysiskt för att gå igenom förslag och diskutera idéer. Det förekommer att projektmedlemmar 

utöver det kallar till möten om det är något speciellt som behöver diskuteras.  De möten som 

hålls följer en tydlig struktur men mötena är relativt informella där det mesta som rör 

projektet kan diskuteras. Projektledaren ska genomföra en mindre rapportering månadsvis 

och en större årlig rapportering. Dessa kan vara svåra att rapportera inom den tidsram som 

är föreslagen men det finns förståelse för att verksamheten i projektet är sådan att framsteg 

inte alltid går att mäta eller kan visas genom siffror. Det finns en projektmanual och riktlinjer 

för hur projekt ska drivas men projektledaren får göra avsteg från detta och utforma projektet 

efter metoder och arbetssätt som bedöms som lämpliga. Projektledaren har stor möjlighet 

att anpassa styrningen och det viktigaste anses vara att projektmedlemmarna inspireras att 
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våga tänka innovativt och ta ut svängarna. En viktig del i projektledarens roll är att skapa ett 

tillåtande klimat där mindre lyckade idéer och försök inte avskräcker från fortsatt arbete.  

 

Man har ju ett ganska öppet klimat i form av att det är okej att ta fram en lösning som 

senare visade sig vara dålig. Då ska man inte få smäll på fingrarna att det blev ju inte 

bra, utan mer nej men vad kul att du tänkte annorlunda, jättebra 

(Projektledare 3, Saab) 

 

Fyra gånger per år diskuteras projektet med Saabs ledning. Det sker i ett seminarieliknande 

sammanhang där projektets referensgrupp som består av seniora chefer inom ett antal 

områden får ta del av presentationer om projektets arbete och vara delaktiga i planeringen 

av projektets fortsatta verksamhet. Diskussioner inom projektet och mellan projektet och 

övriga företaget har ofta en debattliknande karaktär där frågor diskuteras och debatteras tills 

argument ställts mot varandra på ett sådant sätt att alla är införstådda med och överens om 

vägen framåt. Projektledaren har befogenhet att ta beslut som går emot projektgruppen men 

det sker vanligtvis inte då det anses viktigt att ha projektgruppen med sig i det fortsatta 

arbetet. 

4.2.7 Projektmedlemmar 

Projektet har 20 projektmedlemmar som arbetar heltid med projektet. Resterande 180 

personer är delaktiga på deltid och det varierar beroende på hur mycket som finns att göra i 

övrigt inom företaget. Projektmedlemmarna behöver vanligtvis inte projektledarens eller 

andra chefers godkännande för att ta beslut och har relativt stor frihet i att utforma arbetet. 

Projektets medlemmar är till övervägande del ingenjörer med olika bakgrund men rollerna 

inom projektet är inte helt tydliga då arbetet till stor del bygger på att presentera idéer som 

inte är begränsade till några specifika områden. Projektets medlemmar är mestadels utvalda 

av projektledaren på grund av sin tidigare erfarenhet men även intresse och driv kan göra att 

personal anses passa bra att arbeta i projektet. 

 

Som oftast vid ett konkret produktprojekt då är det ju mycket med att man tar de 

resurser som man blir tilldelad (…) man beskriver en profil över det och sen tar man 

dem man får. I det här projektet eftersom man har sån attention och behöver lite 

erfarna folk så har det varit annorlunda. Vi kan i större utsträckning plocka folk och 

fått godkänt för det  

(Projektledare 4, Saab) 
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 Personliga egenskaper anses viktiga och nyfikenhet pekas ut som ett viktigt karaktärsdrag 

hos projektets medlemmar. Även om nyfikenhet inte nödvändigtvis är likställt med lång 

erfarenhet så anses det viktigt att vara bekant med hur ingenjörsarbete fungerar i praktiken 

vilket gör att många projektmedlemmar har lång tidigare erfarenhet. Projektmedlemmarnas 

erfarenhet beskrivs som en anledning till att projektmedlemmarna kunnat få stor frihet och 

arbetet i projektet varit förskonat från större konflikter. En del av projektmedlemmarna har 

förutom ingenjörsroller också mer informativa delroller som handlar om att berätta om 

projektets verksamhet i och utanför Saab.    

4.2.8 Styrningens förändring 

Två tillfällen då styrningen har förändrats har identifierats. Den första förändringen skedde 

när projektledarna beslutade sig för att involvera industridoktorander från universitetet i 

projektet för att utvidga projektets nätverk och få influenser utanför företaget. Tidigare hade 

en kurs på universitetet varit knuten till projektet för att projektmedlemmarna skulle få 

kännedom om upptäckter inom forskningen som kunde inspirera arbetet i projektet. Kursen 

fungerade inte som planerat då studenterna tappade intresset för att medverka efter att de 

insett att det inte var en obligatorisk del av utbildningen. I samband med denna förändring 

beslutade sig projektledarna också för att ha möten för att informera om projektets 

verksamhet och funderingar. Industridoktoranderna är också närvarande på olika möten och 

delaktiga i projektets arbete. De möten som hålls är både för övriga företaget och i andra 

sammanhang så som olika mässor med målet att attrahera ny kunskap att knyta till projektet. 

 

Men då har vi insett att med de industridoktorander vi har så kommer vi kanske åt 

stjärnor ute på högskolor och universitet som verkligen är fritänkande och lite framåt 

och kan komma fram med grejer 

(Projektledare 4, Saab) 

 

Den andra förändringen gjordes med hänsyn till projektmedlemmarnas 

innovationsförmåga. Det hade uppmärksammats att projektmedlemmarna hade svårt att 

förhålla sig till uppgifter långt fram i tiden och arbetet var ofokuserat och långsamt. Därför 

flyttades tidsperspektivet stegvis närmare nutid och det gav god effekt då 

projektmedlemmarna fick lättare att relatera till arbetet i projektet. Förändringar diskuteras 

oftast i projektgruppen och då projektmedlemmarnas innovationsförmåga är en viktig 

utgångspunkt för projektet är det viktigt att få respons på hur arbetet i projektet upplevs och 

fungerar.  
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5. Analys 

Det är tydligt att många faktorer samverkar vid styrningen av projekt och det är svårt att 

fånga styrningen som helhet utifrån studier av ett fåtal projekt. Däremot kan fallstudier som 

denna visa på mönster som kan vara intressanta för vidare forskning utifrån det resonemang 

som Eisenhardt och Graebner (2007) för om hur fallstudier kan ligga till grund för deduktiv 

forskning. Analysen är uppdelad i tre delar med en inledande del som behandlar 

styrsystemet. Den efterföljande delen är uppdelad i ett avsnitt som behandlar historiska 

faktorer och ett annat avsnitt som behandlar nutida faktorer som avser förklara likheter och 

skillnader i styrningen av projekt. Uppdelningen i historiska och nutida faktorer är gjord för 

att lättare kunna föra en diskussion utifrån problemformuleringen. I den avslutande delen 

presenteras personalstyrning och projektledarstyrning som är två begrepp som identifierats 

och formulerats utifrån studiens resultat. 

 

I helhet avser analysen redogöra för hur styrningen av projekt påverkas av företagets 

styrsystem samt vilka likheter och skillnader som kan identifieras vid styrningen av projekt 

med olika grad av innovation och hur kan det förklaras utifrån den inverkan som 

projektmedlemmar och projektledare har på styrningen och dess förändring. 

5.1 Styrsystemet 

5.1.1 Översikt styrsystem 

 Värdebaserat 

styrsystem 

Begränsande  

Styrsystem 

Diagnostiserande 

Styrsystem 

Interaktivt 

styrsystem 

Saab Stark kultur, 

ledningen 

exemplifierar 

Befogenhet vid 

större beslut 

Medelstark 

användning 

Kontinuerlig 

uppföljning, 

avvikelser 

accepteras  

Scania Stark kultur, 

historik viktig 

Befogenhet vid 

större beslut 

Stark användning, 

frekvent 

rapportering 

Kontinuerlig 

uppföljning, 

hitta orsak till 

avvikelser 

5.1.2 Styrsystemets koppling till styrningen av projekt 

Simons (1995) menar att styrningens utformning påverkas av företagets historia men 

nämner inte hur det förhåller sig till företagets projekt eller hur det påverkar styrningen av 

projekt. I de studerade projekten noterades att även om projektledarna i respektive företag 

har stor befogenhet att själva utforma styrningen så utformade de styrningen utifrån ett 
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resonemang som liknar den styrning som kan återses i företagets styrsystem gällande graden 

av rapportering i projekten. Det är möjligt att det är en slump att styrningen av projekten och 

styrsystemen har vissa likheter gällande rapportering då det endast är två företag som 

studeras. Engwall (2003) menar att projekt påverkas av företaget de befinner sig i och att 

projekt därför måste studeras i förhållande till företagets historia. Om man studerar 

företagens historia är det förståeligt att företagens styrsystem skiljer sig åt rörande 

rapportering då det varit olika användbart historiskt och utifrån den här studien verkar det 

vara något som påverkar projektledarna. 

Saab och Scania liknar varandra i det avseendet att de är stora företag med lång erfarenhet 

av att bedriva tekniskt avancerad verksamhet. Deras styrsystem är vid en överblick relativt 

lika men Scania har större inslag av diagnostiserande och interaktiva styrsystem vilket skulle 

kunna förklaras av att Simons (1995) menar att dessa system balanserar varandra. Simons 

(1995) diskuterar även en kulturell aspekt av det värdebaserade styrsystemet som påverkar 

styrsystemets utformning och Harrison och McKinnon (1999) fann att den nationella 

kulturen påverkar styrningens utformning (ibid.). Då både Saab och Scania är svenska 

företag kan vissa av de likheter som observerats i företagens styrsystem förklaras av deras 

nationella tillhörighet.  

Van de ven (1995) beskriver hur det evolutionära perspektivet ser överlevnad som 

drivkraften till förändring och skillnaden i rapportering kan förstås med utgångspunkt i det 

evolutionära perspektivet då Scanias modulsystem som även legat till grund för 

produktionssystemet SPS bygger på att det som görs ska vara rätt från början och frekvent 

rapportering är en metod för att se om projektet gör rätt och då den typen av rapportering 

varit framgångsrik historiskt sett har den varit viktigt för Scanias överlevnad. Saab har 

snarare fokuserat på att integrera styrningen mellan företagets affärsområden och har 

historiskt sett inte haft samma nytta av rapportering även om rapporteringen intensifierats 

när företaget rört sig från att sälja till svenska staten till att exportera utomlands på en 

konkurrensutsatt marknad. Enligt Khandwallas (1972) är ökad konkurrens förknippad med 

en högre grad av kontroll vilket kan uppnås via en mer frekvent rapportering (ibid.). Även 

om Saab har intensifierat rapporteringen under senare år så är rapportering inget som 

bidragit till Saabs verksamhet på samma sätt som i Scania. 

En annan intressant detalj angående företagens historia är att Scanias arbete med att 

standardisera produktionen inleddes strax efter andra världskrigets slut trots att det varit 

tankar som funnits länge inom företaget. Saab började arbeta mot ”ett Saab” år 2003 alltså 

relativt kort tid efter attacken mot World Trade Center som skapade stor oro. Båda 

förändringarna har skett i turbulenta tider vilket Pettigrew (1987) menar är en bra tid för 

förändring då det skapar motivation att genomföra förändringar (ibid.). Sminia (2009) 

beskriver hur strategiformulering ofta beskrivs antingen som en i huvudsak rationell 

beslutsprocess eller en komplicerad process där strategin i högre utsträckning formas 
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kontinuerligt utifrån olika influenser (ibid.). Resultatet från den här studien talar snarare för 

det sistnämnda med avseende på den strategiförändring mot ”ett Saab” som diskuterats 

utifrån Pettigrew (1987) som menar att företaget förändras i samspel med omgivningen. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att styrsystem endast kan vara omfattande om det 

finns en tydlig och detaljerad strategi. I de studerade företagen finns en tydlig strategi men 

det är möjligt att processen som formar strategin är mer av en bottom up-process. Även 

Simons (1995) diskuterar turbulenta perioder i förhållande till styrsystemet och menar att 

det är en lämplig period att förändra företagets styrsystem vilket påminner om det 

resonemang som Pettigrew (1987) för. 

5.2 Likheter och skillnader i styrningen av projekt 

5.2.1 Översikt historiska faktorer 

 Saab Scania Påverkan 

Prestige Prestigefyllt projekt. 

Projektmedlemmarna 

väljs ut. 

Stor likhet med andra 

projekt. Tilldelas 

projektmedlemmar. 

Prestigefyllda 

projekt får mer 

makt över 

personalen som 

resurs. 

Likhet med 

övriga projekt 

Olikt. Projektet är 

unikt i företaget. 

Likt. Arbetssätt och 

metoder påminner 

om andra projekt på 

Scania. 

Styrningen 

förändras 

snabbare och mer 

radikalt i projekt 

som liknar 

företagets övriga 

projekt. 

Projekt- 

medlemmarnas 

erfarenhet 

Hög erfarenhet.  Blandad erfarenhet.  

Beror på vilken 

personal som finns 

ledig inom linjerna. 

Hårdare styrning 

och mer konflikter 

med oerfarna 

projekt-

medlemmar.  

 

5.2.2 Historiska faktorer 

Canonico och Söderlund (2010) menar att en central aspekt i företag med ett flertal projekt 

så kallade multi project organizations är om projekten är beroende av varandras resurser 

eller om projektet är beroende av resurser utanför företaget. Enligt författarna bör styrningen 

i både scenarion utformas med interaktiva inslag så att resursfördelningen kan ske mer 

proaktivt. Den beskrivning som Canonico och Söderlund (2010) ger stämmer bra in på hur 
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de studerade projekten förhåller sig till sina resurser. I Scania-projektet är projektledarens 

resursrelaterade frågor mest knutna till om linjerna kan erbjuda projektet tillgänglig 

personal men dessa frågor går att diskutera på Pulsen-möten där de flesta chefer inom 

företaget medverkar. I Saab-projektet handlar resursfrågorna mer om huruvida personalen 

kan erhålla den kunskap som behövs utanför företaget.  

Den skillnad som finns i på vilket sätt personalen är en osäkerhet skulle delvis kunna 

förklaras i att projekten är olika prestigefyllda. Engwall (2003) diskuterar prestige och menar 

att prestigefyllda projekt inte har problem att knyta personal till sig då personalen vill tillhöra 

dessa projekt och projekten har lättare att få de resurser de vill ha då projektet prioriteras i 

företaget. I Saab-projektet valdes medlemmarna ut och projektledaren och 

projektmedlemmarna arbetar med att presentera projektets arbete för att locka till sig 

människor med användbar kunskap. I Scania-projektet får projektet dela personal med 

andra projekt men projektledaren arbetar med att få projektmedlemmarna att känna att 

projektet är unikt. Giddens (1991) talar om structuration of domination och menar att makt 

över resurser är ett resultat av de strukturer som finns i företag som ligger till grund för de 

beteenden som sedan kan ses mellan företagets aktörer.  

I båda projekten påverkades styrningen av projektmedlemmarnas erfarenhet av att arbeta i 

projekt. Oerfarna projektmedlemmar styrs hårdare genom krav på mer frekvent rapportering 

och mer erfarna projektmedlemmar får större frihet.  Van der Hoorn och Whitty (2016) talar 

om begreppet ”projectyness” som en uppskattning av graden av osäkerhet mellan en 

projektmedlem och det aktuella projektet där oerfarna medlemmar i regel uppvisar låg grad 

av projectyness då de inte genomfört liknande projekt eller projekt överhuvudtaget.  

Andersen (2014) menar att projektledaren bör anpassa styrningen efter den osäkerhet som 

projektmedlemmarna har i förhållande till projektet och avgöra vilken kunskapsnivå som 

behöver uppnås samt hur de berörda projektmedlemmarna ska ta sig dit. Den typen av 

individanpassad styrning balanserar på gränsen mellan styrning och HRM då Bredin (2008) 

beskriver hur HRM-baserade system kan användas för att utveckla projektmedlemmarnas 

individuella kunskap så den passar projektets strategi och bidrar till den kunskap som 

efterfrågas inom projektet.   

Hur projektledarna försöker hanterar de resursproblem som är kopplade till personalen i 

respektive projekt bygger delvis på tidigare erfarenheter och personliga uppfattningar. Det 

kan handla om tankar kring vilka människor som är mest lämpade för att utveckla sin 

kunskap och lära nytt eller hur projektledaren kan förhindra att projektmedlemmarna inte 

får för hög arbetsbelastning i andra projekt. Det stämmer överens med Davila (2009) som 

fann att anledningen till att ledare anammar olika former av styrning inte endast är grundade 

på styrningsmässiga principer utan lika gärna kan grundas i tidigare erfarenheter eller 

uppfattningar.  
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5.2.3 Översikt nutida faktorer 

 Saab Scania Påverkan 

Projektledarens 

befogenhet 

Får göra avsteg från 

projektmanual. 

Begränsas av 

deadlines och 

godkännande för 

större beslut. 

Får göra avsteg från 

projektmanual. 

Begränsas av 

godkännande för 

större beslut. 

Styrningens 

omfattning. 

Grad av 

innovation 

Hög grad av 

innovation. 

Mer av ett 

standardprojekt. 

Innovation i form 

av förbättringar. 

Personalen 

påverkar 

styrningens 

förändring i 

innovativa projekt. 

Projektledaren 

påverkar 

styrningens 

förändring i mindre 

innovativa projekt. 

 

5.2.4 Nutida faktorer 

I de studerade projekten har projektledarna relativ stor befogenhet att utforma styrningen 

då det finns en projektmanual som inte behöver följas. I Saab-projektet är innovation en stor 

del av projektet vilket gör projektmedlemmarnas kunskap central och något som 

projektledaren hela tiden förhåller sig till. I Scania-projektet har projektledaren stor frihet 

att utforma styrningen men begränsas av krav på att projektet levererar i tid i förhållande till 

förutbestämda deadlines. Brown och Eisenhardt (1997) menar att framgångsrika projekt har 

förmågan att begränsa projektet i förhållande till ansvarsområden och prioriteringar men ge 

frihet att driva projektet inom dessa ramar. På så sätt balanserar projektet mellan en struktur 

som hindrar kaos att utbryta samtidigt som det finns ostrukturerade inslag som möjliggör 

ständig förändring (ibid.). Simons (1995) beskriver styrsystemet på liknande sätt och 

begränsningen i form av deadlines är en kontrollerande aspekt av styrsystemet. Trots att 

båda projekten ger projektledarna stor befogenhet att utforma styrningen så skiljer sig den 

styrningen som projektledarna i respektive projekt utövar främst i förhållande till vad som 

ligger till grund för att styrningen förändras. I Saab-projektet förändras styrningen med 

utgångspunkt i personalen och i Scania-projektet förändras styrningen mer med 

utgångspunkt i projektledaren.   

Shenhar (2001) talar om att projekt styrs olika beroende på graden av innovation där 

exempelvis projektledaren i ett innovativt projekt i högre utsträckning bör ha en formell 
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ledarstil och ägna sig åt att identifiera problem. Det är möjligt att styrningen förändras 

stegvis i Saab-projektet för att det är lämpligt men att större förändringar är möjliga. Clark, 

Booth, Rowlinson, Procter och Delahaye (2007) menar att det är användbart att undersöka 

handlingsutrymme genom att konstruera what if-liknande frågor för att få en bild av vilken 

inverkan olika aktörer har (ibid.). En frågeställning som är intressant är huruvida en snabb 

förändring av styrningen hade varit möjlig att genomföra i Saab-projektet. Utifrån den här 

studiens resultat bedöms det som osannolikt då medlemmarna i Saab-projektet är vana vid 

att förändringar diskuteras innan de implementeras och därför skulle en förändring av 

styrningen antagligen vara svårt att genomföra snabbt. Ifrågasättande, diskussion och att nå 

konsensus är egenskaper som uppmuntrats. Manning (2008) beskriver arbetet i projekt som 

en ständig förhandling där projektmedlemmarna måste anpassa sina tidigare erfarenheter 

av projekt till det nuvarande projektet. Saab-projektet är annorlunda än andra projekt inom 

Saab som projektets medlemmar tidigare medverkat i medan Scania-projektet till stor del 

liknar företagets övriga projekt. Därför skulle den omförhandling som Manning (2008) 

beskriver inte vara lika omfattande i Scania-projektet och det är en möjlig förklaring till att 

styrningen förändras mer drastiskt. Manning (2008) menar att tidigare erfarenhet av 

projektarbete främst visar sig i uppfattningar relaterade till tid, uppgifter och team och de 

flesta projekt på Scania arbetar på liknande sätt med Pulsen-möten och sitt eget 

produktionssystem SPS medan Saab-projektet är utformat annorlunda än företagets övriga 

projekt. De roller som projektmedlemmarna i Scania-projektet har är betydligt tydligare än i 

Saab-projektet och därför vet de i högre utsträckning vad en förändring innebär för dem. Den 

information som skickas ut i Scania-projektet är allmän och bygger på att alla 

projektmedlemmar vet vad som är relevant för dem. Den beskrivning som Manning (2008) 

ger om hur tid, uppgifter och team är viktiga för att förstå processer i projekt stämmer 

överens med de förhållanden som observerats i de studerade projekten. Engwall (2003) 

menar att projekt som är annorlunda än företagets övriga projekt är svårare att koordinera 

då det tar tid för projektmedlemmarna att bilda sig en uppfattning om vad deras roll inom 

projektet innebär.  

Kommunikationen skiljer sig åt i de studerade projekten och den skillnaden skulle kunna 

förklaras av olikheterna i innovation. I Scania-projektet är kommunikationen mest relaterad 

till tid, kostnad och teknik och av informationsbaserad karaktär med syfte att se till att arbetet 

fortgår samt identifiera eventuella problem. I Saab-projektet finns ingen utstakad väg att 

följa och projektmedlemmarnas kunskap är viktig för hur projektet utvecklas. Därför är 

kommunikationen mer en tvåvägskommunikation av diskussionskaraktär. Carlile & 

Rebentisch (2003) menar att det krävs mer kommunikation i projekt som arbetar med hög 

grad av innovation och Schmickl and Kieser (2008) menar att projekt med lägre grad av 

innovation istället delar upp arbetet i mindre mer väldefinierade delar för att minimera 

behovet av kommunikation då det är en tidskrävande aktivitet. Även Shenhar (2001) gör en 

liknande uppdelning (ibid.). Det gör att styrningen i Saab-projektet mer förändras i samspel 
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med projektmedlemmarna då exempelvis tidshorisonten stegvis flyttades fram för att 

underlätta projektmedlemmarnas arbete. Giddens (1991) talar om the duality of structure 

och menar att aktörernas tidigare erfarenheter i samspel med nuvarande struktur utvecklas 

i en tvåvägsprocess som binder samman tid och rum från dåtid till nutid där aktörerna är 

med och formar nutiden vilket stämmer överens med hur styrningen förändras i Saab-

projektet. 

5.3 Personalstyrning och projektledarstyrning 

Utifrån studiens resultat identifierades två typer av projektstyrning; personalstyrning och 

projektledarstyrning.  Dessa styrningstyper sammanfattas, beskrivs och diskuteras nedan.  

5.3.1 Översikt styrtyper 

 

Personalstyrning Projektledarstyrning 

 Kännetecken Påverkan Kännetecken Påverkan 

Grad av 

innovation  

Hög. Personalen 

utgångspunkt 

för förändring 

av styrning. 

 

Låg. Projektledaren 

utgångspunkt 

för förändring 

av styrning. 

Prestige Hög. Välja erfaren 

personal. 

Låg/medel. Tilldelas 

personal med 

olika 

erfarenhet. 

Projekt-

medlemmarnas  

erfarenhet 

Hög. Lösare 

styrning. 

 

Låg/medel. Hårdare krav 

på 

rapportering. 

Likhet med  

övriga projekt 

Låg. Stegvis 

förändring. 

 

Hög. Snabb 

förändring. 
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5.3.2 Beskrivning av styrtyper 

Tidigare diskuterades projektledarens befogenhet som en nutida faktor som påverkar 

förutsättningarna att styra projekt. Stor befogenhet är en förutsättning för de identifierade 

styrtyperna och därför nämns det inte som en åtskiljande faktor då det är svårt att tala om 

olika styrtyper om projektledarna inte har liknande befogenhet att styra. Respektive företags 

historiska nytta av rapportering diskuteras tidigare i förhållande till styrsystemet och även 

om den här studien funnit indikationer på att det kan påverka styrningen av projekt så har 

det inte varit en stor del i skillnaden av hur projekten som helhet styrs. Canonico och 

Söderlund (2010) talar om att projektledarrollen mestadels är förknippad med styrsystemets 

diagnostiserande del och den här studien visar också att projektledarrollen till stor del fyller 

en diagnostiserande funktion i förhållande till övriga företaget. Utifrån styrningen i de 

studerade projekten verkade däremot inte den historiska betydelsen av rapportering uppta 

särskilt stor del och den är därför inte med som en faktor i beskrivningen av de olika 

styrtyperna. Bakker (2010) beskriver hur styrningen av projekt kan delas upp i två 

inriktningar. En inriktning som fokuserar på relationer och att skapa en laganda där 

projektmedlemmarna är delaktiga och en inriktning som menar att styrningen istället bör ha 

ett uppgiftsfokus då projekt är tillfälliga och inte bygger på långvariga relationer (ibid.). 

Författaren nämner dock inte hur dessa inriktningar förhåller sig till olika typer av projekt.  

Uppdelning i olika styrtyper visar på mönster i de studerade projekten som skiljer på om 

personalen eller projektledaren är utgångspunkt för att styrningen förändras. Uppdelningen 

i styrtyper visar också hur nutida och historiska faktorer kan samverka på ett liknande sätt 

som Engwall (2003) beskriver men den här studien belyser skillnader i graden av innovation 

mellan projekten och inkluderar projektledaren. Skillnaden i styrtyper kan till stor del 

förklaras av graden av innovation utifrån ett nutida och situationsbaserat perspektiv som 

bland annat Hanisch och Wald (2012); Sauser, Reilly och Shenhar (2009) och Shenhar 

(2001) diskuterar i förhållande till projekt. Författarna beskriver bland annat hur hög grad 

av innovation gör att personalens kunskap och kreativitet är viktig för projektet och den här 

studien indikerar också att fokuset på kunskap och innovationsförmåga i någon mån gör 

personalen till en viktigare resurs än i traditionella projekt vilket i den här beskrivningen 

utgör grunden för den personalstyrda styrtypen.  Engwall (2003) beskriver hur innovativa 

projekt oftast ses som unika i förhållande till företagets tidigare projekt och därför ses som 

prestigefyllda vilket leder till att projektet har mer makt över gemensamma resurser så som 

personal. Det sambandet stämmer till stor del överens med resultatet i denna studie och i de 

studerade projekten resulterade det i att projektledaren i det innovativa och personalstyrda 

projektet fick välja projektmedlemmar och då mestadels valde erfaren personal som inte 

ansågs kräva samma typ av hårda styrning som en oerfaren grupp. Engwall (2003) diskuterar 

bara projektmedlemmarnas erfarenhet i förhållande till liknande projekt medan den här 

studien talar även för att den allmänna erfarenheten av att arbeta i projekt påverkar hur olika 
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projektmedlemmar styrs. Van der Hoorn och Whitty (2016) talar om begreppet 

”projectyness” som projektmedlemmars förmåga att medverka i olika typer av projekt men 

menar att förmågan inte bara beror på erfarenhet av liknande projekt utan även bygger på 

en allmän erfarenhet av projektarbete. Den personalstyrda styrtypen kan beskrivas som en 

tvåvägsstyrning mellan projektledaren och projektmedlemmarna som delvis kan förklaras 

genom att personalen har en viktig roll men också för att projektet är unikt och 

projektledaren förändrar styrningen med utgångspunkt i projektmedlemmarnas behov.  

Den projektledarstyrda styrtypen har i mycket motsatta förutsättningar. En förutsättning 

för det ges med hänvisning till tidigare diskussion utifrån Hanisch och Wald (2012) och 

Sauser et al. (2009) om den situationsbaserade inramningen som i det här fallet inte ger 

samma centrering kring personalen i projektet. I den projektledarstyrda styrtypen har 

projektet stora likheter med andra projekt i företaget och därför kan projektledaren agera 

mer utifrån egna eller andra projektledares erfarenheter. En stor anledning till att det går att 

kategorisera en styrtyp som just projektledarstyrning är att projektledaren dessutom har 

möjlighet att avvika från projektmanualen vilket gör att projektledarens inflytande över 

styrningen i projektet är stor och i hög grad kan utgå från projektledarens erfarenhet. I den 

projektledarstyrda styrtypen tilldelas projektet personal och en del projektmedlemmar är 

oerfarna och styrs med det som utgångspunkt hårdare. Den projektledarstyrda styrtypen är 

mer en envägsstyrning där förändringar av styrningen i högre utsträckning utgår från 

projektledaren.  

5.4 Diskussion 

Den här studien indikerar att den historiska betydelse som rapportering haft i företag 

påverkar styrningen av företagets projekt i samma riktning vilket inte nödvändigtvis behöver 

vara en lämplig utformning utifrån projektmodeller som bland annat Shenhar (2001) 

formulerat. Samtidigt beskrivs projekt ofta som något av en snabbare och mer 

lättmanövrerad version av företaget där exempelvis Hobday (2000) beskriver hur projekts 

existens delvis bygger på förmågan att agera snabbt i en föränderlig omvärld. Just den 

snabbhet och flexibilitet som efterfrågas i projekt gör det befogat att ifrågasätta hur mycket 

styrningsrelaterat bagage ett företag egentligen har råd med och hur det kan hanteras. Tsang 

och Zahra (2008) diskuterar begreppet unlearning som bygger på att organisationer kan göra 

sig av med gamla irrelevanta kunskaper genom förändrade rutiner då kunskap anses lagrad 

i bland annat rutiner (ibid.). Det är möjligt att det skulle vara ett användbart tillvägagångssätt 

i projekt men det är antagligen en förenklad syn då den här studien pekar på att gammal 

kunskap och värderingar återfinns i styrsystemet och inte bara förmedlas via rutiner. I en 

avhandling om Scania hävdar Brunninge (2005) bland annat att sådant som varit historiskt 

användbart har blivit djupt rotat och är en del av Scanias självbild som utgörs av de 

egenskaper som företaget förknippar sig med.  
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Det är tydligt att styrningen av projekt berör styrningsrelaterade problem så som flexibilitet 

och kontroll. Olausson och Berggren (2010) belyser den skillnad som finns mellan 

teoretikernas förespråkande av flexibilitet och praktikernas behov av kontroll vid styrningen 

av projekt. Scania-projektet är ett projekt som mer är utformat i enlighet med teoretikerna 

då projektledarens möjlighet att vara flexibel är hög men enligt De Meyers (2002) 

beskrivning skulle projektet i högre utsträckning kunna styras enligt en projektmanual vilket 

visar på den skilda syn som finns på styrningen av projekt i förhållande till flexibilitet och 

kontroll. I de studerade projekten kunde projektledaren i högre utsträckning utgå från egna 

erfarenheter och kunskap då det fanns möjlighet att göra avsteg från projektmanualen och 

då projektmedlemmarnas innovationsförmåga inte är central för projektet. Det är möjligt att 

det är ett effektivt sätt att styra projekt som fungerar bra. Men utifrån den här studien har 

projektledares befogenhet att styra projekt och de möjligheter och risker det innebär gett 

upphov till en del funderingar gällande agentproblem och vad som är skillnaden mellan 

relevanta kunskaper och kontraproduktiva förutfattade meningar.  

 

Utifrån studiens resultat blir det uppenbart att det finns många oklarheter om styrsystem i 

förhållande till styrningen av projekt som ett flertal forskare påpekar (Söderlund & Canonico, 

2010; Engwall & Westling, 2004; Ferreira & Otley, 2009). Simons (1995) beskriver hur 

agentliknande problem kan hanteras genom att styrsystemet kontrollerar risker samtidigt 

som det uppmuntrar människor att bidra och vilja göra ett bra arbete (ibid.). Då det inte finns 

någon klar bild av hur styrsystemet förhåller sig till styrningen av projekt är agentfrågor 

något som blir mer aktuellt att hantera om projektledarens befogenhet är hög samtidigt som 

styrningen inte förändras med utgångspunkt i projektmedlemmarna. Bakker (2010) menar 

att varje projekt är unikt trots att det är en del av företagets historia (Ibid.). Det gör att frågor 

relaterade kring vad som är relevanta erfarenheter för en projektledare i ett specifikt projekt 

och vad som inte är det också kan bli aktuella. I de studerade projekten har samtliga 

projektledare teknisk bakgrund och ingen formell utbildning i styrning vilket är ett vanligt 

scenario i teknikföretag enligt Savelsbergh, Havermans och Storm (2016).  Bredillet, 

Tywoniak och Dwivedula (2015) beskriver hur forskningen kring vad som är viktiga 

egenskaper hos en projektledare skiljer sig i allt från en viss typ av personlighet till vikten av 

att ha genomfört en speciell utbildning. 

 

I de studerade projekten skedde styrningen av projektet på individnivå främst utifrån 

projektmedlemmarna erfarenhet. Andersen (2014) menar att projektledaren bör utforma 

styrningen efter enskilda individers behov för att nå mer jämna förutsättningar i 

projektgruppen. Samtidigt så har arbetet i de studerade projekten många likheter med vad 

Van de Ven och Poole (1995) beskriver som ett teleologiskt perspektiv där måluppfyllnad och 

samarbete är centralt (ibid.). Det är möjligt att samarbete är möjligt trots ett individuellt 

fokus men det är ändå två begrepp som drar åt olika håll. Tillmar (2012) beskriver hur en 
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avvägning mellan samarbete och kontroll varit problematiskt vid styrningen av projekt och 

att styrningen mer inriktats på så kallad klanstyrning där gemensamma värderingar och 

normer lyfts fram som ett sätt att nå ökat samarbete. Coletti, Sedatole och Towry (2005) fann 

att styrsystem ökar samarbetsförmågan i företag då människor känner högre förtroende för 

varandra om de vet att felaktiga beteenden kontrolleras och identifieras utifrån styrsystemet 

(ibid.). Då kopplingen mellan styrsystemet och projektet är så otydlig är det oklart huruvida 

styrsystemet fyller den funktionen även i projekt.   

 

Även om strategi inte är den huvudsakliga inriktningen på den här studien så är styrning och 

strategi nära sammankopplande. Intressant för den här studien är att Sminia och de Rond 

(2012) beskriver hur kontextualismen som diskuterats utifrån Pettigrew (1987) utvecklades 

ur strukturerinsteorin som främst diskuterats med utgångspunkt i Giddens (1991). Båda 

dessa teorier talar om en maktkamp. Giddens (1991) talar om makt över resurser och 

Pettigrew (1987) talar om maktkamper inom företaget som leder till förändringar av strategin 

när maktkampen är över och företaget går in i en turbulent period. Saab ändrade sin strategi 

till ”ett Saab” efter attacken mot world trade center och Saabs innovativa projekt har stor 

makt över företagets resurser vilket talar för att makt och konflikter över resurser är en viktig 

drivkraft till förändring enligt det resonemang som Van de Ven och Poole (1995) för i 

förhållande till det dialektiska perspektivet där konflikter är en central aspekt. Artto, Kujala, 

Dietrich och Martinsuo (2008) fann att projekt med hög grad av innovation är med och 

formar företagets strategi och även om den här studien bara belyst exempel på att strategins 

förändring skulle kunna förstås i enlighet med vad Pettigrew (1987) beskriver som turbulenta 

perioder då ”ett Saab” formulerades så talar resultatet i den här studien för att företags 

strategi formas i förhållande till omgivningen och inte bara är en rationell process som 

initieras från högre nivåer i företaget.  
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6.Slutsats 

Utifrån de studerade projekten verkar det som att styrsystemet uppvisar likheter med 

styrningen av projekt i förhållande till hur rapporteringen utformas och värderas. Canonico 

och Söderlund (2010) menar att projektledaren är nära förknippad med styrsystemets 

diagnostiserande del och denna studie talar också för det förhållandet och visar hur det kan 

förstås ur ett evolutionärt perspektiv med avseende på hur betydelsefullt rapportering varit 

historiskt. Det är tydligt att det kan vara problematiskt att användandet av både styrsystem 

och projekt är vanligt samtidigt som det råder stor osäkerhet kring hur de förhåller sig till 

varandra. 

 

I de studerade projekten kan de skillnader som observerats i hur projekt med olika grad av 

innovation styrs förklaras som en kombination mellan graden av innovation och den 

inverkan projektmedlemmarna samt projektledaren därmed får på styrningen. Det har 

främst identifierats i förhållande till om styrningen förändras med hänvisning till 

projektmedlemmarna eller projektledaren. I innovativa projekt verkar projektmedlemmarna 

ha större inverkan på styrningen som förändras långsamt och stegvis med utgångspunkt i 

den påverkan förändringar har på projektmedlemmarna och deras innovationsförmåga. I 

mindre innovativa projekt har projektledaren större påverkan på hur styrningen utvecklas 

och styrningen förändras snabbare med utgångspunkt i projektledarens erfarenhet och 

kunskap. Studien stödjer Engwalls (2003) resonemang om att en situationsbaserad 

utgångspunkt för styrning av projekt inte endast bör utgå från nutida förhållanden så som 

graden av innovation då den här studien exempelvis fann att projektets prestige i förhållande 

till tidigare projekt kan förklara varför projekt får projektmedlemmar med olika erfarenhet 

och förändrar styrningen efter det. Det utesluter inte att det kan finnas en viss koppling 

mellan att innovativa projekt ofta ses som prestigefulla då de är mer unika än traditionella 

projekt. Men beroende på företagets historiska erfarenhet av tidigare projekt behöver det inte 

vara så.  

 

Engwall (2003) talar om att projektmedlemmarnas erfarenhet av liknande projekt är viktig 

för att lättare kunna koordinera projektmedlemmarna men utifrån denna studie verkar det 

som att projektmedlemmarnas allmänna erfarenhet av att arbeta i projekt också är en faktor 

som påverkar hur styrningen utformas. Det stämmer mer överens med Van der Hoorn och 

Whitty (2016) som talar om begreppet ”projectyness” som menar att både erfarenhet av 

liknande projekt och en allmän erfarenhet av projektarbete är viktiga faktorer för att förstå 

processer i projekt. 

De Meyer (2002) menar att projekt med låg grad av osäkerhet i högre utsträckning bör styras 

utifrån en projektmanual. I de studerade projekten observerades inte den detta eftersom 
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projektledarna hade liknande befogenhet att göra avsteg från projektmanualen. Då det 

projekt med låg grad av innovation inte i samma utsträckning var beroende av 

projektmedlemmarna för att bedriva innovationsarbete och dessutom hade möjlighet att 

göra avsteg från projektmanualen så skapar det en öppning för styrning som i högre 

utsträckning utgår från projektledaren. Det kan vara en möjlighet att öka projektledarens 

flexibilitet i enlighet med vad Svejvig och Andersen (2014) beskriver som den nya synen på 

hur projekt bör styras men det kan också vara en risk då Bredillet et al. (2010) visar att det 

finns skilja uppfattningar om vad som är betydelsefulla egenskaper hos en projektledare. 

Mycket av den litteratur som studerats utgår från en svartvit syn på styrningen av projekt där 

projektmanualen antingen anses följas slaviskt eller i princip inte existerar medan de 

studerade projektens förhållande till projektmanualen snarare befinner sig utefter en 

gråskala däremellan då en projektmanual existerar men inte behöver följas. 

6.1 Praktiska implikationer för användning och förslag till vidare 

forskning 

Projekts oklara förhållande till styrsystemet är problematiskt då många företag använder sig 

av styrsystem. Att organisera arbete i projekt har blivit allt vanligare och inget verkar tyda på 

att det kommer förändras inom en överskådlig framtid. Det behövs mer kunskap om hur 

styrningen av projekt förhåller sig till styrsystemet och det är möjligt att det behöver 

konstrueras fler styrsystem som utgår från projektet istället för organisationen. Är projektet 

en del av organisationen eller är organisationen en del av projektet? Genererandet av fler 

teorier som konstruerar olika utgångspunkter för hur projekt och organisation förhåller sig 

till varandra skulle vara en intressant utgångspunkt för vidare studier som kan utmana synen 

på bland annat tid i förhållande till projekt.  

Om projektledaren har stor frihet att utforma styrningen är det är viktigt att minimera risken 

för att den friheten används kontraproduktivt. Varje projekt är unikt men vissa uppfattningar 

eller tidigare erfarenheter är antagligen mer eller mindre relevanta för just det 

sammanhanget och företag som ger projektledaren stort utrymme att styra projekt bör också 

intressera sig för på vilka grunder projektledare tar beslut som rör styrningen av projektet. 

Inte för att företaget självt nödvändigtvis behöver ha en tanke om hur projekt bör styras utan 

för att så ett frö hos projektledaren om funderingar kring vilka beslut som tas på grund av 

tidigare erfarenhet som är relevanta för det aktuella projektet och vilka beslut som inte gör 

det. Det är nödvändigt att få mer kunskap kring vad som är relevanta erfarenheter och vad 

som är kontraproduktiva uppfattningar hos projektledare i förhållande till styrningen av 

olika projekt. 
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8.Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Etik  

• Information och etik 

• Får vi spela in? 

• Får vi använda oss av företagets namn i uppsatsen?  

• Får vi citera er anonymt? 

 

Tjänsten  

• Vad har du för roll i organisationen? 

• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

• Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med projektledning eller liknande 

arbetsuppgifter? 

 

Projekt 

• Vad arbetar du med för projekt just nu? 

• Hur bedömer ni om ett projekt är lyckat? 

Projektgruppen 

• Kan du berätta lite kort om hur väljs medlemmar till ett projekt ut? På vilken grund 

väljs de ut? Hur går urvalet till? 

• Hur brukar det inledande arbetet med en ny projektgrupp se ut? 

• Finns det några rutiner eller praxis för hur en ny projektgrupp ska få bra 

förutsättningar för att arbeta tillsammans? 

• Har det uppkommit några svårigheter förknippade med att få 

projektmedlemmarna att arbeta tillsammans mot projektets mål?  

• Påverkas planeringen av hur det inledande arbetet med en projektgrupp ska läggas 

upp av vilka som är medlemmar i projektgruppen? (vilka tidigare erfarenheter de 

har osv) 

• Hur presenteras de mål och förväntningar som finns på ett projekt till 

projektgruppen? 

 

Kommunikation 

• Vad för information om projektet rapporteras vidare till andra människor utanför 

projektet? 

• Förändras typen av information under projektets gång?  

• Hur samlas den informationen in? 

• Använder du dig av någon speciell information för att få signaler om att projektet 

är på väg åt fel håll? 

• Hur ofta hålls möten med projektgruppen och vem brukar ta initiativ till dessa 

möten? 

• Vad brukar diskuteras under dessa tillfällen? 
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Styrning 

• Finns det några bestämmelser eller rekommendationer kring hur ett projekt bör 

styras i er organisation? 

• I vilken mån har du möjlighet att styra projektet som du själv tycker? 

• Vad har format ditt sätt att leda projekt? 

• Vad brukar vara viktigast att fokusera på i början av ett projekt för att styra 

projektet mot dess mål?  

• Vad brukar vara viktigast att fokusera på i mitten av ett projekt för att styra 

projektet mot dess mål?  

• Vad brukar vara viktigast att fokusera på i slutet av ett projekt för att styra 

projektet mot dess mål?   

• Har ni behövt ändra hur ni styr/leder ett projekt och isåfall vad berodde det på?  

• Hur förändras dina arbetsuppgifter och vad du som projektledare fokuserar på 

under projektets gång? 

 

Värderingar 

• Hur förmedlar ni organisationens värderingar till projektgruppen? 

• Hur arbetar ni med normer och värderingar för att styra projektet? 

 

Nätverk 

• Brukar personer som är involverade i ett visst projekt vara involverade i andra 

delar av företaget eller i nätverk utanför företaget? (jobbar i flera olika projekt 

samtidigt?)  

• Försöker ni medvetet involvera personalen i nätverk eller grupper?  

• Finns det några planerade tillfällen då individer i en projektgrupp har möjlighet 

att dela med sig av kunskaper som erhållits utanför projektet till övriga 

projektgruppen? 

 

Möjligheter och begränsningar 

• Hur tas beslut i projektet? 

• Vilka begränsningar har ni projektgruppen kring vad medlemmarna får och inte 

får göra? 

• Har ni några återkommande metoder eller arbetssätt som ni använder er av i 

arbetet?  

• Till hur stor utsträckning sker projektarbetet genom rutiner?  

• Är rutinmässigt eller regelstyrt arbete mer framträdande i någon del av ett projekt?  

• Varför har ni återkommande moment i arbetet? 

• Vad brukar ligga bakom att befintliga rutiner eller arbetssätt behöver förändras? 

• Vad tar ni hänsyn till när ni funderar på att implementera något nytt i projektet? 

 

Innovation 

• Hur ser ert innovationsarbete ut? 

• Finns det några bestämmelser eller rutiner kring hur innovationsarbetet ska 

bedrivas? 
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• Hur specifika har önskemålen från er organisation vara kring vad för innovativa 

lösningar eller produkter som projektet förväntas åstadkomma? 

• Vilken möjlighet har projektgruppen att påverka vilken riktning organisationens 

innovationsarbete ska ta eller hur arbetet ska bedrivas? 

• Är arbetet med innovation hårdare styrt av organisationen i någon del av ett 

projekt?  

Agency/agenter 

• Har ni några bestämmelser eller praxis kring vilka processer eller delar av ett 

projekt som företaget inte bör försöka styra eller kontrollera?  

Efter avslutat projekt 

• Sker det någon form av återkoppling mellan projektgruppen och projektledaren 

efter projektets slut? 

• Om ja, hur går det till?  

• På vilket sätt använder ni er av det som kommer fram av återkopplingen i 

styrningen av kommande projekt? 

Avslutande frågor 

• Vill du att vi ska skicka det behandlade intervjumaterialet till dig så att du kan 

granska svaren? 

• Finns det någonting som du tycker att vi har missat som du vill tillägga? 

• Kan vi höra av oss till dig igen om det dyker upp eventuella följdfrågor?  

 


