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Sammanfattning 
 
På ABB HVC i Karlskrona tillverkas högspänningskablar för både land och 
sjön. Det finns flera avdelningar på ABB HVC, men detta arbete handlar om 
investeringsavdelningen D. D-avdelningen sköter alla de stora investeringarna 
som görs på Karlskronafabriken och för projekten använder de projektmallen 
”Project Method For Investments” (PMFI).  Detta arbete handlar om 
förbättringsmöjligheterna för denna projektmall, samt hur mallen används och 
införs som rutin i organisationen. Frågeställningarna var: ”Hur kan PMFI-
modellen och användandet av den förbättras?”, ”Hur införs PMFI som en 
rutin i organisationen?” och ”Hur kan rutininförandet av PMFI förbättras?”. 
 
Arbetet har bedrivits som en fallstudie med bra insyn i det vardagliga arbetet 
på D-avdelningen. Parallellt med fallstudien har en handbok till PMFI-
modellen tagits fram. Handboken har tagits fram i två olika versioner, en 
tryckt lightversion och en digital originalversion som syftar till att vara ett 
stöd för projektledare på D-avdelningen. Handböckerna är utformade för att 
användas som en rutin i investeringsprojekt. 
 
Slutsatserna blev att användandet av PMFI kan förbättras och detta görs lättast 
genom att PMFI införs som en rutin i organisationen. Under fallstudien 
framkom det att PMFI inte är en helt inarbetad rutin i organisationen. 
Införandet gjordes i samband med starten av Double Capacity och sedan dess 
har mycket glömts bort. För att förbättra rutininförandet kan flera olika 
förbättringar göras. Organisationen skulle kunna utse en ansvarig för PMFI 
och dess införande och utveckling. Att införa en ansvarig visar på hur viktigt 
organisationens processverktyg är. Förbättring av rutininförande kan också 
göras i form av ökad delaktighet och ökad kunskap om PMFI. Kunskap, 
förståelse och engagemang för PMFI som rutin är en förutsättning för ett 
lyckat rutininförande.  
 
 
 
Nyckelord:  
PMFI, Rutiner, Investeringsprojekt. 
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Abstract 
 
ABB HVC in Karlskrona manufactures high voltage cables for both land and 
the sea. There are several departments at ABB HVC, but this study involves 
only the Investment department. The Investment department manages all the 
big investments that are needed in the Karlskrona factory and for project 
management are they using their own “Project Method For Investments”. This 
study will focus on the improvement work regarding PMFI and how the 
template is used and introduced as a routine in the organization. The questions 
asked were: "How can PMFI model and the use of it improve?", "How is 
PMFI introduced as a routine in the organization?" And "How can the routine 
introduction of PMFI improve?”. 
 
The work has been conducted as a case study with great insight into the 
everyday work of the Investment department. Parallel to the case study, a 
manual to PMFI model has been developed. The handbook has been 
developed in two different versions and is designed to be a support for all the 
project manager at the Investment department. The manuals are designed to 
be used as a routine in projects. 
 
The conclusions were that the use of PMFI can be improved and this is done 
most easily by introducing PMFI as a routine in the organization. During the 
case study it revealed that PMFI was not a fully established procedure in the 
organization. The introduction was made in conjunction with the start of the 
Double Capacity project and since then much has been forgotten. To improve 
the routine introduction, several improvements can be made. The organization 
may nominate a person responsible for PMFI and its introduction and 
development. Introducing a charge shows how important the organization's 
process tools are. Improving the routine implementation can also be made in 
the form of increased participation and increased knowledge of PMFI. 
Knowledge, understanding and commitment to PMFI that routine are a 
condition for a successful routine introduction. 
 
 
Keywords:  
PMFI, Routines, Investment projects. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet som också gav 
upphov till frågeställningarna i arbetet. I slutet av kapitlet beskrivs arbetets 
mål och syfte, samt arbetets avgränsningar, målgrupp och disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens industrier jobbar allt mer i projektform för att snabbare kunna möta 
ny efterfrågan från sina kunder. Den växande efterfrågan grundar sig i ett 
ständigt föränderligt samhälle med allt högre teknikkrav och ett snabbare 
informationsflöde. För processföretag som gör stora investeringar är 
projektformen en självklarhet eftersom en investering inte följer den 
vardagliga driften. Oavsett storlek på projekt har studier visat att det krävs en 
struktur på projektarbetet för att det skall lyckas och ju fler inblandande, desto 
bättre struktur krävs. 1  För ABB HVC som gör miljoninvesteringar är 
strukturen i projekten mycket viktiga och är därför är företaget ett bra fall att 
studera. ABB HVC har och kommer under ett antal år att göra mycket stora 
investeringar. 
 
 

1.2 ABB och ABB HVC Karlskrona 
 
ABB  är ett globalt, världsledande, kraft- och automationsföretag med säte i 
Zürich, Schweiz. Företaget finns i 100 länder och sysselsätter ca 150000 
personer. Företaget har en över 120år gammal historia, men har funnits i sin 
nuvarande form sedan 1988. ABBs fem olika divisioner jobbar med allt från 
högspänningsöverföring till fartygsframdrivning. I Sverige är arbetet inriktat 
på process- och industriautomation samt kraftöverföring. I Sverige arbetar ca 

                                                
1 Att leda och arbeta i projekt, M.Lööw, 2009. 
2  http://www.abb.com/cawp/seitp202/47b4bc352349fd3dc125796000480a21.aspx (2014-05-
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9200 personer och är utspridda på 30 olika orter. I Karlskrona arbetar ca 800 
personer och är därmed en av ortens största arbetsgivare.2  
 
Karlskronafabriken har som huvuduppgift att producera högspänningskabel i 
olika dimensioner. Det finns flera avdelningar i fabriken, som alla har olika 
uppgifter. Investeringsavdelningen är en av dessa och jobbar nära tillsammans 
med avdelningen som sköter produktionen i fabriken. 
 
Produktionsavdelningen sköter den vardagliga driften i fabriken, alltså de ser 
till att fabriken producerar kabel. Produktionsavdelningen sköter också 
mindre investeringar till sin egen avdelning. Investeringsavdelningen sköter 
de större investeringar som görs för hela ABB HVC. Det är mestadels 
införskaffande av nya maskiner, men kan också vara mycket stora 
investeringar som att bygga en helt ny fabriksdel.3  
 
I slutet av 2011 beslutade ABBs ledning att kapaciteten för ABBs fabrik i 
Karlskrona skulle byggas ut till det dubbla. Projektet ”Double Capacity” 
startade 2012 och beräknas slutföras 2015. Projektet beräknas kosta över 400 
miljoner dollar och innehåller flera delprojekt. Delprojekten innebär både 
uppförandet av nya byggnader, samt nya produktionslinjer och 
stödfunktioner. Anledningen till utbyggnationen är ökad efterfrågan och för 
att kunna leverera fortare krävs högre kapacitet. 
 
 

1.2.1 D-avdelningen och Double Capacity 
 
Det har skett många stora organisationsförändringar på ABB HVC de senaste 
åren. För ca 8 år sedan sköttes investeringarna närmare användarna, ibland 
direkt av användarna på produktionsavdelningen. ABB HVC bestämde sedan 
att investeringarna skulle skötas av en speciell avdelning och 
Investeringsavdelningen växte fram. I samband med ändringen flyttades de 
som arbetade med investeringar lägre bort från produktionen. Dåvarande 
investeringsavdelning skapades för ett annat stort investeringsprojekt, 
nämligen Master Plan. Master Plan var ett liknande projekt som Double 
Capacity, men inte riktigt lika omfattande. För 2-3år sedan gjordes 
Investeringsavdelningen om ytterligare än gång, då för projektet Double 
                                                
2  http://www.abb.com/cawp/seitp202/47b4bc352349fd3dc125796000480a21.aspx (2014-05-
20) 
3 (http://www.abb.com/cawp/seitp202/47b4bc352349fd3dc125796000480a21.aspx 2014-04-13) 
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Capacity. Double Capacity-projektet innebar en ökning av 
projektledarkapaciteten för Investeringsavdelningen, som nu kallas för D-
avdelningen.  
 

1.3 Problemområde 
 
ABB HVC avdelning D är en organisation som länge har arbetat med 
investeringsprojekt. D’s huvuduppgift är just att sköta investeringar inom 
ABB HVC. Double Capacity-projektet är en stor del av verksamheten inom 
D, vilket gör att avdelningen har vuxit tackvare projektet. Double Capacity-
projektet innehåller flera mindre projekt som alla syftar till att just dubbla 
kapaciteten för ABBs fabrik i Karlskrona. De mindre projekten inom Double 
Capacity-projektet är uppdelade i kluster, där varje kluster har en 
klusterledare. I detta arbete har två av totalt tre kluster studerats, det tredje 
klustret är nämligen inte aktivt. De två kluster som har att studerats kallas 
”Norra Fabriken” och ”ACDC”. 
 
Double Capacity-projektet startades 2012 och beräknas vara klart 2015. 
Under denna tid måste de involverade i projektet vara beredda på både små 
och stora förändringar. Parallellt med Double Capacity-projektet fortlöper D’s 
andra projekt, även om dessa är betydligt mindre resurskrävande. 
 
För Double Capacity-projektet modifierades en gammal projektmall och 
PMFI-modellen togs fram. Den gamla modellen, ”Nyanskaffningsprocessen” 
gjordes om för att förbättra rapportering till ledningen. PMFI-modellen skall 
fungera som rutin för hur arbetet på investeringsavdelningen skall bedrivas. 
När PMFI använts under några år kom projektledarna på D-avdelningen fram 
till att det fanns ett behov av en tillhörande handbok. Behovet av handboken 
har uppkommit då projektledarna upplever att alla i organisationen inte gör 
lika. Att det finns en rutin men som inte används diskuteras i arbete utifrån 
b.la. Feldman och Pentlands teorier gällande förståelse och användning av 
rutiner. 4  PMFI har alltså inte blivit en rutin i organisationen. Själva 
projektmallen är organisationen nöjd med, men organisationen är inte nöjd 
med hur den används. Varför räcker det då inte med att ha en projektmall? 
Det bristande användandet av PMFI-modellen kan förklaras av det komplexa 
införandet av rutiner i en projektorganisation, vilket undersöks mer i detta 
arbete. 
                                                
4 Organizational Routines as Source of Connections and Understanding, Martha S. Feldman, A. Rafaeli. 
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1.4 Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att få djupare förståelse för hur rutiner används inom en 
projektorganisation, mer specifikt i projektorganisationen Double Capacity på 
ABB HVC, detta för att utveckla befintlig rutin. Erfarenheterna kommer att 
användas till att undersöka hur projektrutiner fungerar och införs i en 
dynamisk organisation, samt att ta fram en handbok till projektmallen PMFI. 
Handboken är också målet för arbetet. För att göra detta kommer två 
projektledare i projektet Double Capacity att följas genom sitt vardagliga 
arbete. Genom detta följs också PMFI-mallen användning. 
 
Syftet leder fram till följande frågeställningar:  
1 Hur kan PMFI-modellen och användandet av den förbättras? 
2 Hur införs PMFI som en rutin i organisationen? 
3 Hur kan rutininförandet av PMFI förbättras? 
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1.5 Avgränsningar 
 
Gällande alla frågeställningarna så kommer detta arbetet endast undersöka hur 
PMFI-modellen används och införs i två av klustren i Double Capacity-
projekten, Norra fabriken och ACDC. Arbetet kommer också att vara 
begränsat till just PMFI-modellen och inte projektmallar generellt på ABB. 
Ett undantag gäller för ABB real estates (RE)  projektmall. REs mall kommer 
att undersökas så tillvida att den delvis hör ihop med PMFI. REs mall är redan 
synkroniserad med PMFI så tillvida att REs gater är inlagda under PMFIs. 
REs projektmall kommer inte att modifieras, utan bara användas för att 
synkronisera med PMFI. Gällande punkt ett kommer förbättringar i PMFI-
modellen göras endast inom dess checkpointssystem och inte inom dess faser 
och gater. Med detta menas att detta arbete inte har som syfte att ändra 
mallens struktur eller uppbyggnad med faser och gater. Däremot kommer 
checkpoints ses över, ändras, flyttas, tas bort eller läggas till. 
 
 

1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till personer som har ett stort intresse för 
projektverksamhet och rutiner i dynamiska organisationer. Men uppsatsen kan 
också vara intressant för de som vill öka förståelsen för underliggande rutiner 
i en projektverksamhet, däribland civilingenjörer inom Industriell Ekonomi. 
 
 

1.7 Disposition  
 
Rapporten är upplagd enligt trattekniken, vilket i detta fall innebär att 
rapporten inleds allmänt med inledning. Rapporten fortsätter med fördjupning 
kring metodval och teorier kring projekt och rutiner. Empirin ger en än mer 
fördjupad bild av det studerade problemet och tillsammans med 
intervjusvaren kan en analys göras. Analys och resultat används sedan för de 
slutsatser som dras och rapporten avslutas sedan med att öppna upp ämnet 
igen i en diskussion och genom förslag till vidare studier. 
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1.7.1 Kapitel 1 Inledning 
 
Först kapitlet inleds med bakgrund, problemformulering och syfte. Kapitlet 
innehåller också en kortare information om ABB HVC Karlskrona där arbetet 
har gjorts.  
 
 

1.7.2 Kapitel 2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras metoderna som använts i arbetet. Vidare 
beskrivs även fallstudien samt det vetenskapliga förhållningssätt som 
används. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vilka metoder som 
kommer användas i detta arbete. 
 
 

1.7.3 Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel berörs relevanta teorier från den litteraturstudie som gjorts. 
Kapitel syftar till att ge inblick i projektarbete, projektmallar, rutiner och 
rutininförande. Teoridelen är ett resultatet av litteraturstudie och  kommer 
sedan att ligga till grund för hur den empiriska datan tolkas i analysen. I 
kapitlet sammanfattas också de stora delarna, projektmallar, projektverktyg, 
projektorganisation och rutiner. 
 
 

1.7.4 Kapitel 4 Empirisk undersökning 
 
I detta kapitel återfinns de observationer som gjorts genom fallstudien på 
företaget. Varje delprojekt finns beskrivet och de intervjuer som gjorts finns 
sammanfattade. Den empiriska undersökningen pågick från februari 2014 till 
juni 2014. Mestadels följdes projektledaren för Värmebehandlingsgrytorna 
(VB), men även kluster- och projektledaren för ACDC följdes. 
Undersökningen var ingående och med god insyn. Under hela denna tid har 
information samlats i form av observationer, regelbundna frågor och 
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intervjuer. Observationerna har varit dagliga, frågorna löpande och 
intervjuerna gjordes i mitten av arbetsperioden.  

1.7.5 Kapitel 5 Analys  
 
I detta kapitel presenteras analysen som bygger på de observationer som 
gjorts under fallstudien, tillsammans med litteraturstudien i arbetet. 
Analysdelen är uppdelad efter frågeställningarna som återfinns i det inledande 
kapitlet. Analysen är uppdelad efter frågeställningarna, men då 
frågeställningarna påverkar varandra återfinns starka kopplingar i analysen. 
 
 

1.7.6 Kapitel 6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit genom fallstudien, 
vilket  presenteras i form av modifierad PMFI-modell samt handböcker för 
PMFI. 
 
 

1.7.7 Kapitel 7 Slutsats 
 
I detta kapitel binds analys och resultat ihop till slutsatser. Slutsatserna utgår 
ifrån samtliga tre frågeställningar. 
 
 

1.7.8 Kapitel 8 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras PMFIs framtida användande på ABB HVC samt 
vilka vidare studier som skulle kunna vara intressanta för att vidareutveckla 
detta arbete. Kapitlet tar också upp styrkor och svagheter med arbetet, samt 
hur arbetet kan användas i ett större perspektiv. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs metoder och  förhållningssätt som använts i denna 
kvalitativa fallstudie.  
 
 

2.1 Forskningsmetod 
 
För att ett arbete skall kunna utföras sakligt och objektivt krävs ett strukturerat 
och systematiskt arbetssätt. För att uppnå detta i ett arbete är planeringen 
mycket viktig, samt att den som utför arbetet är införstådd med de olika 
metoder som kan användas, samt vilka som är lämpliga för olika typer av 
arbeten. Val av metod skall forskaren göra medvetet.5 I detta arbete gjordes 
flera medvetna metodval och motiveras i respektive metoddel. 
 
Det finns flera olika sätt att förhålla sig till vetenskap, alltså vetenskapliga 
förhållningssätt. De vanliga är förhållningssätten är positivism, hermeneutiken 
och empirinära ansatser.6 I detta arbete användes empirinära ansatser. Att 
använda empirinära ansatser innebär att man utgår utifrån empirin. 
Forskningsfrågan kan omformuleras under arbetets gång och teorier skapas 
parallellt med den empiriska datainsamlingen. Empirinära ansatser valdes till 
detta arbete för att studien bedrevs genom en stor del av empiriinsamling, 
samt att forskningsfrågan fick växa fram i takt med att empirin blev mer väl 
underbyggd.  
 
Vetenskapsteori kan också beskrivas som ”det systematiska studiet av 
vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den 
vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.”7 Detta citat syftar till att 
belysa vikten av förståelse för valt vetenskapligt förhållningsätt. I detta arbete 
var empinära ansatser ett naturligt val på grund av den stora tillgången till 
empirisk data.  
 

                                                
5 Vetenskapligmetod, R. Ejvegård, 2009. 
6 Forskningsmetodikens grunder, R. Patel, B. Davidsson, 2003. 
7 www.ne.se (20140410) 
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Arbetssätt kan också beskrivas som deduktiva eller induktiva.8 I detta arbete 
användes framförallt ett induktivt arbetssätt. Med det menas att arbetet 
började som en upptäcktsfärd gällande problemområdet i organisationen, för 
att sedan fortsätta med att mynna ut i en frågeställning. Frågeställningarna 
besvaras med hjälp av empirin och med stöd av befintliga teorier. Arbetet har 
också en del som kan ses som deduktivt arbetssätt, eftersom rutinerna som 
undersökt redan existerade när arbetet började.  
 
 

2.2 Fallstudie 
 
Fallstudien används med fördel när en organisation eller process skall 
studeras, för att se helheten i ett stort förlopp. Fördelen med en fallstudie är att 
frågeställningen inte måste fastställas från start, denna kan ändras efterhand 
som studien sker. Friheten för studien blir därför större, vilket man skall ta 
hänsyn till när slutsatser skall dras, dessa kan ses mer som antydningar. 
Största olikheten mellan en fallstudie och t.ex. en statistiskanalys är att i en 
fallstudie studerar forskaren många aspekter i fallet, statistikern använder 
istället många objekt men få aspekter.9 
 
 

2.2.1 Fem missförstånd om fallstudieforskning 
 

- Första missförståndet: ”Att generell teoretisk (kontextberoende) 
kunskap är mer värdefull än konkret, praktisk (kontextberoende) 
kunskap.” Men detta kan nu revideras till: ”Prediktiva teorier och 
universaler kan man inte vi studiet av mänskliga förhållanden. 
Konkret, kontextberoende kunskap är därför mer värdefull än det 
fåfänga sökandet efter prediktiva teorier och universaler.” 

 
- Andra missförståndet: ”Att man inte kan generalisera på grundval av 

ett enda fall och att fallstudier inte kan bidra till vetenskaplig 
utveckling.” Men detta kan nu revideras till: ”Man kan ofta 
generalisera på grundval av et enda fall och fallstudier kan vara 
centrala för vetenskaplig utveckling via generaliseringar som 

                                                
8 Vetenskapligmetod, R. Ejvegård, 2009. 
9 Vetenskapligmetod R. Ejvegård, 2009. 
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komplettering eller alternativ till andra metoder. Men formella 
generaliseringar är övervärderade som källa för vetenskaplig 
utveckling medan ”exemplets kraft” är undervärderat.” 

 
- Tredje missförståndet: ”Att fallmetoden påstås vara mest användbar 

för att generera hypoteser i det första steget i en fullständig 
forskningsprocess medan hypotesprövning och teoribyggande bäst 
genomförs med andra metoder senare i processen.” Men detta kan nu 
revideras till: ”Fallstudien är användbar både för att generera och 
pröva hypoteser men begränsas inte till dessa forskningsaktiviteter.” 

 
-  Fjärde missförståndet: ”Att det antas att fallstudien har en bias i 

riktning mot verifiering, dvs. en tendens att bekräfta forskarens 
förutbestämda idéer.” Men detta kan nu revideras till: ”Fallstudien har 
inte större bias i riktning mot verifiering av forskarens förutbestämda 
föreställningar än någon annan undersökningsmetod. Tvärtom visar 
erfarenhet att fallstudien har större bias i riktning mot falsifiering än 
förutbestämda meningar mot verifiering.” 
 

- Femte missförståndet: ”Hävdar att det ofta är svårt att sammanfatta 
specifika fallstudier i allmänna antagande och teorier.” Men detta kan 
nu revideras till: ”Det är sant att det ofta är svårt att sammanfatta 
fallstudier, speciellt då det gäller fallprocesser. Det är mindre korrekt 
beträffande effekter av fall. Problemen med att sammanfatta fallstudier 
beror emellertid oftast på den studerade verklighetens egenskaper än 
på fallstudien som forskningsmetod. Ofta är det inte önskvärt att 
sammanfatta och generalisera fallstudier. Goda studier skall läsas i sin 
helhet som berättelser.10 

 
Med detta synsätt är alltså en fallstudie lämplig metod i detta arbete. Eftersom 
detta arbete inleddes utan fastställd frågeställning passar fallstudien, vilket 
också togs i beaktning när analys och slutsatser gjordes. 
 
En fallstudie har ett så kallat kvalitativt förhållningssätt. Det kvalitativa 
förhållningssättet innebär att datainsamlingen fokuserar på så kallade mjuka 
data. Mjuk data samlas ofta med hjälp av intervjuer och tolkande analyser. Ett 
kvantitativt förhållningssätt innebär istället att datainsamlingen fokuserar på 

                                                
10 Fem missförstånd om fallstudieforskning, B. Flyvbjerg, 2003. 
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mätningar och bearbetning av statistik. 11 Detta arbete har fokus legat på att 
undersöka mänskliga mönster, b.la. genom intervjuer.  
 
Kvantitativa metoder innebär också att testa objektiva teorier genom att 
relationen mellan olika variabler. Det är även möjligt att mäta och undersöka 
själva variablerna. I rapporten är strukturen mindre flexibel än för den 
kvalitativa metoden, men en likhet är att för både metoderna har forskaren en 
förutfattad mening, den används bara olika i diskussion och slutsats.12 I detta 
arbete har kvalitativa metoder används. Valet föll på kvalitativa metoder 
eftersom studien har som syfte att förstå underliggande mönster. Studien 
innehåller också intervjuer som kommer att vara av mer öppen karaktär, vilket 
också faller under kvalitativa metoder. 
 
Kvalitativa metoder innebär också att undersöka och förstå individer eller 
grupper i ett socialt problem13, vilket kommer vara en del av detta arbete. 
Insamlingsprocessen innefattade frågor och procedurer som fick växa fram 
under arbetets gång. Den insamlade datan användes sedan till att tolkas utifrån 
teorierna från fallstudien. Den kvalitativa metoden ger utrymme för att 
rapporten kan vara mer flexibel, vilket passar denna studie som kommer att 
byggas upp under de empinära studierna. 
 
 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Valet av datainsamlingsmetod beror på problemet som skall studeras. För 
kvalitativa studier kan datainsamlingen sammanfattas under kategorierna; 
Observationer, Intervjuer, dokument och audiovisuella material. 14  I detta 
kvalitativa arbete har samtliga datainsamlingsmetoder att använts, om än lite 
audiovisuellt material. 
 
 

2.2.2.1 Observationer 
 

                                                
11 Forskningsmetodikens grunder, R. Patel, B. Davidsson, 2003. 
12 Research Design, J.W.Creswell, 2009. 
13 Research Design, J.W.Creswell, 2009. 
14 Vetenskapligmetod R. Ejvegård, 2009. 
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Observationer är ett bra sätt att komma nära det som skall studeras, risken är 
dock att fenomenet som vill studeras påverkas av den som observerar. Figur 3 
redovisar typer, för-och nackdelar med intervjuer. Observationer klassas som 
primärdata, vilket innebär att de inte tidigare är insamlade.15 
 
 

16 
(Figur 3) 

 
 

2.2.2.1.1 Deltagande observationer 
 

                                                
15 Research Methods in Business Studies, P.Ghauri, 2005. 
16 Research design J.W. Creswell, 2009, s181. 
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Deltagande observation innebär att forskaren är delaktig eller har inblick i en 
process. Fördelen är att forskaren får en unik möjlighet i att sätta sig in i 
processen och förstå vad som händer. En nackdel är dock att forskaren kan bli 
känslomässigt engagerad, vilket kan påverka dennes objektivitet. En annan 
följd kan bli att forskaren påverkar händelseförloppet som studeras. En annan 
risk är att det är svårt att förutse om utfallet av observation kommer vara till 
nytta för studien, det kan visa sig att det var bortkastad tid. Det är en fördel att 
komplettera den deltagande observationen med andra källor, t.ex. intervjuer.17 
 
Detta arbete innehåller observationer, mer specifikt, deltagande observationer. 
Deltagande observationer har valts till arbetet för att få en så bra inblick som 
möjligt i organisationen och avdelningen. För att undvika vanliga risker, 
såsom för djup involvering och påverkan av händelseförloppet, skedde 
observationerna av många olika gruppkonstellationer och i flera olika 
situationer. Observationerna var också mer eller mindre deltagande. 
Deltagandegraden varierade beroende både på möjligheten att delta, samt för 
att undersöka hur olika deltagande påverkar utfallet av situationen. 
 
 

2.2.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuer kan gå till på flera sätt och har många fördelar som 
datainsamlingsmetod eftersom forskaren kan ställa frågor om förloppet. Men 
en nackdel med intervjuer är att de kräver mycket bearbetningstid. Se typ, för- 
och nackdelar med intervjuer i figur 4. Intervjuer klassas precis som 
observationer som primärdata, datan är alltså inte tidigare inhämtad.18 
 
Vanligtvis intervjuas endast en person i taget. Intervjuer är ett mycket bra sätt 
att få fram värdefull information, men intervjuer kan ta mycket tid, både vid 
utförandet och vid bearbetningen. Därför måste urvalet av intervjupersoner 
och frågor vara noggrant. Intervjufrågorna skall vara väl förbereda och av en 
karaktär sådan att svaret är intressant för forskningen. Användning av 
bandspelare är en fördel för den som intervjuar, men kan påverka den som blir 
intervjuad negativt. I de fall det inte tillåts att banda intervjun måste 
intervjuaren vara beredd att anteckna. Intervjumiljön bör vara avskild och 
utan störning.  
 
                                                
17 Vetenskapligmetod R. Ejvegård, 2009. 
18 Research Methods in Business Studies, P.Ghauri, 2005, s97. 
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19 
(Figur 4) 

 
 
Forskarens agerande under intervjun kan i högsta grad påverka resultatet av 
intervjun. Det gäller alltså att forskaren är lugn och öppen för att den 
intervjuade skall komma i samma sinnesstämning. För att den som blir 
intervjuad skall känns sig trygg bör forskaren börja med att presentera sig och 
vad materialet kommer att användas till. Det är också viktigt att komma 
överens om vilka regler som skall gälla. Exempel på sådana regler kan vara 
hur konfidentiellt den intervjuade vill att forskaren skall hantera dessas namn 
osv.20 Intervjuerna i detta arbete hölls en och en för att känsliga frågor skulle 
kunna besvarar så ärligt som möjligt. Intervjun spelades inte in, trots att det 
hade underlättat. Inspelningen undveks för att den intervjuade skulle kännas 

                                                
19 Research design J.W. Creswell, 2009. 
20 Vetenskapligmetod R. Ejvegård, 2009. 
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sig mer bekväm. Frågor och intervjupersoner har valdes för att få fram den 
enskilda åsikten om hur organisationens projektmodell PMFI fungerar och 
används. Men även hur den enskilde tycker att rutiner generellt och PMFI 
som rutin används och införs. 
 
I de fallen där det är svårt att få tag i villiga intervjupersoner är det lämpligt 
att belysa den samfälliga nyttan och att forskningen kommer många till del. 
Samt att intervjun inte på något sätt kommer att bedömas, det finns alltså inga 
rätt eller fel. Detta är också viktigt ur en annan synvinkel, forskaren skall 
nämligen inte tycka till om svaren under intervjun. Om forskaren skulle visa 
vad denne tycker under intervjun så kan detta märkbart ändra sättet som 
intervjupersonen svarat på.21 För att undvika sådana problem viktade inte 
intervjuaren det som den intervjuade sa, utan visade endast på uppskattning 
för visat intresse för intervjun. Intresset för att bli intervjuad var inte heller 
något problem i detta arbete. 
 
Vid val av intervjumodell måste syftet till intervjuerna beaktas. Intervjuer kan 
delas upp i grad av standardisering och strukturering, där en hög 
standardisering i kombination med en hög strukturering innebär en enkät med 
fasta svarsalternativ. Motsatsen är då en låg grad av både standardisering och 
strukturering, vilket innebär en intervju som är av journalistiskt karaktär och 
där resultatet skall användas för kvalitativa analyser. Det går också att 
kombinera dessa, en låg grad standardisering och hög grad strukturering är en 
så kallad fokuserad intervju och används ofta utav läkare. Motsatsen till den 
är en intervju med hög standardisering med låg grad strukturering, alltså en 
intervju med öppna frågor.22 I detta arbete användes den sista typen. Detta för 
att få svar på samma frågor men med personliga svar. Denna typ av intervju 
ger också en mer avslappnad känsla för den intervjuade, vilket underlättade 
för att få mer djupa och ärliga svar. 
 
 

2.2.2.2.1 Intervjuguide 
 
För att kunna genomföra intervjuerna i detta arbete gjordes en intervjuguide. 
Syftet med denna var att få individernas åsikter och tankar om projektmallen, 
samt införandet av denna. För att säkerställa att intervjuguiden hjälpte på 

                                                
21 Vetenskapligmetod R. Ejvegård, 2009, s54 
22 Forskningsmetodikens grunder R.Patel, B.Davidsson, 2003, s72 
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lämpligt sätt kontrollerades huruvida syftet med intervjuguiden var fastställt, 
om intervjutypen var fastställd, om urvalgruppen var beskriven samt hur datan 
som inkommit behandlats. Intervjun var semi-strukturerad, alltså förbestämda 
frågor som kan användes olika beroende på situation.23 Intervjuguiden togs 
fram efter att fallstudien redan pågått en tid, detta för att mer relevanta och 
specifika frågor då kunde ställas. Intervjuguidens syfte var att hjälpa forskaren 
till att följa sin tänkta intervjuteknik.24 
 
 

2.2.2.3 Dokument 
 
I denna fallstudie användes och tolkades flera befintliga dokument från ABB 
HVC. De flesta av dem fanns i digitalversion och var därför inte speciellt 
tidskrävande att använda. Däremot krävdes det en hel del tid att gå igenom 
allt material, samt att hitta de dokument som var av senaste versionen. Se typ, 
för- och nackdelar med dokument som datainsamlingsmetod i figur 5. 
Fallstudien kompletteras också med en litteraturstudie. Litteraturstudien 
består av en litteratursökning av relevant litteratur inom projekt och 
projektmallar, samt rutiner och rutininförande. Litteraturstudien presenteras i 
ett separat kapitel i arbetet och kommer sedan att användas för att analysera 
den insamlande empirin. Dokument såsom artiklar och böcker kallas för 
sekundärdata och inhämtas genom sekundär datainsamling. Sekundärdata är 
lämplig som orientering för forskaren, lösa forskningsfrågor eller bestämma 
hur lämplig en viss forskning är.25 I detta arbete användes den sekundära 
datan just för detta, men också att tolka inhämtad empiri. 
 
 
 

                                                
23 Research design J.W. Creswell, 2009. 
24 Forskningsmetodikens grunder, R.Patel. B.Davidsson, 2003. 
25 Research Methods in Business Studies, P.Ghauri, 2005. 
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26 
(Figur 5) 

 
 

                                                
26 Research design J.W. Creswell, 2009, s181. 
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2.2.2.4 Audiovisuellt material 
 
I denna fallstudie användes foton och videofilmer från ABB HVC. Dessa 
fyllde framförallt syfte att förstå verksamheten. Typ, för-och nackdelar 
beskrivs i figur 6 nedan. 

27 
(Figur 6) 

 
 

2.3 Analysmetod 
 
Att analyser data är en stor del av arbete i forskning. För att inte missa viktiga 
delar i det som samlats in är det bra att följa en mall: 
 

- Steg 1: organisera och förbered datan för analys. Detta kan t.ex. vara 
transkribering av intervjuer, scanna material och sortera data efter 
förutbestämt mönster. 

                                                
27 Research design J.W. Creswell, 2009, s181. 
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- Steg 2: Gå/läs igenom all data, detta för att få en generell känsla av 
datan. Fundera på vad som är den generella tonen i datan och hur 
trovärdig är den.  

- Steg 3: Påbörja en noggrann analys av datan. Koda/sortera datan i 
olika segment. 

- Steg 4: Använd kodningen/sorteringen till att dela upp i 
teman/kategorier. 

- Steg 5: Bestäm hur dessa teman/kategorier skall presenteras i 
rapporten. 

- Steg 6: Sista steget är att tolka datan. Forskaren skall fråga sig vad 
kontentan är av den data som samlats och hur denna tolkar datan.28  
 

I detta arbete gjordes regelbundna anteckningar under observationerna. Alla 
anteckningar daterades för att kunna det skalle gå att se tillbaka när respektive 
observation skett. Antecknar gjordes också på vilka som närvarat vid 
observationen, detta för att underlätta vid behov att gå tillbaka och fråga 
något. Vid intervjuerna gjordes anteckningar, som direkt efter respektive 
intervju skrevs rent så att ingen viktig information glömdes bort. 
Intervjumaterialet sammanställdes under mer sammanfattande frågor som 
sedan redovisas senare i arbetet. Intervjuerna följdes upp med observationer 
och ibland också vise versa, detta gjordes för att styrka påståenden i intervjuer 
eller att besvara uppkomna frågor under observationer. Observationerna 
tillsammans med intervjumaterialet låg till grund för analys, resultat, 
diskussion och slutsats. 
 
Litteraturen ögnades igenom och intressanta delar markerades för att det 
sedan skulle gå att gå tillbaka i litteraturen när respektive kapitel skrevs. Det 
mest intressanta från litteraturen användes sedan för att genomföra analysen. 

 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet i en kvalitativstudie 
 
Generellt är validitet att undersöka rätt problem/fenomen, men i den 
kvalitativa forskningen handlar det mer om att upptäcka problem/fenomen. 
Validitet gäller alltså hela forskningsprocessen i en kvalitativ studie. 
Reliabilitet har inte heller helt samma innebörd inom kvalitativ forskning. 
Reliabilitet i detta fall är inte lika tydligt och i vissa fall väljer man att 

                                                
28 Research Design, J.W.Creswell, 2009. 
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använda uttryck som autenticitet eller förståelse istället. Därmed så ligger 
större vikt på validiteten. Eftersom varje kvalitativt forskningsprojekt är unikt 
kan inte alla gälla under samma regler för validitet. Men vissa aspekter är så 
pass viktiga och kan därför ses som allmängiltiga. En av dessa är 
triangulering, detta innebär att t.ex. datainsamlingen sker med flera metoder, 
såsom observationer, intervjuer och dokument. Informationen som 
framkommer analyseras och jämförs sedan. Med- och motsägelser kan 
uppkomma och både fallen är intressanta för forskningen. Triangulering kan 
också innebära att valideringen sker på olika sätt, t.ex. att data kommer ifrån 
olika personer som har intervjuats eller observerats på olika tider och platser. 
Att använda flera olika teorier inom samma område är ytterligare ett sätt att 
triangulera. Eftersom den kvalitativa forskningens validitet inte kan bedömas 
på samma sätt som den kvantitativa, måste den kvalitativa istället bedömas 
utifrån dess inre logik. Med detta menas att den inre logiken skall vara väl 
grundad i en meningsfull helhet.29 
 
Eftersom denna fallstudie skall vara av kvalitativt slag kommer triangulering 
att användas för att säkerställa validiteten. Trianguleringen kommer att ske i 
form av att flera olika personer intervjuas och datainsamlingen kommer att 
ske på flera olika sätt. 
 
 

2.5 Genomförande 
 
Denna fallstudie bedrevs från vecka 6 till vecka 25, 2014. Forskningsfrågan 
var inte bestämd innan fallstudien påbörjades och därför inleddes studien 
istället med observationer. De inledande observationerna ledde fram till 
forskningsfrågorna samt utformningen av handboken. Observationerna pågick 
under 13 veckor. Parallellt med observationerna inleddes litteraturstudien som 
pågick i 11 veckor. Intervjuerna tog 1 vecka att utföra och 1 vecka att 
sammanställa och detta gjordes i mitten av fallstudien. Rapportskrivningen 
påbörjades så fort det fanns relevant material och arbetet med handboken 
påbörjades nästan direkt från start. Arbetet med handbokens båda versioner 
pågick under hela fallstudien och var klart för presentation sista veckan. 
Genomförande följde den så kallade trattekniken, alltså att arbetet börjar på 
bred front med en översikt för att sedan bli mer och mer detaljerad. 
Observationerna, intervjuerna och litteraturstudien som gjordes i mitten av 

                                                
29 Forskningsmetodikens grunder, R.Patel. B.Davidsson, 2003. 
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fallstudien var fokuserade på forskningsfrågorna och att ta fram underlag för 
handboken. Figur 7 nedan visar genomförandet. 
 
 

30 
(Figur 7) 

 
 

2.6 För- och nackdelar med att fungera som konsult i 
detta arbete 

 
Eftersom författaren i denna fallstudie har fungerat som konsult måste även 
detta tas i beaktning. Fördelar med att vara konsult, eller att komma in som 
ny, är att man inte är färgad av tidigare händelser i organisationen. Givetvis 
har författaren precis som alla andra tidigare erfarenheter som påverkar hur 
författaren uppfattas och uppfattar saker. Men i detta arbete skall författaren 
använda sitt ovetande om organisationen till något positivt. En nackdel med 
att komma in som konsult och inte som vanlig examensarbetare skulle kunna 
vara att handledare och andra i organisationen inte känner lika stort förtroende 
eller engagemang. Denna risk måste författaren försöka undanröja genom att 
själv visa stort engagemang och pålitlighet. 
 
 

                                                
30 Egenframtagen bild. 
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2.7 Metodsammanfattning och motivering 
 
I detta metodkapitel har flera olika forskningsmetoder beskrivits för att kunna 
ge belägg för de val som gjorts i detta arbete. Precis som i många andra 
arbeten kommer författaren att kombinera flera olika metoder. För att hålla ett 
vetenskapligt förhållningssätt i detta arbete har författaren valt att ha 
empirinära ansatser. Författaren använder sig av kvalitativa metoder med ett 
mestadels induktivt arbetssätt. Datainsamlingen var både primär och sekundär 
och författaren samlade data genom observationer, intervjuer, dokument och 
bilder. Författaren gjorde också att göra en litteraturstudie inom ämnena 
projektarbete och rutiner. Forskningen bedrevs som en fallstudie och för att 
säkerställa validiteten kommer triangulering att användas för datainsamlingen. 
Val av metod har gjorts medvetet utifrån problemets karaktär och den miljö 
som studerats. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel syftar till att ge en bra inblick i projektarbete, projektmallar, 
rutiner och rutininförande. Denna teoridel, som är resultatet av 
litteraturstudien, kommer sedan att ligga till grund för hur den empiriska 
datan tolkas i analysen. I kapitlet sammanfattas också de stora delarna, 
projektmallar, projektverktyg, projektorganisation och rutiner. Respektive 
sammanfattning följer efter avslutad del. 
 
 

3.1 Projekt 
 
Att arbeta i projekt är ett allt mer vanligt fenomen och en motsats till 
linjeorganisationen. 31  Linjeorganisationen är stabil och jobbar med 
återkommande uppgifter. Linjeorganisationen har inte heller ett lika uttalat 
målinriktat arbete som en projektorganisation. I många företag finns både en 
linjeorganisation och en projektorganisation, mer eller mindre 
sammansvetsade.32 Ett projekt beskrivs oftast som ett tidsbestämt arbete med 
ett tydligt mål. För ett projekt finns också speciellt avsatta resurser, både 
pengar och personal.33 Inom projektdefinitionen ryms även att projekt är av 
engångskaraktär, med en tillfällig organisation och har delmål.34 Projekt har 
visat sig vara ett mycket bra arbetssätt för mer komplexa produkter och 
tjänster.35 För att kunna driva ett projekt har allt fler projektmallar tagits fram. 
Dessa mallar syftar till att planera, genomföra, styra och rapportera arbetet. 
Som projektledare krävs mycket mer än att bara kunna följa en projektmall, 
men dessa underlättar det systematiska arbetet. En projektledare måste kunna 
använda sig av många av sina olika kompetenser och dessutom kunna plocka 
fram andras egenskaper. Denna typ av kunskap kallas oftast för tystkunskap 
och är en viktig del i ett dynamiskt arbete såsom projekt.36 
 

                                                
31 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
32 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
33 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
34 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
35 The Project-based organization: an ideal form from managing complex product and systems? M. 
Hobday, 2000. 
36 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
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I takt med att projektverksamheten har ökat har också nivån på stress ökat. 
Många som arbetar med projekt arbetar med flera projekt parallellt, vilket har 
gjort att stressen har ökat för dessa individer. För företagen där projekten 
drivs är vinst och tidplaner viktiga aspekter för ett lyckat projekt. Medan för 
medarbetarna är det kunskapsutveckling och arbetsmiljö. För en hållbar 
projektorganisation måste dessa gå ihop och samsas.37 
 
Medarbetare i en projektorganisation är ofta kreativa och driftiga människor. 
Dessa kan inte ledas exakt på samma sätt som andra, utan leds bäst med hjälp 
av stöd och inte med hjälp av påtvingade instruktioner. Däremot är det viktigt 
att samtliga vet vad slutmålet är. Det är viktigt i ett projekt att medarbetarna 
får vara kreativa och att organisationen tillåter en atmosfär med högt i tak.38 
 
Projektgruppens storlek har betydelse för ledarskapet och resultatet. Projektets 
storlek mäts på olika sätt, storlek på gruppen, omfattning i tid eller budget, 
alternativt hur stor spridning projektet har. Spridningen kan vara geografisk, 
social eller kulturell. Alla dessa parametrar måste tas i beaktning för ett lyckat 
projekt. 
 
Framgångsfaktorer för projekt kan sammanfattas under punkterna:39 
 

- Klar struktur i arbetet. 
- En projektledare som är heltidsengagerad. 
- Tydliga direktiv. 
- Entusiastiska medarbetare. 
- Gemensamma mål. 
- Tydliga roller, förväntningar och värderingar. 
- Engagerad ledning. 
- Välplanerat. 
- Etappmål. 
- Bra och regelbunden kommunikation. 
- Genomtänka beslutsunderlag. 
- Uppföljning. 

 
 
 
 
                                                
37 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
38 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
39 Att leda och arbeta i projekt, M.Lööw, 2009. 
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Typiska fallgropar kan sammanfattas under punkterna:40 
 

- Dålig planering. 
- Brist på vi-känsla i gruppen. 
- Otydligt projekt. 
- Dålig avstämning. 
- Bristfällig förmåga hos projektledaren att skapa motivation. 
- Dåligt avgränsat projekt. 
- Projektledaren säger aldrig nej. 
- För många likasinnade personer i gruppen. 
- Projektet är för stort. 

 
 

3.2 Projektmallar 
 
Det finns flertalet projektmallar tillgängliga idag. Samtliga projektmallar är 
uppdelade i faser. Själva fasindelningen är inte alltid det viktigaste, utan att 
det är tydligt vad som krävs för att gå till nästa fas. Det är också viktigt att 
fasen beskriver vad som skall göras under den specifika fasen. För att kunna 
följa arbetet i en fas delas ofta uppgifterna upp i milstolpar eller 
checkpunkter.41 
 
Polyas metod är en generell metod för problemlösning. Första stegen i Polyas 
metod är att förstå problemet. Detta kan tyckas vara självklart med har visat 
sig vara underskattat. Att enas i gruppen om vad som är problem och då också 
vad som ska lösas är en mycket viktig del i projektet. När gruppen är 
införstådda med problemet steg 2 påbörjas. Steg 2 innebär att en plan skapas. 
Det är viktigt att skapa en plan innan gruppen blir för lösningsorienterad. Steg 
3 bli att genomföra planen och steg 4 blir att utvärdera resultatet. Nyckelord 
för de olika faserna är: Vad? Hur? Gör! Och OK? Dessa steg kan omvandlas 
till faser, då blir steg 1, definitionsfasen, steg 2, planeringsfasen, steg 3, 
utförandefasen och steg 4, utvärderingsfasen. I definitionsfasen skall 
framförallt en behovsanalys och en projektplanering. I planeringsfasen görs 
en detaljerad tidplan och fördelning av ansvar. Utförandefasen är olika stor 
beroende på projekt och i utvärderingsfasen skall utvärdering och uppföljning 
göras.42 
                                                
40 Att leda och arbeta i projekt, M.Lööw, 2009. 
41 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
42 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002, s46-50 
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En annan, välbeprövad, modell är Lööws projektmodell. Mallen är uppbyggd 
i fem olika faser, projektidé, förstudie, projektplan, genomförande och avslut. 
Projektidé och förstudien ingår tillsammans i projektinitieringen. Efter 
respektive fas kommer en beslutspunkt, dessa är numrerade 1, 2, 3, 4 och 5. 
Där 1 innebär förslag till projektdirektiv är klar, 2 att förstudierapporten är 
klar och beslut om investering tas och 3 innebär att projektplanen är klar. 
Efter genomförande fasen finns ingen beslutspunkt, utan den finns istället 
efter avslutningsfasen och innebär att slutrapporten skall vara klar. Efter 
avslutet kommer sedan en effekthemtagningsperiod som avslutas med en sista 
beslutspunkt, en uppföljning.43 
 
Projektmall.se presenterar en mall med fyra steg, förstudie, planera, 
genomföra och avslut. I förstudien undersöks förutsättningarna för projektet, 
nuläge både internt och externt, intressenter och affärsnytta. Dessutom tas 
förslag till lösning fram och detta görs efter de krav som framkommit under 
fasen. Fasen avslutas med att en plan görs. I planeringsfasen tas mål och syfte 
fram, även, milstolpar, tidplan och projektplan. I planeringsfasen skapas också 
projektgruppen. Under genomförandet anskaffas resurser, projektet får extra 
bemanning om så behövs och eventuella ändringar tas om hand. För 
projektledaren är det viktigt att tänka på att hålla god kommunikation och att 
genomföra regelbundna projektavstämningar. I avslutningsfasen skall större 
delen av det operativa arbetet vara avklarat och det som återstår är att 
utvärdera och dokumentera samt att göra ett officiellt avslut.44  
 
Wenell har en projektmall med 5 fasen, idé, förstudie, start, genomförande 
och avslut. Wenell anser att idéfasen är mycket viktig för att föra ett företag 
framåt och i denna fas skall idéer sammanställas och värderas. I förstudien 
identifieras intressenter och bakgrunden till projektet. I förstudien skall det 
också beslutas om idén/idéerna skall förverkligas, samt att en uppskattning av 
resurser och kompetens skall göras. I startfasen görs en mer noggrann 
planering av projektet. Under genomförandefasen utförs själva arbete och 
regelbundna uppföljningar bör hållas. I slutet av fasen lämnas resultaten över 
till kunden. I avslutsfasen är det viktigt att kontrollera om kunden blivit nöjd 
och sedan stänga projektet, samt dokumentera ordentligt.45 
 

                                                
43 Att leda och arbeta i projekt, M.Lööw, 2009. 
44 http://www.projektmallar.se  (2014-03-12) 
45 http://www.wenell.se/projektmodell/projektflodet/ (2014-03-13) 
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Volvos grindmodell är en variant på projektmodell som syftar till 
kvalitetssäkra  projektet och att ha tydliga avstämningspunkter. Dessa 
avstämningspunkter används för att följa projektets fortskridande och 
kostnadsberäkningar. I dessa avstämningspunkter rapporteras projektet till 
ledningen för att dessa ska ta beslut om fortsatt arbete. Grindsystemet är inte 
som ett planeringssystem, utan mer som en checklista som skall vara lätt att 
följa. Däremot så skapar grindsystemet en arbetsrytm som gör att arbetet 
lättare att planera, se figur 8.46  
 
 

47 
(Figur 8)  

 
 
Mellan respektive grind skall projektet genomföra ett flertal aktiviteter. Det 
störst arbetet för projektteamet är innan grind 8. När produkten väl släpps för 
produktion sprids en lättnad i gruppen. Framgång i projekten har visat sig 
bero på stödet runt och inom gruppen. Stödfunktioner och frihet har varit 
avgörande för att dessa kreativa individer skall kunna producera. En av 
stödfunktionerna är tidplanen, som beskrivs som ryggraden i projektet. Det 
kan verka konstigt att dessa stödfunktioner verkligen främjar kreativiteten, 
men det har visat sig att just stödet ger utrymmer för frihet.48 
 

                                                
46 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
47 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008, s184. 
48 Projektliv, T.Stjernberg, J.Söderlund, E.Wikström, 2008. 
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Precis som flera andra projektmallar och modeller så är även Janssons och 
Ljungs modell uppdelad i olika faser. Faserna är förstudie, planeringsfas och 
genomförandefas. Genomförandefasen delas upp i realisering, överlämning 
och avslut. Varje fas är synkad med besluten som tas i företaget, såsom Om? 
Hur? Genomför! Klart! Stopp! Detta representerar alltså att när förstudien är 
färdigutredd så tar ledningen beslut huruvida om projektet skall köras eller ej. 
Därefter planeras arbetet och ledningen beslutar på dessa underlag hur 
projektet skall genomföras. I genomförande följs projektet upp vid 
överlämning samt vid avslutet.49 
 
Pejlmodellen är framtagen för projekt- och effektstyrning. Tanken med 
mallen är att den ska tydliggöra effekter av ett projekt, samt hur projektet 
passar in i den vanliga verksamheten. Modellen innehåller också 
beslutspunkter, varav fyra av dessa ingår i själva projektet. Mallen innehåller 
också checklistor för att underlätta arbetsuppgifter och ansvarsfördelning i 
projektet. Mallen följer alltså genom hela projektet, från idé till avslut och 
håller projektgruppens fokus på effekter.50  
 
 

3.2.1 Sammanfattning av projektmallar och modeller 
 
I dessa sju olika projektmodeller/mallar syns ett mönster där faserna förstudie, 
planera, genomföra och avsluta är en gemensam nämnare. Visa modeller 
väljer att lägga till idéfasen innan förstudien, medan andra modeller anser att 
detta ligger utanför själva projektet. Modellerna beskriver alla att förstudien 
skall användas för att projektgruppen skall sätta sig in i och förstå projektet, 
alltså vad kunden efterfrågar. Planeringen kan ske med hjälp av olika verktyg, 
men oavsett modell är detta fasen efter förstudien. I genomförandefasen ingår 
flera steg och vissa modeller väljer att lägga in extra avstämningspunkter. 
Samtliga modeller avslutar med reflektion, dokumentering och arkivering. 
Volvos grindmodell är ett sätt att dela upp arbete och dessa grindar skulle 
kunna vara delar i de andra modellernas faser. Alltså har modellerna många 
likheter. Forskning visar att det är de enkla projektmallarna som verkligen 
används och att mallarna inte alltid används som de var tänkta att användas.51 
 
 
                                                
49 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L.Ljung, 2004. 
50 http://pejl.se/?page_id=3707 (2014-04-25) 
51 Inquiring into the temporary organization, J. Packendorff, 1995. 
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3.3 Projektverktyg 
 
För att genomföra ett projekt finns ett stort antal hjälpmedel eller verktyg. 
Exempel på dessa är: projektplan, kravspecifikation, riskanalys, HSE-analys, 
tidplan, kostnadsberäkning, resursplan m.fl. 52 I detta kapitel beskrivs några av 
dessa verktyg.   
 
 

3.3.1 Kravspecifikation 
 
Kravspecifikationen kan tas fram på olika sätt, definierad av leverantören, 
definierade av kunden eller framtagen en i dialog mellan leverantör och 
kunden. Innan kravspecifikationen kan fastställas måste det vara tydligt vem 
som är kunden och hur relationen mellan kund och leverantör skall vara. Det 
är också viktigt att både kund och leverantör är införstådda med åtagandet. 
Åtagande beskrivs lättast med den så kallade åtagandetriangeln, se figur 9 
nedan.53  
 

54 55 
(Figur 9)  

 
I varje projekt bestäms en funktion, kostnad och tid som arbetet skall 
innefatta. Men alla projekt är förknippade med någon typ av problem och 
detta bör man förbereda för. Om alla tre parametrar, kostnad, tid och funktion 
är fasta kommer det bli svårt att lösa dessa problem som uppkommer. Vissa 
problem kanske kräver mer tid eller mer resurser, alltså en ökad kostnad. 
                                                
52 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
53 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
54 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002, s53. 
55 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L.Ljung, 2004 s32. 
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Därför gäller det att kunden och leverantören kommer överens om vad som är 
viktigast, är det att få rätt funktion, att hålla tidsplanen eller att hålla tänkt 
kostnad. Detta kan vara olika beroende på projekt.56 
 
Kravspecifikationer som tas fram enbart av kunden är ganska ovanliga, 
eftersom kunden måste veta exakt hur dennes lösning skall tas fram, samt att 
det är möjligt att göra så. Det är betydligt vanligare att kunden och 
leverantören tar fram specifikationen tillsammans. Kunden vet då vad som 
önskas och leverantören vet vad som är möjligt att göra. När denna dialog 
sker är det viktigt att det inte är en allt för stor grupp, men att alla intressenter 
ändå får komma till tals. Leverantören bör säkerställa att de har identifierat 
beställaren, analyserat systemet som används idag, intervjuat användarna, 
undersökt omgivningen, gjort en problembeskrivning, ställt upp krav i olika 
nivåer, dokumenterat och sett till att kunden fått vara involverad i hela 
processen.57 
 
Mer specifikt kan kravspecifikationen delas upp i behov, förväntningar och 
krav. För att få fram detta behövs en bra dialog och att projektgenomförarna 
lyssnar på sin kund. För att inte projektet skall bli omöjligt att uppnå är det 
viktigt att begränsa kraven, detta måste göras tillsammans med kunden. Vissa 
krav kan till och med vara motstridiga vilket än mer gör att kunden måste 
välja. Ibland kan kunden också ta upp önskemål, i dessa fall är det viktigt att 
skilja på och tydliggöra vad som är krav och vad som är önskemål. När ett 
krav väl är satt bör också leveransen eller leveransens effekt diskuteras. Vill 
kunden ha en effekt eller en leverans? Skall t.ex. den nya maskinen producera 
produkt eller skall den åstadkomma en effekt såsom mer försäljning. Det är 
också viktigt att identifiera de förväntningar som kunden har på projektet. 
Förväntningarna kan vara orimliga eller så hör de till ett senare projekt. 
Tydlighet är nyckeln när en kravspecifikation skall tas fram, alltså vad skall 
ingå och inte. Kraven kan delas upp under kategorierna; primära krav, 
sekundära krav och önskemål. Primära krav är ett måste och äventyrar 
projektet om de inte uppfylls. Sekundära krav behöver inte nödvändigtvis 
äventyra projektet om de inte uppfylls. Medan önskemål är saker som man 
kan välja att ta upp. En kravspecifikation kan inte vara för konkret.58 
 
Kravspecifikationen används också i slutet av projektet i samband med 
överlämnandet. Därför skall kravspecifikationen även innehålla hur dessa 
                                                
56 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
57 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
58 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L.Ljung, 2004. 
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krav mäts, så att det går att konstatera om de är uppnådda eller inte. Hur de 
olika kraven mäts beror på typen av krav, vissa är svårare än andra att mäta. 
Ett sluttest är ett bra sätt att avsluta ett överlämnande.59 
 
 

3.3.2 Projektplan 
 
Projektplanen är av mycket stor betydelse för ett lyckat projekt. Syftet med 
projektplanen är att överblicka arbetet och nödvändiga resurser, samt att 
kunna ta fram arbetsfördelningen i projektorganisationen. Projektplanen syftar 
också till att förstå uppgiften, samt att ta fram ett underlag för utvärdering. 
Målformuleringen som skall var med i projektplanen och är viktig för att 
kravspecen skall uppnås. Tidplan är också en del i projektplanen, denna delas 
upp i de faser som projektet skall genomgå. Projektplanen bör också innehålla 
en intressentanalys, riskanalys, förändringsplan, kostnadsplan, dokumentplan, 
utbildningsplan och rapportplan.60 
 
 

3.3.3 Riskanalys 
 
Riskanalyser kan göras på många olika sätt och ha olika fokus. I projekt finns 
många risker därför är det lämpligt att på innan och under projektet analysera 
vilka dessa risker är. Risker kan t.ex. vara att människor skadar sig, att 
maskiner går sönder eller att budgeten spricker. När en risk ha upptäckts bör 
en handlingsplan för att motverka denna upprättas, på så vis ökar chansen att 
undvika risken.61 Ett bra sätt att strukturera riskanalyserna kan vara att: 
definiera hur risken påverkar projektet, värdera sannolikheten att det inträffar, 
värdera konsekvenserna och gör en åtgärdsplan.62 
 

                                                
59 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L.Ljung, 2004. 
60 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
61 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
62 Att leda och arbeta i projekt, M. Lööw, 2009. 
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3.3.4 Ekonomi och kalkyl 
 
Inom ekonomi finns flera begrepp som ibland skapar förvirring. Med ekonomi 
menas det system av pengar som används vid inköp, användning och 
försäljning. Kalkyl är en form av beräkning, ett troligt utfall, medan 
estimering är en uppskattning. Med budget menas den plan som används för 
fördelning av resurser. Investering innebär att man lägger ekonomiska 
resurser på något som förhoppningsvis ger mer tillbaka i ett senare skede. 
Ekonomin i ett projekt bör följa samma mönster som i den vanliga 
verksamheten. Projektekonomin kan delas upp under rubrikerna 
projektkostnader, projektintäkter (ett ovanligt fenomen), produktkostnader 
samt produktintäkter.63 
 
 

3.3.5 Tidplan 
 
Det finns flera sätt att planera ett projekt, men utgångspunkten är att ha ett 
slutmål och dess för innan flera delmål. Det finns också flera 
planeringsverktyg för att underlätta plirningen, ett av dessa är det så kallade 
Ganntschemat. Ganntschemat ger en bra också överskådlig bild av vad och 
vem som skall göra de olika sakerna, samt en bra uppföljning på vad som har 
gjorts. Trots många fördelar med Ganntschemat som alltså är ett datorstöd i 
projektledningen, så kan det vara lämpligt att använda papper och penna 
innan planeringen kommit allt för långt. Fördelen med papper och penna, som 
kan vara i form av en whiteboard eller blädderblock, är att flera personer kan 
engageras. När planeringen är mer stabil kan detta skrivas över till digitalt 
format.64 
 
 

3.3.6 Design review 
 
En design review, eller på svenska, en konstruktionsgenomgång är en del i 
produktutveckling eller investeringsprocessen. En design review syftar till att 
upptäcka fel i konstruktionen/produkten innan den går i produktion. Ett design 
                                                
63 Råd om projekt, A.Ahlin, 2007. 
64 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
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review möte stöds med fördel av en design review mall för att undvika att 
viktiga punkter missas.65 
 
 

3.3.7 Protokoll från future-user meeting 
 
Future users, eller på svenska framtida användare, är viktiga för de som 
utvecklar eller investerar i nya produkter. För att få del av deras åsikter och 
förväntningar på en ny produkt hålls ofta så kallade future user meetings. 
Dessa möten sammanfattas i protokoll som används för att förbättra 
produkten.66 
 
 

3.3.8 Sammanfattning av projektverktyg 
 
I denna del har kravspecifikation, projektplan, riskanalys, kalkyl, tidplan, 
design review och future users behandlats. Det finns dock många fler verktyg 
för att underlätta projekt. Vikten av en välarbetad kravspecifikation går inte 
nog att understryka. För att projektgruppen skall lyckas måste de veta vad 
som förväntas från kunden. Projektplanen blir det dokument som 
projektgruppen skall hålla sig till och komplettera med viktig data. 
Riskanalysen, som kan vara av många olika slag, bör finnas med i 
projektplanen och är tillför att förutse och motverka risker. Ekonomisk kalkyl 
och tidplan är ett måste för planeringen i ett projekt. Design reviewn syftar till 
att undvika misstag i konstruerandet samt att följa utvecklingen av en ny 
produkt. Future users är viktiga för att nya produkter skal bli som de blivande 
användarna förväntar sig och deras åsikter sammanfattas i ett dokument för att 
inget skall missas. 
 
 

3.4 Projektorganisationen 
 
Fenomenet projektorganisation växte fram under mitten av 1900-talet och 
visade sig vara ett bra och effektivt sätt att hantera avvikelser. Resultatet från 
                                                
65 http://reviewdesign.se/ (2014-05-23) 
66 ABBs interndokument 
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projektorganisationerna visade sig vara betydligt snabbare än tidigare 
linjeorganisationer. Från 1990-talet blev allt fler branscher projektbaserade.67 
 
Projektorganisationer kan vara uppbyggda på olika sätt, men vanligtvis finns 
en projektledare som tillsammans med sina projektmedarbetare bildar en 
projektgrupp. Andra viktiga roller runt projektet är dessutom styrgruppen, 
beställaren, kunden och brukaren.68 
 
Projektledarens roll är att föra gruppen framåt mot det gemensamma målet. 
Projektledaren skall också skapa förutsättningar för att gruppen ska lyckas 
med sitt arbete. Projektledarens arbete är alltså att: fördela arbetet, 
kommunicera, rapportera, planera, kontrollera, styra, ta beslut, ta praktiskt 
ansvar (ekonomi osv), samt att hela tiden hålla fokus på målet. 69 
Projektledaren kan liknas vi projektets VD och bör därför ha fallenhet för 
ledarrollen och ha ett stort intresse för människor. För att kunna leda gruppen 
måste också projektledaren ha stor insikt i sina egna ledarförmågor, styrkor 
som svagheter.70 
 
Projektledarens ledarskapsuppgifter (project management) kan delas upp 
under kategorierna: scope, kvalité, tid, kostnad, risk, personal, 
upphandling/kontrakt och kommunikation. Detta beskriver hur komplex 
ledaskapsuppgifterna i ett projekt är. Projektledaren måste också tänka på att 
inte styra sin grupp för mycket, utan att låta de lösta en bestämd uppgift på sitt 
egna sätt.71  
 
Den moderna projektledarrollen har många verktyg till hjälp, men det gäller 
att projektledare inte får en mer administrativ roll än praktisk roll. Det krävs 
mycket av en projektledare och en bra struktur och rutiner är en bra 
förutsättning för att lyckas med projektet. Det är viktigt att projektledaren och 
projektmedlemmarna drar nytta av sina erfarenheter i projekt. Studier visar att 
det är vanligare att misslyckade projekt utvärderas än lyckade. För att lyckas 
med fler projekt bör även de lyckade projekten utvärderas.72 

                                                
67 Om projektorganisation vs annan organisation, R. Harr (2014-04-25) PP 
68 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
69 Att arbeta i projekt, S.Eklund, 2002. 
70 http://blogs.sweco.se/infrastruktur-och-trafikdesign/projektorganisationen-del-1-av-2/ (2014-04-25) 
71 Inquiring into the temporary organization, J. Packendorff, 1995 
72 Inquiring into the temporary organization, J. Packendorff, 1995 
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Projektgruppen tillsätts av projektledaren och skall delta på projektmöten, 
utföra delegerade uppgifter, planera sitt eget arbete, rapportera till 
projektledaren, samt följa uppsatta rutiner.73 
 
Styrgruppen tillsätts av beställaren, men om detta inte görs fungerar 
beställaren som styrgruppsorgan. Styrgruppen beslutar om strategiska delar i 
projektet och fastställer dokument som projektplan. Styrgruppen kan jämföras 
med en styrelse i ett företag, där kan beställaren sitta med, men inte 
projektledaren.74 
 
Beställaren är den som äger projektet och kallas ibland för sponsor eller ägare. 
Det är beställaren som utser projektledaren och är ansvarig för projekt- och 
effektmål. Beställaren är den som tillsätter styrgruppen, samt i slutändan 
godkänner projektleveransen. Trots att beställaren har delegerat ansvaret till 
projektledaren så har beställaren det övergripande ansvaret för projektet.75 
 
Det kan finnas fler intressenter än just kund och brukare, men i de flesta 
projekt att dessa de mest betydelsefulla. Skillnaden mellan kund och brukare 
är att kunden är den som beställer och betalar, medan brukaren är den som 
verkligen skall använda produkten eller tjänsten. I vissa fall är kunden och 
brukaren densamma.76 
 
 

3.4.1 Kommunikation  
 
Kommunikation är självklarhet i dagens samhälle, alla praktiserar det, men få 
är tillfredsställda med på vilket sätt det praktiseras. Kommunikation är ett 
måste för att människor skall kunna arbeta effektivt tillsammans. Men trots att 
människans dagar består av allt mer kommunikation så blir det inte alltid rätt. 
Det kan bli missförstånd om sändare eller mottagare är: otydlig, trött, har 
olika referensramar eller visar motsägelsefulla signaler med sitt kroppsspråk. 
En förutsättning för lyckad kommunikation är att vilja förstå och att 
uppmärksamma den andra på om man inte förstod. För ett projekt och en 
projektorganisation är kommunikationen en avgörande faktor för att lyckas.77 

                                                
73 http://blogs.sweco.se/infrastruktur-och-trafikdesign/projektorganisationen-del-1-av-2/ (2014-04-25) 
74 http://blogs.sweco.se/infrastruktur-och-trafikdesign/projektorganisationen-del-1-av-2/ (2014-04-25) 
75 http://blogs.sweco.se/infrastruktur-och-trafikdesign/projektorganisationen-del-1-av-2/ (2014-04-25) 
76 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L.Ljung, 2004. 
77 Att leda och arbeta i projekt, M. Lööw, 2009. 
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3.4.2 Sammanfattning av projektorganisation 
 
Projektorganisationen är viktigt i ett projekt. Projektledare, projektteam och 
dess stöd funktioner skall tillsammans med kunden ta fram önskad produkt 
eller tjänst. Kommunikationen är viktig i alla led och är avgörande för att 
kunden skall bli nöjd i slutet av projektet. 
 
 

3.5 Rutiner 
 
Begreppet rutin uppkom under 1950-1960-talet och togs fram som en 
förklaring av de aktiviteter som gjordes inom ett företag, samt hur dessa 
aktiviteter koordinerades. 78  79  80  Organisationsrutiner beskriver alltså ett 
företags dynamik och struktur.81 Tanken med rutinerna var att beslut skulle 
påverkas mindre av irrationella beslutstagare. Besluten skulle helt enkelt 
påverkas mindre av människan och mer utav ordningen. Rutiner säger många 
är ett måste för ett företags existens. Rutinerna ser till att valda saker upprepas 
som bestämt. Rutinernas betydelse för företag är stor och väl undersökt. Vad 
som däremot inte är undersökt i någon större utsträckning så är det hur dessa 
rutiner uppstår och utformas. Många anser att rutiner hindrar utvecklingen i 
ett företag, men tvärtom så har det visat sig att det är just rutinerna som ger 
rätt miljö för förändring.82 Det har också visat sig att det är just flexibiliteten i 
varje rutin som gör att rutiner är användbara och att rutiner är en anledning till 
aktivitet.83 Att rutiner skulle vara flexibla och en anledning till förändring har 
inte alltid varit självklart. Tidigare sågs en rutin som en statiskt 
återkommande händelse och att en rutin per definition inte kunde vara 
föränderlig eftersom den var återkommande.84 
 
Rutiner kan vara av olika slag, de kan vara flexibla eller statiska och de kan 
vara olika lätta att applicera. Rutiner kan också uppfattas olika beroende på 
vem som undersöker dem. Eftersom det har visat sig att rutiner kan vara 
flexibla och föränderliga förklarar det varför rutiner är en del av en 

                                                
78 Administrative Behavior. Simon, H. A, 1947.  
79 Organizations Wile, March, J. G. & Simon, H. A, 1958.  
80 A Behavioral Theory of the Firm. Cyert, R. M. & March, J. G, 1963. 
81 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
82 Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Joakim Netz, 2013. 
83 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
84 Organizational Routines as a Source of Continuous Change, Marta S. Feldman, 2000. 
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organisations förändring. Samtidigt som rutiner öppnar för förändring så 
stärks företagets struktur och dynamik. En rutin kan vara allt ifrån väldigt 
stabil, till ständigt i förändring. En rutin kan också vara ett mönster som man i 
företaget refererar till, eller mer tydligt en instruktion som skall göras där, då 
och av en specifik person.85  Rutiner hjälper människor att anpassa sig, 
samtidigt som när människor engagerar sig i rutinframtagning så blir de mer 
sammansvetsade.86 
 
Organisationsrutiner beror av flera faktorer som sätts ihop och ses av 
människor som ett mönster. Precis som en organisationskultur kan 
organisationsrutiner vara kodade och ibland svåra att upptäcka.87 
 
Organisationsrutiner kan delas upp i två olika kategorier, performativa och 
ostensiva. De performativa rutinerna syns i form av t.ex. arbetsloggar och 
databaser, medan ostensiva syns i form av t.ex. regler eller skriva procedurer. 
Ostensiva organisationsrutiner är kontextberoende och kan uppfattas olika av 
olika individer. Ostensiva rutiner är beroende av hur olika individer förstår 
rutinen. Ostensiva rutiner har också ett större beroende än performativa, vilket 
innebär att en ostensiv rutin kräver en kontext för att vara användbar. En 
performativ rutin kan verka för sig själv och är inte lika individberoende.88 
 
 

3.5.1 Rutininförande 
 
För att rutiner skall användas är det viktigt att de som använder dem har fått 
vara med att ta fram dem. Delaktighet och acceptans för rutinerna ökar 
chansen betydligt att de används. För projektledare och projektteam är det 
alltså viktigt att förstå varför rutinerna gör deras arbete lättare. Det finns flera 
anledningar till varför rutinerna är till nytta, några av dem skulle kunna vara 
att man håller budget, man lyckas förutse risker och man levererar i tid. För 
att projekten skall fungera så bra som möjligt måste hela teamet acceptera 
rutinerna. En följd av bra rutiner och rutinanvändande blir dessutom att 

                                                
85 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
86 Organizational Routines as Source of Connections and Understanding, Martha S. Feldman, A. Rafaeli 
2003. 
87 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
88 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
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organisationen fostrar deras framtida projektledare. Projektverksamhet över 
huvudtaget är en inkubator för ledare.89 
 
För att kunna införa eller förändra en rutin krävs bra insyn och förståelse i 
verksamheten och befintliga rutiner. Alltså måste den som vill ändra en rutin 
ha förståelse för den underliggande processen som finns i företaget. Till 
rutinerna kommer också ett flertal artefakter. Dessa artefakter kan t.ex. vara 
regler, skrivna procedurer, arbetsloggar eller databaser. Vid nya 
rutininföranden kommer också ofta en ny artefakt. Artefakter är fysiska 
hjälpmedel för organisationen. 
 
En fyra stegsmodell för att införa rutiner kan beskrivas med stegen: 
Systematisera, Internalisera, Socialisera och Externalisera. Denna modell går 
alltså ut på att först ta fram den rutin som skall implementeras, för att sedan 
sprida den i organisationen. När rutinen finns i organisationen måste den 
accepteras genom att den blir ett socialt fenomen. När rutinen är införd och 
accepterad kan den spridas externt. Detta är en loop som bör fortgå hela tiden 
i en organisation90 
 
 
 

91 
 

(Figur 10) 
                                                
89 Project management: key tool for implementing strategy, A. Longman, J. Mullins, 2004. 
90 Knowledge Emergence: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, I. 
Nonaka., R. Toyama, & P. Byosiere, 2001. 
91 Knowledge Emergence: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, I. 
Nonaka., R. Toyama, & P. Byosiere, 2001. 
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3.5.2 Rutinanvändande 
 
För att öka motivation att följa rutiner måste all typ av dokumentering vara 
logisk och lättarbetad. Det innebär att datastöd i form av 
dokumenthanteringssystem måste snabba och lättförståeliga. Om rutiner blir 
för komplicerade och inte ger resultat kommer projektledare och team gå 
tillbaka till sina gamla vanor. Människan följer gärna den lättaste, mest 
inarbetade vägen. Om man får projektledare och team att följa en ny rutin 
befästs denna bättre om detta uppmärksammas positivt. Återkommande 
lyckade projekt kräver att projektteamet analyserar sina tidigare projekt och 
lär sig utav detta, en typisk nödvändig rutin. En rutin har dock inget syfte om 
den inte är implementerad i verksamheten och används.92 
 
 

3.5.3 Sammanfattning av rutiner 
 
Rutiner är en mycket viktig del ett företag. Rutiner påverkar både stabilitet, 
förändring, flexibilitet, lärande och överföring i organisationen.93 Tidigare har 
rutiner setts som ett hinder för utveckling och förändring i organisationer, nu 
ses rutiner mer som en möjlighet till förändring, även om rutiner kan vara mer 
eller mindre föränderliga.94 

                                                
92 Project management: key tool for implementing strategy, A. Longman, J. Mullins, 2004. 
93 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
94 Organizational Routines as a Source of Continuous Change, Marta S. Feldman, 2000. 
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4 EMPIRISKA FYND 
Den empiriska undersökningen pågick från februari 2014 till juni 2014. 
Mestadels följdes projektledaren för VB54-55, men även kluster- och 
projektledaren för ACDC följdes. Undersökningen var ingående och med god 
insyn. Undersökningen var som en heltidstjänst under veckorna 6 till 22. 
Under hela denna tid samlades information i form av observationer, 
regelbundna frågor och intervjuer. Observationerna var dagliga, frågorna 
löpande och intervjuerna gjordes i mitten av arbetsperioden. För att 
observationerna skall anses vara korrekta har berörda personer fått bekräftat 
faktauppgifterna. 
 
 

4.1 D – en investeringsavdelning 
 
D är den avdelning på ABB HVC som sköter större investeringar. 
Avdelningen har två underavdelningar, som rymmer en linjeorganisation och 
en projektorganisation.  Respektive projektorganisation rymmer projektledare, 
konstruktörer och andra kompetenser för projekten. 
 
 

4.2 Double Capacitys organisation 
 
Double Capacity är investeringsavdelningens genom tiderna största projekt. 
Projektet syftar till att dubbla Karlskronafabrikens kapacitet och innebär 
uppförande av ett flertal nya fabriksbyggnader och maskiner. Inom DC finns 
just nu två aktiva kluster, norra fabriken och ACDC. ACDC är projektet för 
nya testhallarna, en byggnad som är mer än 100 m lång och över 50 m hög. 
För ACDC är det samma person som är både kluster- och projektledare. Norra 
fabriken är en fristående byggnad som kommer innehålla processmaskiner 
som ökar kapaciteten. Inom norra fabriken finns fem mindre projekt, dessa är 
uppdelade efter de olika processmaskinerna. Inom DC finns också ett kluster 
som just nu inte är aktivt, detta gäller uppförandet av ett nytt produktionstorn.  
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4.3 PMFI-modellen 
 
PMFI är framtagen ur modellen ”Nyanskaffningsprocessen”. Ledningen 
efterfrågade bättre rapportering och då gjordes ett arbete för att införa 
avstämningspunkter. Nyanskaffningsprocessen var en välarbetad men en 
tidskrävande investeringsmall. PMFI-modellen blev en bantad version av 
Nyanskaffningsprocessen där fokus på rapportering ökade betydligt. 
 
Modellen är uppbyggd med fem faser och sex gater. I faserna skall själva 
projektet bedrivas. Projektet genomgår faserna: förstudie, förprojektering, 
projektering, genomförande samt avslutning. I faserna är det projektledarens 
uppgift att driva projektet framåt och att ansvara för att samtliga checkpoint 
görs. Inom varje fas finns flera checkpoints som skall göras och fungerar som 
delmål. Faserna är olika långa beroende på projektets karaktär och 
komplexitet. Faserna och gaternas flöde visas i figuren nedan. Se figur 12. 
 
 

95 
 

(Figur 12)  
 

 
Gaterna fungerar som beslutspunkter i projektet. Vid första gaten (gate 0) har 
inte projektledarens arbete börjat, utan ledningen tar endast beslut om 
projektet skall startas eller inte. På resterande gater skall projektledaren 
presentera projektstatus för styrgruppen. Vid gaterna kan projektledaren ges 
mandat att fortsätta, göra en omstart, alternativt stoppas projektet. När 
styrgruppen har tagit beslut om gatepassage kan projektledaren påbörja 
arbetet med nästa fas. För förklaring av gatepassage, se figur 13. 

                                                
95 Bild från ABB HVCs intranät. 
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(Figur 13)  

 

 

Faser 
I faserna skall själva projektet bedrivas. Projektet genomgår fem faser, 
förstudie, förprojektering, projektering, genomförande samt avslutning. I 
faserna är det projektledarens uppgift att driva projektet framåt och att ansvara 
för att samtliga checkpoint görs. Inom en fas finns det flera checkpoints som 
skall göras, dessa fungerar som delmål. 

Gater 
Gaterna fungerar som beslutspunkter i projektet. Vid första gaten (gate 0) har 
inte projektledarens arbete börjat, utan ledningen tar endast beslut om 
projektet skall startas eller inte. På resterande gater skall projektledaren 
presentera projektstatus för styrgruppen. Vid gaterna kan projektledaren ges 
mandat att fortsätta, göra en omstart, alternativt stoppas projektet. När 
styrgruppen har tagit beslut om gatepassage kan projektledaren påbörja 
arbetet med nästa fas. 

Pre-gatemöte 
Mötet är till för att följa upp så att alla checkpoints är klara och att projektet är 
redo för att gå vidare. Pre-gatemötet fungerar också som en förberedelse för 
själva gatemötet. Gateassessorn beslutar om projektet är redo att presentaras 
på gatemöte. Efter varje pre-gatemöte skriver gateassessorn ett protokoll med 

                                                
96 Bild från ABB HVCs intranät. 
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sitt utlåtande, detta används sedan som underlag för ledningsgruppens beslut. 
Om gateassessorn inte godkänner projektet för gatemöte så får projektledaren 
arbeta vidare och nytt pre-gatemöte bokas. 

Gatemöte 
På gatemötet närvarar projektledaren, klusterledaren, gateassessorn, sponsorn 
samt representanter från ledningsgruppen. På gatemötet tas beslut huruvida 
projektet skall fortsätta eller inte. Om det beslutas att projektet inte skall 
fortsätta kan det bli två olika följder, projektet stoppas eller fasen måste göras 
om och ett nytt gatemöte väntar i så fall. 

Datum för checkpoints 
För att lättare kunna planera en fas skall varje checkpoint ha ett slutdatum. 
Detta slutdatum gäller som deadline och skall underlätta så att inte 
efterföljande checkpoints blir fördröjda. 
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4.3.1 Roller i projektet 
 

Projektledaren 
Projektledaren har i uppgift att genomföra projektet och verkställa beslut (se 
figur 14) som styrgruppen tagit. Personen är tillsatt utav avdelningschefen 
som fått projektet tilldelat sig. Projektrollerna sätts av projektledaren, men 
tillsätts i samråd med avdelningschefen. Till projektledarens hjälp finns 
projektteamet. Projektledaren ansvarar för att projektet följer PMFI-modellen. 
Förutom att projektledaren skall följa PMFI-modellen så förväntas också 
denne prestera normala projektledarinsatser.
 

Delprojektledaren 
Denne ansvara för del eller delar i projektet. Delprojektledaren verkställer 
beslut och rapporterar till projektledaren och tillsätts av projektledaren i 
samråd med avdelningschefen

 

 

Gate Assessor 

Sponsor 

Styrgrupp 

Projektledare 

Delprojektledare & 
projektmedlemmar 
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Projektteamet 
I projektteamet ingår olika kompetenser beroende på projektets karaktär. 
Samtliga individer har ett ansvar i att driva projektet framåt, samt att utföra 
sina överenskomna uppgifter inom utsatt tid.  

Inköpare 
Inköparen(arna) undersöker leverantörernas för- och nackdelar i 
upphandlingen. Inköparen är också den som undersöker leverantörernas 
ekonomiska stabilitet, alltså huruvida det är säkert att köpa av leverantören.  

Rådgivare 
Beroende på projekt kan olika rådgivare behöva tas in, dessa fungerar som en 
extra resurs inom t.ex. inköp eller konstruktion.  

Klusterledaren 
Klusterledaren har ett övergripande ansvar för att koordinera projekt som 
påverkar varandra. Personen är av avdelningschefen vald till att se till att 
samtliga projekt i ett och samma kluster går som planerat.    

Gateassessor  
Gateassessorns uppgift är att oberoende granska och bedöma styrande 
projektdokument. Assessorn tittar framförallt på hur projektet följer PMFI och 
inte på resultatet av projektet. Gateassessorn skall vara opartiskt och väljs av 
PMFI processägare. 

Controller 
Controllerns uppgift är att följa upp projektets ekonomi, lagda budgetar och 
kalkyler. 

Ledningsgrupp/Styrgrupp 
Gruppen består av beslutsfattare från företagets avdelningar. Gruppen tar 
beslut baserat på det material som projektledaren presenterat, samt 
marknaden, företagsstrategi och ekonomi. 

Sponsor 
Sponsorn är ansvarig i lednings-/styrgruppen och är ytterst ansvarig. Sponsorn 
är också den som tagit beslutet att passera gate 0. Sponsorn har det finansiella 
ansvaret och befogenheterna att fatta avgörande beslut för projektet.  
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Detaljnivå i projektprocessen 
 
Nedan visas en bild på hur djupt i detaljnivå respektive fas bör gå. Tanken 
med bilden är de som arbetar med projektet skall öka förståelsen för att vid 
projektstart varken kan eller bör man gå för mycket i på detaljer. I början bör 
man alltså fokusera på en överblick Däremot närmare genomförande fasen, 
fas 4, bör mer detaljer beaktas. I genomförandefasen är projektet som allra 
mest inriktat på detaljer. När projektet går ur genomförande fasen och mot 
avslut är det återigen dags att lämna detaljerna för att få en överblick över 
projektet. Se figur 15. 
 
 
    
    Gate 0                                                              Gate 5 
 
      Fas 1: Förstudie 
          
 
           Gate 1                                                                    Fas 5: Avslut 
            
                   Fas 2: Förprojektering                                               Gate 4   
    
                          Gate 2                                                                                  
     
                                   Fas 3: Projektering   Fas 4: Genomförande 
                                                                  
 

 
(Figur 15)97 

 
 

4.3.2 Sammanfattning av PMFI-modellen 
 
PMFI-modellen är alltså projektmodell som syftar till att hjälpa projektledaren 
genom checkpoints och att underlätta rapportering och beslutsfattande med 
hjälp av gaterna. Mallens fokus ligger på de fem faserna, där själva projektet 
bedrivs. Projektorganisationen är inte unik för mallen, men beskrivs ändå för 
att få en helhetsbild av processen. Detaljbilden beskriver hur djupt i detaljer 
projektteamet bör gå i respektive fas. 

                                                
97 Egenframställd bild. 



57 

4.4 Norra fabriken 
 
Norra fabriken är ett av de två aktiva klustren i Double Capacity. I norra 
fabriken ingår bland annat maskintypen värmebehandlingsgryta (VB). 
Eftersom detta arbete till huvudsak innebar att följa projektledaren för VB så 
kommer det mesta av empiriinsamlingen från just VB-projektet. Men 
eftersom projektledare för VB också varit projektledare för vridskiveprojektet 
(VR) kunde slutskedet i detta projekt också observeras. Samtliga 
projektledare för Norra fabriken intervjuades, precis som några andra med 
viktiga roller i Double Capacity-projektet. 
 
 

4.4.1 VB   
 
VB var det projekt som observerades mest ingående och befann sig i fas 3 då 
observationerna började. Under fallstudiens gång passerade projektet till fas 4. 
För att få en ökad förståelse för verksamheten och PMFI-modellen så gjorde 
och/eller uppdaterade författaren vissa av modellens checkpoints. De 
checkpoint som gjordes/uppdaterades var utvärderingsmallen för 
upphandling, design review och protokoll för future-user möte.  
 
 

4.4.1.1 Upphandling, mall och utvärdering 
 
Upphandlingen är en stor del i ett projektet och i samband med denna period 
gavs forskaren i uppgift att gå igenom befintlig upphandlingsmall. Den gamla 
mallen var upplagd enligt kategorierna; pris, tekniska specifikationer och 
kvalité/miljö/säkerhet. När arbetet med upphandlingens utvärdering 
observerades framkom att det var mycket komplicerat att avgöra vilken 
leverantör som var mest lämplig. Priset skulle beaktas både utifrån inköpspris 
och driftskostnader. De tekniska specifikationerna uppfyllde alla angivna krav 
vilket gjorde det mycket svårt att avgöra vem som hade den bästa lösningen. 
Det blev alltså en fråga om sannolikhet att en viss lösning fungerar. 
Kvalité/miljö/säkerhet utvärderades inte lika ingående, utan fokus låg på den 
tekniska specifikationen. Under flertalet möten talades det om att man borde 
utvärdera utifrån pris (kostnad), teknik/funktionalitet och organisation. De två 
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första kategorierna är de samma som innan. Men vikten av att köpa av en 
stabil organisation kom i allt större fokus.  
 
Efter många möten och mycket diskuterande kom projektet fram till att gå 
vidare i förhandling med två leverantörer. Då följde ännu fler möten och 
diskussioner, både med leverantörerna och internt.  
 
I samband med att upphandlingens olika steg observerades så modifierades 
den befintliga upphandlingsmallen. Den nya versionen byggdes upp enligt 
kategorierna pris, teknik och organisation. Under respektive kategori läggs 
flera underpunkter som sedan kan poängsättas. Poängsystemet byggs efter hur 
många leverantörer som finns med i upphandlingen. Om det t.ex. är tre 
leverantörer så poängsätts dessa i förhållande till varandra, där 1 är bäst och 3 
är sämst. Som mallen är uppbyggd idag så väger pris, teknik och organisation 
lika mot varandra, men under kategorierna finns olika viktning. Tanken med 
mallen är att den, efter den är ifylld och därmed automatiskt uträknad, ska 
kunna användas som beslutsunderlag. Mallen är gjord i Excel och 
programmerad för att automatiskt räkna ut totala slutsumman. I 
upphandlingsmallen går det också att se varje delsumma för sig, alltså 
delsumman för pris, teknik och organisation. Upphandlingsmallen var 
egentligen inte en del av arbete, utan mer en hjälp för mig att få bättre inblick 
och förståelse för upphandlingsprocesses. Mallen finns som bilaga.98 
 
 

4.4.1.2  Design review 
 
En design review, eller konstruktionsgenomgång, används för att hela tiden 
följa upp att leverantören har förstått vad som önskas. På en 
konstruktionsgenomgång kan också fel i konstruktionen upptäckas och 
ändras. Författarens del i detta var att ta fram en mall för dessa 
konstruktionsgenomgångar. Mallen skulle användas som protokoll och kom-
ihåg punkter för genomgångarna. För att ta fram en sådan mall så användes 
först upp en generell mall från University of Minnesota99 som visades för 
projektledarna i norra fabrikens kluster. Efter att ha gått igenom deras 
synpunkter skapades en ny mall100, med tillhörande exempel. I fas 4 är just 
design review en stor del av arbetet, och den nya mallen användes för första 
                                                
98 Bilaga: Upphandlingsmall 
99 Bilaga: Design review mall University of Minnesota 
100 Bilaga, egen designad review mall 
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gången under detta arbetes gång. Innan första design review gjordes så hölls 
ett möte med kunden, som då fick chans att lägga till och ändra punkter. 
Mallens utformning gör att den är flexibel beroende på projekt och därför är 
det bra att gå igenom den innan första användning. Att ta fram denna mall var 
egentligen inte en del projektarbetet, utan mer ett sätt att komma in i 
organisationen, deras arbete och att bättre förstå delarna i PMFI-modellen. 
 
 

4.4.1.3  Future user meeting – mall för möte och protokoll 
 
Future users, eller framtida användare, är alltså dem som kommer att använda 
det som projektet köper in. Användarna är mycket viktiga även i 
projektprocessen och därför behövs speciella möten där användarna får såga 
sitt. På ett future user möte vill projektet få fram hur dagens motsvarighet 
fungerar, vad de skulle vilja ändra och hur det perfekta fungerar/ser ut? Detta 
dokumenteras utifrån kvalité på produkten och processen, samt hälsa, säkerhet 
och miljö. Protokollet används för att väga fördelarna av de nya önskemålen 
mot en eventuell kostnad. Eftersom denna mall inte fanns togs det också fram 
en sådan som alltså kommer att användas hädanefter på future-user möten. 
Inte heller denna mall var en del i arbetet, men visade för mig hur viktigt det 
är att användarnas synpunkter kommer fram så tidigt som möjligt. Mallen 
finns som bilaga.101 
 
 

4.4.2 VR  
 
VR står för vridskiva och är lagring för kabel. VR färdigställdes under 2014 
och i detta arbete gavs möjlighet att följa sluttesterna och överlämnandet för 
VR. Som en avslutning hölls också ett möte för reflektion, där medverkade 
nästan hela projektgruppen och överlag var de mycket nöjda med projektet. 
De tog med sig lärdomarna att produktion måste vara med i samtliga faser av 
projektet, om än olika kompetenser. VR var ett unikt projekt eftersom 
upphandlingen var delad. Den delade upphandlingen innebar att produkten 
köptes av en tysk leverantör, elinstallationer av en svensk leverantör och 
montage av en annan svensk leverantör. Att dela upphandlingen på detta sätt 
var inte organisationen van vid och valet krävde mer engagemang från 

                                                
101 Bilaga: egen designat future-user protokoll 
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projektledare. På reflektionsmötet kunde projektgruppen konstatera att det 
fungerade mycket bra att dela upphandlingen, men poängterade att det var 
tack vare starkt projektstyrning. VR-projektet följdes alltså bara i dess 
absoluta slutskede.  
 
 

4.4.3 Norra fabrikens byggnation, real estate (RE) 
 
RE står för real estate och är ABBs fastighets del. Eftersom delprojektet norra 
fabriken också innebär att det skall uppföras en ny industribyggnad måste RE 
vara involverade. RE-avdelningen arbetar nära med norra fabrikens 
projektledare för att matcha maskiner och byggnad. RE jobbar efter en egen 
fas- och gatemodell. Projektledarna måste synkronisera den vanliga PMFI-
modellen med REs fas-och gatemodell. Projektledaren för norra fabrikens 
byggnation sitter sedan årsskiftet 2014 i samma lokal som övriga norra 
fabrikens projektteam. Kopplingen till RE märktes starkast i samband med 
och efter slutförhandling med leverantören. Exempel på detta var att möten 
hölls med både projektteam, RE och leverantören. Det som framförallt 
diskuterades under dessa möten var fundamentsutformningar och laster. 
 
 

4.5 ACDC  
 
ACDC är en testhall där kabelns spänningskapacitet kontrolleras. ACDC-
hallen är en mycket stor industribyggnad som har höga krav på luftfuktighet 
och andra miljöparametrar. I ACDC-hallen är maskinutrustningen betydlig 
mindre än i norra fabriken och därför gäller projektet endast uppförande av 
byggnaden. ACDC-delprojektetet skiljer sig från norra fabriken även i själva 
projektupplägget. I ACDC är projektledaren även klusterledare, dessutom 
drivs projektet i samarbete med ett stort svenska byggföretag. Byggföretaget 
är de som skall leverera och uppföra ACDC-hallen. Men för att hela tiden ha 
insyn i projektprocessen har ABB HVC valt att ha sin projektledare med som 
byggledare. Normalt för liknande projekt inom byggbranschen är antingen 
total entreprenad eller general entreprenad. Vid en total entreprenad gör 
leverantören allt från ritningar till leverans, medan i en generalentreprenad så 
gör kunden ritningarna och leverantören levererar. I ACDC-hallens fall har 
leverantören fullt ansvar men ABB HVC är med och fattar beslut. ACDC-
hallen är varken ett total- eller generalentreprenad projekt. För ACDC-hallen 
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finns en stor projektorganisation ifrån byggföretaget och ett fåtal personer 
från ABB HVC som tillsammans tar beslut ångande bygget. 
 
När författaren följde projektledaren för ACDC-hallen visade det sig att 
PMFI-mallen inte följdes till fullo, anledningen var projektets karaktär och det 
annorlunda uppläget med byggföretaget. 
 
 

4.6 Intervjuer 
 
Intervjuerna gjordes mitt i arbetet för att kunna använda projektledarnas 
åsikter och tankar i projekthandboken. Intervjuerna gjordes enskilt och ostört 
i ett närliggande konferensrum. Intervjupersonerna fick själva boka tider för 
att de inte skulle känna sig stressade och så att de själva fick välja om de ville 
delta eller inte. Intervjusvaren är uppdelade i kategorier och allas svar är 
sammanfattade. Samtliga intervjuade arbetar på D-avdelningen, antingen 
som projektledare, controller eller chef. De flesta av de intervjuade har läst 
till antingen utvecklingsingenjör eller maskiningenjör. De har alla lång 
erfarenhet av projektverksamhet och industrin. Gemensamt har de också att 
de alla har arbetat på flera arbetsplatser och därmed varit med om olika 
arbetssätt och projektprocesser. 
 
 

4.6.1.1  Projektledare och chef berättar om hur de använder PMFI i sitt 
arbete och vad de mer önskar av projektmallen 

 
Vid intervjuerna av de olika projektledarna framkom det att de använder 
PMFI i olika stor utsträckning. De är alltså olika noga med att följa modellen 
med dess olika faser, gater och checkpoints. Samtliga följer gatepassagerna, 
men däremellan känner inte alla lika stort stöd av modellen. De använder 
också checkpointsen olika, vissa avstår ifrån en del mallar, medan andra följer 
modellen till punkt och pricka. Från vissa var svaret att mallen är bra som den 
är, medan andra ansåg att mallen behöver vara mycket mer tydlig och att det 
skall vara ett krav att använda den. Flera av projektledarna poängterade att de 
var tvungna att ha viss frihet i upplägget beroende på projekttyp. Men att det 
var användbart att ha ett tydligt upplägg och att det underlättar om alla gör så 
lika som möjligt. 
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Samtliga intervjuade var eniga om att mallen måste vara lättare att hitta. 
Detsamma gäller checkpointsen. De berättade att idag måste de leta för att 
hitta den senast uppdaterade versionen och att vissa checkpoints saknas.  
 
 

4.6.1.2  Projektledare och chef berättar om rutininförande i 
organisationen 

 
När frågan om rutininförande i organisationen kom så var svaren inte längre 
lika snabba. De intervjuade funderade länge, men kunde inte ange ett speciellt 
sätt för hur rutiner införs. Organisationen har väl inarbetade rutiner var det 
gäller säkerhet, hälsa och miljö. Men när det kommer till projektledning och 
dokumenthantering går rutinerna isär. Däremot ville de intervjuade gärna ha 
ett standardiserat rutininförande, det hade underlättat även för de som arbetat 
länge i organisationen. 
 
 

4.6.1.3  Projektledare och chef berättar vad de förväntar sig av en 
handbok till PMFI 

 
Alla de intervjuade var införstådda med att detta arbete handlade om att ta 
fram en handbok och de var nyfikna på vad den skulle innehålla. Men i 
intervjuerna var det istället intressant att höra vad de förväntade sig av den 
kommande handboken. De flesta sa att de bara ville ha ett stöd, ett kom-ihåg. 
En del tyckte att handboken skulle ge mycket tydliga instruktioner och att alla 
verkligen skulle följa dessa. Men samtliga intervjuade sammanfattade ändå 
sina förväntningar på handboken som, en minsta gemensam nämnare för alla 
projekt. Alltså de som alla projekt förväntas leverera i form av analyser, 
möten och rapporter.  
 
Det framkom olika önskemål om formatet på handboken, vissa ville ha den 
väldigt lättillgänglig, medan andra tyckte det var bättre att ha den digitalt. 
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4.7 Löpande observationer 
 
Många intressanta observationer samlades under tiden på ABB HVC, här 
redovisas dem under mer generella former. 
 
En kort tid in i fallstudien förstod författaren att projektledarna i dessa två 
kluster var mycket intresserade av projektledning och projektarbete. Alla 
visade stort engagemang för sitt arbete och för sina teammedlemmar. De 
visade också stor kunskap om sina specifika projekt, samt organisationens 
huvuduppgift nämligen att producera kabel. Samtidigt såg författaren inte av 
arbete med PMFI allt för väl. Det talades om gater, men inte så mycket vad 
som hände däremellan. Alla dessa observationer sade författaren att om dessa 
projektledare inte är styrda av en standard för vad de måste göra under 
arbetets gång, hur klarar de då att leverera? Svaret blev att de helt enkelt är så 
kompetenta och erfarna i sin roll att de inte behöver så mycket stöd. Detta 
konstaterades b.la. på första gatemötet då mötet flöt på utan anmärkning från 
styrgruppen. Författaren tolkade detta som att projektledarna lyckats med sin 
uppgift. Men då kom nästa fråga, är det en bra anledning för att inte ha en väl 
inarbetad projektrutin? Och kan kvalitén på projekteten säkerställas genom 
det befintliga arbetssättet? Författaren slogs också av tanken, om dagens 
arbetssätt fungerar bra, varför inte göra det till en rutin?  
 
Under fallstudien poängterades många viktiga delar i projekten. En del som 
författaren fastnade för var möjligheterna och svårigheterna med att få fram 
vad exakt det är som kunden vill ha. Problemet med att kunden kanske inte 
vet vad den vill ha och kanske ändrar sig under projektets gång. I fallstudien 
såg författaren att projektledarna arbetade hård för att få fram de rätta kraven, 
men såg också att man vid flera tillfällen hamnade i lägen där kunden sa att nu 
vill vi ha detta istället. Svårigheten blev då att avgöra om detta krav funnits 
med från början och missförståtts, eller om det var ett nytt krav, också vilket 
som kan tolkas som rätt krav från början. Var det ett nytillkommet krav kunde 
projektledaren välja om det skulle tas med eller inte. När författaren 
observerade kund/projektledare situationen förstod författaren att det handlade 
både om att kommunikationen måste vara tillräcklig, att kunden måste 
förmedla sina krav och att projektledaren/projektgruppen måste förstå kraven. 
Kravställarprocessen visade sig alltså vara mycket komplex, men också 
mycket viktig för att lyckas med projektet. Vid observationerna av VR 55-57 
kom det fram att kraven hade gått igenom och att kunden var nöjd. Men trots 
de fanns det punkter som kunden velat ha med, men som kunden kommit med 
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i efterhand. Denna typ av punkter förstod kunden att de själva måste ordna 
med. Kommunikationen var avgörande för att denna förståelse fanns och att 
kunden var nöjd. Ett exempel på när detta blev ett problem var under 
upphandlingen för VB, då kunden ändras funktionskraven vid sittande 
förhandling. 
 
Då författaren följde projektet VB genom hela dess upphandlingsfas fick 
författaren bra insyn i hur svårt men viktig denna process är. 
Upphandlingsprocessen börjar redan när leverantörerna får frågan om de vill 
lägga offert och för att de ska kunna lägga offerter måste projektet tagit fram 
en specifikation. Specifikationen innehåller vad projektet önskar köpa, vilket 
baseras på det som kunden ställt som krav. När specifikationen är färdigställd 
och förfrågningar är utskickade, kan arbete med upphandlingen fortsätta så for 
offerterna kommit in. I VB projektet kom samtliga leverantörer, som i detta 
fall var fyra stycken, in med offerter som alla svarade upp för den tekniska 
specifikationen. Svårigheten blev då att välja leverantör. I en första anblick 
föll valet på den billigaste lösningen. Men eftersom detta var en ny leverantör 
för ABB HVC fanns en viss tveksamhet. Risken med att välja en ny 
leverantör diskuterades mycket och den aspekten att bolaget inte var svenskt 
behandlades också. Den största uppenbara risken var språket. Att inte kunna 
kommunicera på samma språk var inte till den leverantörens fördel. Det var 
även en annan leverantör som inte var från Sverige, men där var 
språkproblemet inte lika överhängande eftersom engelska kunde användas i 
kommunikationen med den leverantören. I samband med dessa inledande 
diskussioner för att utvärdera offerterna visade det sig att det kanske inte var 
helt självklart att bara gå på teknisklösning och pris. Både eftersom alla de 
tekniska lösningarna sades fungera och uppfylla kraven och för att ett billigt 
pris kunde bli dyrt om det blev många missförstånd. Vikten av att kunna ha en 
bra kommunikation kommer igen även här. Valet av levererande organisation 
blev mer och mer viktig och undersöktes också mer grundligt ju längre fram i 
upphandlingen de kom. 
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5 ANALYS  
 
I detta kapitel presenteras analysen som bygger på de observationer som 
gjorts under fallstudien i arbetet. Analysdelen är uppdelad efter 
frågeställningarna som återfinns i det inledande kapitlet. Analysen är 
uppdelad efter frågeställningarna, men då frågeställningarna påverkar 
varandra återfinns starka kopplingar mellan analysens olika delar. 
 
 

5.1.1 Hur kan PMFI-modellen och användandet av den 
förbättras? 

 
PMFI-modellens uppbyggnad styrks av de andra projektmodeller och 
gatemodeller som presenteras i litteraturstudien. PMFI-modellens faser, 
förstudie, förprojektering, projektering, genomförande och avslut, återfinns 
helt eller delvis i t.ex. i mallarna Polyas 102 , Lööws103 , Wenells 104  och 
Ljungs105. Även om de flesta av modellerna inte använder sig av fasen 
förprojektering så har de ändå flera av dem fem faser. Vissa modeller väljer 
att lägga mer fokus på idéfasen om man jämför med PMFI, Lööw är ett sådant 
exempel106. Men för investeringsavdelningen är detta inte lika intressant, då 
projektet redan genomgått idéfasen när det kommer till avdelningen. 
Förstudiefasen finns i någon form och med något namn i alla projektmallarna. 
Tillsammans med observationerna bedömer författaren fasen som mycket 
viktig och högst relevant. Förstudiefasen är avgörande för att 
kravspecifikationen skall bli korrekt, vilket är avgörande för om kunden ska 
bli nöjd eller inte.  
 
Vidare följer PMFI-modellen med en förprojektering. Från litteraturstudien 
finner författaren att denna fas ofta tillhör den tidigare eller senare fasen. 
Alltså det är inte så vanligt med en förprojekteringsfas. För 
investeringsavdelningen är denna fas välfylld med uppgifter och ger 
ledningen en chans till att bedöma om projektet skall fortgå eller inte. 

                                                
102 Att arbeta i projekt, S. Eklund, 2002. 
103 Att leda och arbeta i projekt, M. Lööw, 2009. 
104 http://www.wenell.se/projektmodell/projektflodet/ (2014-03-13) 
105 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L. Ljung, 2004. 
106 Att leda och arbeta i projekt, M. Lööw, 2009. 
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Förprojekteringsfasen är alltså ett effektivt sätt att gå ett steg djupare i 
detaljnivå jämfört med förstudien, men ger ändå chansen att stoppa projektet, 
då leverantörerna inte hunnit bli djupt inblandade.  
 
I projekteringsfasen går projektteamet ännu ett steg djupare i detaljnivå, 
samtidigt som aktuella leverantörer kontaktas. Projekteringsfasen återfinns i 
samtliga modeller, om än med olika namn. I projekteringsfasen sker ett lika 
viktigt steg som vid framtagandet av kravspecifikationen, nämligen 
offertbegäran och offertutvärdering. Kommunikationens vikt är åter stor, då 
leverantören måste förstå projektgruppen, precis som projektgruppen var 
tvungen att förstå kunden i förstudiefasen.  
 
Genomförandefasen är återkommande i alla projektmallarna och kan tyckas 
vara den mest självklara fasen. Från fallstudien har författaren dock förstått att 
ett projekt inte kommer till genomförandefasen om inte de andra faserna är 
väl genomförda. I PMFI-modellen inleds genomförandefasen med att avtal 
med leverantören skrivs. Därefter gör projektet sin djupaste detaljdykning. I 
genomförandefasen är alltså detaljnivån som allra mest ingående. Detta 
beskrivs inte lika ingående i de andra modellerna, men upplevs tydligt under 
fallstudien. I samtliga modeller beskrivs att faserna kan vara olika långa 
beroende på projekt, så även i PMFI-modellen och i fallstudien. I sista fasen, 
avslutsfasen, skall projektet stängas och dokument arkiveras. Denna process 
betonas i samtliga modeller, men verkar också vara det som många 
projektledare slarvar med. Anledningen till att den sista fasen inte är lika 
prioriterad verkar vara att projektet redan är överlämnat och att 
dokumenteringen inte följs upp på samma sätt. Det märks alltså inte så ofta 
om avslutningsfasen är genomförd. 
 
Gaterna i PMFI återfinns inte lika tydligt i alla modeller, medan det finns 
modeller som istället byggs kring gater och kallas då gatemodeller, 
pejlmodellen107 är ett sådant exempel. Oavsett modell så används eventuella 
gater som beslutsunderlag. Men beslut kan också tas vid så kallade 
beslutspunkter eller vid fasövergångar. Det är dock inte allmängiltigt att en 
fasövergång kräver ett gatebeslut såsom i PMFI-modellen, se t.ex. Ljungs 
modell108.  
 
PMFI-mallens struktur bör inte ändras efter att ha analyserat modellen med 
hjälp av observationer och litteraturstudien. Uppbyggnaden med fem faser 
                                                
107 http://pejl.se/?page_id=3707 (2014-04-25) 
108 Projektledningsmetodik, T. Jansson, L. Ljung, 2004. 
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och sex gater är ett bra upplägg för investeringsprojekt, som är i behov av 
även förprojekteringsfasen. Investeringsprojekt skiljer sig från vanliga projekt 
då projekteringen kan vara mycket komplicerad. Förprojekteringsfasen ger 
styrgruppen ytterligare en chans att utvärdera om projektet skall fortsätta eller 
ej. Däremot behöver checkpointsen modifieras och struktureras upp, vilket 
styrks av Eklund109 som beskriver innehållet i respektive fas som det viktiga, 
inte nödvändigtvis fasenuppdelningen. Vissa checkpoints behöver flyttas och 
delas upp för att bli mer logiska och tydliga. I flera av de nämnda modellerna 
som återfinns i litteraturstudien finns checkpoints eller milstolpar. Oavsett 
namn hjälper dessa till att strukturera upp projektarbetet och göra det mer 
överskådligt. Typ av checkpoints kan variera mycket beroende på projekt. 
Men för PMFI-mallen finns en standard som skall passa just ABB HVCs 
investeringsprojekt. Dessa checkpoints har författaren analyserat under 
fallstudien och anser att visa måste modifieras. Med att modifieras menar 
författaren både mallen för checkpointen och att själva checkpointen måste 
flyttas eller formuleras om. I den version som PMFI-modellen var när 
författaren först började undersöka den så var den någon otydlig. Den nya 
versionen är tänkt att vara mer överskådlig och tydlig. PMFI-modellen 
kommer alltså att förbättras genom att checkpointsen modifieras. 
Modifieringen presenteras i resultatkapitlet. 
 
Att använda PMFI-modellen funkar precis som de andra projektmallarna, det 
viktigaste är att få struktur på när och hur olika saker skall göras. Efter att ha 
genomför intervjuerna på investeringsavdelningen så framkom det att vissa 
använder PMFI-modellen väldigt ingående, medan andra endast gör det som 
de absolut måste. Det som projektledarna absolut måste är att hålla gatemöten 
och genomföra checkpointsen. Egentligen borde ju det innebära att PMFI-
modellen följs på ett alldeles ypperligt sätt. Men det som inte syns i dessa fall 
är om projektledare använt senast reviderade mall, om checkpointsen gjorts i 
lämplig ordning, om arbetet med checkpointsen varit väl fördelat över fasen 
och om dokumenten finns i rätt dokumenthanteringssystem. Trots att alltså de 
flesta gör alla checkpoints som krävs och att gatemöten hålls så kan användet 
av PMFI-modellen förbättras. Förbättringspotentialen finns i kvalitén på 
användet av mallen, samt i dokumenthanteringen. För att denna förbättring 
skall vara möjlig så måste PMFI-mallen var mer lättillgänglig, 
checkpointmallarna måste vara mer lättillgängliga och projektledarna skall 
aldrig behöva tänka på om de använder den senaste versionen eller inte. 
 

                                                
109 Att arbeta i projekt, S. Eklund, 2002. 
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Under observationerna fick författaren bekräftat det som litteraturstudien 
säger om kravspecifikationer. Att ta fram en korrekt kravspecifikation kan 
vara mycket komplicerat 110  och kräver god kommunikation 111 . Under 
observationerna visade det sig att kravspecifikationen sällan tas fram utan att 
misstag som måste rättas. Fördelen med future user möten är då att dessa 
eventuella misstag kan undanröjas så tidigt som möjligt. Precis som 
litteraturen säger så syftar future user möten till att undvika en missnöjd kund, 
genom att räta ut missförstånd innan produkten levererats. Kravspecifikation 
och future user möten hör på det sättet väl ihop och future user mötena 
underlättar för att kravspecifikationen skall bli korrekt.  
 
För att underlätta PMFI-användandet har författaren haft i uppgift att ta fram 
en handbok. Handboken gjordes i två versioner och anledningen till detta var 
att öka tillgängligheten av PMFI-informationen. Lightversion kommer att 
finnas tillgänglig för personalen i form av en tryckt broschyr och syftar till att 
vara ett verktyg för att snabbt navigera sig i PMFI-modellen. Lightversionen 
av handboken kommer också att kunna användas till att informera 
leverantörer och andra samarbetspartners.  

5.1.2 Hur införs PMFI som en rutin i organisationen? 
 
PMFI-modellen har används i ett par år på investeringsavdelningen, men har 
inte blivit uppdaterad sedan den infördes på riktigt. Själva införande är inte 
helt lätt att beskriva då de intervjuade har svårt att svara på exakt hur det gick 
till. Men de svar som framkom var att det hölls en kort information om hur 
PMFI-modellen var uppbyggd och hur gaterna skulle fungera. Sedan infördes 
rutinen gatemöte, vilket projektledarna fick rätta sig efter. Syftet med PMFI-
modellen var att öka rapporteringen till högre beslutstagare och därmed få en 
bättre chans att stoppa projekt som inte var fruktsamma. Rutininförandet 
bestod alltså av att gatemöten infördes och där skulle vissa checkpoint 
presenteras, vilket gjorde att projektledaren fick i uppgift att ha genomfört 
dessa inför gatemötet. Rutininförandet byggdes alltså upp kring gatemötena. 
Detta gav följder på PMFI-modellen så att projektledarna lade fokus på 
gaterna och inte på faserna. Att lägga fokus på gaterna är dock att missförstå 
PMFI-mallen, eftersom det är i faserna som arbetet skall ske, gaterna är bara 
till för beslut.  
 

                                                
110 Att arbeta i projekt, S. Eklund, 2002. 
111 Att leda och arbeta i projekt, M. Lööw, 2009. 
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I fallstudien visade det sig att checkpointsen inte sågs som någon direkt rutin. 
Det kan ha två förklaringar, att de är så självklara och därför görs utan att 
tänkas på, eller att de inte används varje gång och ses som valfria. Detta 
styrks också i litteraturen av Feldman och Pentland112  genom diskussionen 
angående preformativa och ostensiva rutener. I intervjuerna framkom det att 
nästan alla använder checkpointsen, men att de användes sin version av dem. 
PMFI-modellens faser och dess checkpoint är alltså inte en helt inarbetad 
rutin idag. En risk med att inte ha projektmallen som en inarbetad rutin är att 
kvalitén i projekten inte kan säkerställas. 
 
 

5.1.3 Hur kan rutininförandet av PMFI förbättras? 
 
För att förbättra rutininförandet av  PMFI, både för befintlig personal och 
eventuella nyanställda måste organisationen vara mer tydlig. Från Nonaka och 
Toyama113 i litteraturstudien ges att en rutin införs i fyra steg, systematisering, 
internalisering, socialisering och externalisering. Om man applicera detta på 
investeringsavdelningen så kan man se att systematiseringen är gjord, 
internalisering också till viss del. Däremot är socialiseringen av rutinen 
mycket knapphändig, vilket gör att den aldrig går vidare till nästa steg. I 
litteraturen kan man också läsa om att de som skall använda rutinerna måste 
vara delaktiga i att ta fram rutinerna för att vara villiga att använda dem. 
Delaktigheten i projektmallen och den som rutin verkar inte på något sätt ha 
motarbetats, men inte heller uppmuntrats. För att förbättra rutininförande av 
PMFI skulle personalen på D-avdelningen behöva vara mer involverad i sitt 
eget arbetsverktyg. Delaktigheten skulle enligt litteraturen öka både chansen 
att vilja använda rutinen och att personalen förstår rutinen bättre. Ökad 
förståelse för rutinen skulle göra att fler gör lika. För att PMFI skall ses som 
den självklara rutinen och arbetsverktyget skulle det vara en fördel att ha en 
ansvarig person som drar i utvecklingen av modellen. Att det i såfall finns en 
ansvarig skulle visa på hur viktigt det är att använda sig av PMFI, precis som 
det finns ansvariga för miljö och säkerhet på avdelningen. Komplexiteten med 
att införa rutiner visar sig i fallstudien och kan förklaras i litteraturen, både i 
form av förståelse och i form av delaktighet. Förbättringspotential finns alltså 
i att ha en ansvarig för PMFI, samt att sprida PMFI bättre i organisationen för 
att öka förståelsen och kunskapen inom PMFI. Kunskap om PMFI kan spridas 
                                                
112 Organizational routines as a unit of analysis, Brian T. Pentland, Martha S. Feldman, 2005. 
113 Knowledge Emergence: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, I. 
Nonaka., R. Toyama, & P. Byosiere, 2001. 
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i organisation genom t.ex. internutbildningar. För en eventuell PMFI-ansvarig 
kan en uppgift vara att kontrollera om kunskapen om PMFI har nått ut. 
 
Som nämnts tidigare kommer lightversionen av handboken kunna spridas till 
samarbetspartners. Detta är ett bra steg i att externalisera rutinen. Det innebär 
att rutinen är accepterad internt och organisationen är beredd att visa upp den 
för externa parter. I litteraturen pekas det på vikten av att systematisera, 
internalisera, socialisera och externalisera. Dessa fyra steg är enligt 
litteraturen den loop som rutininförande och rutinanvändande måste jobba 
med. Förståelsen för PMFI kan alltså ökas genom handboken (som i 
originalversion är utförlig och intern), därmed är rutinen systematiserad och 
internaliserad. För att rutinen skall bli socialiserad och externaliserad används 
lightversionen av handboken. Lightversionen används också för att öka den 
interna tillgängligheten av information kring PMFI. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit genom fallstudien, vilket  
presenteras i form av en modifierad PMFI-modell samt handböcker för 
PMFI. 
 
 

6.1 Framtagandet av PMFI Handbok och PMFI 
Handbok-Light 

 
I samband med fallstudien på ABB gjordes en handbok för deras projektmall 
PMFI. Handboken gjordes i två versioner, en digital originalversion och en 
tryckt lightversion. Handboken togs fram utifrån projektmallen PMFI och 
syftar till att vara ett stöd för projektledaren i respektive projekt. De ändringar 
som gjorts i PMFI under detta arbete var att i förstudiefasen lades två 
checkpoints till, dessa var resursplan och projektanslag. Resursplanen innebär 
i dessa fall vilka kompetenser som behövs från förprojekteringsfasen och 
framåt i projektet. Projektanslaget likaså, alltså vilka ekonomiska medel som 
behövs från och med andra fasen. I förstudiefasen lades också två punkter till, 
preliminär offertförfrågan och reviderat projektanslag. Den preliminära 
offertförfrågan syftar till att projekten tidigare ska få en uppskattning på hur 
mycket investeringen kommer att kosta, slutgiltigt pris går inte att få i denna 
fas, eftersom specifikationerna inte är fastställda. I den andra fasen togs också 
punkten kring uppdatering av ekonomiprognos bort, detta gjordes då 
avdelningen ställer som krav på sina projektledare att de skall rapportera 
ekonomiprognosen en gång i månanden, alltså är checkpointen överflödig och 
förvirrande. I projekteringsfasen lades det inte till några checkpoints, utan de 
befintliga delades upp och gjordes tydligare. I genomförandefasen fanns ett 
glapp mellan order och fabrikstestet (FAT), därför lades ckeckpointen 
”konstruktionsgenomgångar” in. Konstruktionsgenomgångarna skall 
projektledarna genomföra regelbundet mellan order och FAT. I 
avslutningsfasen ändrade inga checkpoints.  
 
Under arbetet uppdaterades och gjordes tre checkpointmallar, 
upphandlingsmallen ändrade och design review och future user mallarna 
gjordes. De färdiga mallarna finns under bilagor, bilaga 4-7. Resterande 
checkpoints har eller behöver inte ha mallar. Arbetet har också inneburit att 
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samla dessa mallar för att den digitala handboken skall kunna ha samtliga 
mallar länkade. 
 
För att handboken skall komma till maximal nytta användes intervjusvaren 
som inspiration i framtagandet. Det är också en anledning till varför 
intervjuerna låg så pass sent i arbetet. Hade intervjuerna hållits tidigare så 
hade de inte varit till lika stor nytta för framtagandet av handboken, eftersom 
det krävdes tid att sätta sig in i PMFI-modellen och ABB HVC arbetssätt. 
Valet på en lightversion och en digitalversion kom under fallstudiens gång 
och underbyggdes i samband med intervjuerna. 
 
 

6.1.1 PMFI Handbok 
 
PMFI Handbok är originalversionen och finns digitalt i ABB HVCs 
ledningssystem eCM. Originalversionen är längre och mer utförlig jämfört 
med lightversionen. Handboken beskriver allmänt om den organisation som 
finns runt projektet, vem som har vilken roll och hur beslutsgaterna fungerar. 
Handboken går också igenom varje fas och checkpoint med en förklaring och 
länk till gällande checkpoint. För hela PMFI Handbok se bilaga nr 1. 

 

6.1.2 PMFI Handbok-Light 
 
PMFI Handbok-Light är en förkortad version som finns i tryckt format. 
Denna skall kunna lämnas till andra som kan vara berörda av 
Investeringsavdelningens arbetssätt i projekt. Lightversionen är också till för 
att projektledare snabbt skall kunna uppdatera sina kunskaper inom PMFI. För 
hela PMFI Handbok-Light se bilaga nr 2. 
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7 SLUTSATSER  
 
I detta kapitel binds analys och resultat ihop till slutsatser. Slutsatserna utgår 
ifrån samtliga tre frågeställningar. 
 
När fallstudien analyserats utifrån den insamlade litteraturen kan slutsatser 
dras angående PMFI-modellen, dess användande och PMFI som rutin. 
Modellen är inte i behov av någon direkt modifiering, vilket stödjs av 
litteraturen som anser att mallen är inte det viktigaste, det är däremot dess 
innehåll. Checkpointsen inuti mallen kan däremot modifieras för att vara 
bättre anpassade till respektive fas, t.ex. genom att ta bort checkpoints som 
förvirrar och att lägga till checkpoints som saknas. 
 
Användandet av PMFI kan förbättras och detta görs lättast genom att PMFI 
införs som en rutin i organisationen. Under fallstudien framkom det att PMFI 
inte är en helt inarbetad rutin i organisationen. Införandet gjordes i samband 
med starten av Double Capacity och sedan dess har mycket glömts bort. För 
att förbättra rutininförandet kan flera olika förbättringar göras. Organisationen 
skulle kunna utse en ansvarig för PMFI och dess införande och utveckling. 
Att införa en ansvarig visar på hur viktigt organisationens processverktyg är. 
Förbättring av rutininförande kan också göras i form av ökad delaktighet och 
ökad kunskap om PMFI. Kunskap, förståelse och engagemang för PMFI som 
rutin är en förutsättning för ett lyckat rutininförande.  
 
Arbetet har också gett en ökad förståelse för det komplexa med att inför 
rutiner in en dynamisk organisation. Fallstudien har visat på att bara för att det 
finns en rutin så betyder inte det att den används eller kommer att användas. 
Det krävs alltså att rutinen sprids både på person- och organisationsnivå. 
Arbetet har gett författaren insikt i att det krävs ett engagemang både uppifrån 
och nerifrån i organisationen för att en rutin och en projektmall skall kunna 
införas och förbli en rutin. 
 
PMFI-modellen har förbättrats i detta arbete genom att checkpointsen har 
modifierats och blivit tydligare. Modellens användande kommer att förbättras 
om organisationen tillsätter mer tid för att sprida kunskap om PMFI. 
Spridningen kan se genom utbilning i PMFI, men också genom de två nya 
handböckerna. PMFI infördes knapphändigt som rutin i organisationen för 
flera år sedan, men sedan dess har rutinarbete varit svagt. För att förbättra 
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rutininförandet kan organisationen arbeta efter den fyra stegs modell som 
presenteras i detta arbete. Rutinen kommer inte att befästas över en dag och 
behöver därför få större fokus.  
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8 DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras PMFIs framtida användande på ABB HVC samt 
vilka vidare studier som skulle kunna vara intressanta för att vidareutveckla 
detta arbete. Kapitlet tar också upp styrkor och svagheter med arbetet, samt 
hur arbetet kan användas i ett större perspektiv. 
 
 

8.1 Arbetets styrkor och svagheter 
 
Fallstudien på ABB HVC har varit mycket intressant ur både ett 
projektorganisationsperspektiv och ur ett rutinperspektiv. Arbetet har 
innehållit en fallstudie med tillhörande litteraturstudie för att kunna besvara 
de tre frågeställningarna. Analysen kunde göras utifrån de tre 
frågeställningarna och resultaten bestod av en modifierad PMFI-modell och 
två handböcker till PMFI. Styrkan i detta arbete har varit att författaren har 
haft en mycket god insyn och tillbringat mycket tid på fallstudieföretaget. 
Insynen och de omfattande observationerna som gjorts har gett en bred bild av 
både verksamheten och organisationen. Insynen har gett en bra förståelse för 
teknisk komplexitet tillsammans med organisationskomplexitet. För att kunna 
ta fram handböckerna till PMFI var författaren tvungen att få en djup 
förståelse i allt från kabeltillverkning och dess olika processer och maskiner, 
till dokumenthanteringssystem, säkerhetsföreskrifter och miljömål. Alltså har 
information varit mycket omfattande för att kunna ta fram handböcker som 
skall kunna handleda projektledarna i dessa stora investeringsprojekt. 
 
En svaghet i arbetet skulle kunna vara att författaren framför allt har följt två 
projektledare, detta skulle kunna gett en skev bild av organisationen. Denna 
svaghet har författaren försökt att minska genom att intervjua samtliga 
projektledare på avdelningen. Det skall också nämnas att detta är en fallstudie, 
vilket innebär att resultat och slutsatser inte kan ses som en 
vetenskapligsanning, utan mer som en rekommendation ifrån författaren, 
utifrån de observationer och analyser som författaren gjort. 
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8.2 Arbetet ur ett större perspektiv 
 
Som nämndes i inledningen så är projektverksamheter ett allt mer vanligt 
fenomen för dagens företag. Investeringsprojekt är ett bra exempel på projekt, 
eftersom de ligger utanför den vanliga verksamheten. På ABB HVC är 
investeringsprojekten så stora att de bildar en egen avdelning på företaget. 
Eftersom företagen idag lever i en verklighet med allt mer krävande kunder 
behöver företagen kunna leverera precist och snabbt. Av ABB HVC kräver 
det en ökad kapacitet i Karlskronafabriken. Fenomenet som detta arbete har 
följt har en stor påverkan på både orten Karlskrona och dess närliggande 
region. Fenomenet påverkar också Sverige och i slutändan också globalt, då 
ABB har sitt säte i Zürich. För Karlskrona innebär de stora nyinvesteringarna 
både nya jobb vid investeringen, vid uppförandet av byggander och maskiner, 
samt nya arbetstillfällen när den nya fabriken är färdig. Det är alltså 
avgörande för Karlskronas arbetstillfällen att investeringsprojekten bli 
lyckade. Påverkar på den sociala och ekonomiska hållbarheten är alltså stor, 
vilket gör det ännu viktigare att investeringsprojekten lyckas. 
 
ABB HVCs produkt som tillverkas i Karlskrona är högspänningskabel som 
kan användas till att transportera energi oavsett framtagningstyp. Detta är 
alltså en produkt som underlättar det ekologiska hållbarhetsarbetet i hela 
världen. Kabeln möjliggör t.ex. vindkraftsparker långt ute till havs. Kabeln 
möjliggör också att ren energi flyttas långa sträckor på ett effektivt sätt. Att 
just högspänningskabel kan användas oavsett hur energin tas fram (t.ex. 
vindkraft, vattenkraft eller solkraft) ger också en bättre utsikt för företaget. 
Behovet av att förflytta energi ser inte ut att minska inom en snar framtid. 
 
Sammantaget är alltså inversteringsprojekten som görs på ABB HVC mycket 
viktiga och som diskuterats tidigare i detta arbete krävs en bra struktur för att 
lyckas med projekt. Handböckerna till PMFI syftar därmed till att underlätta 
projektarbetet och säkerställa dess kvalité. 
 
 

8.3 PMFIs framtida användande 
 
I dagsläget används PMFI-mallen endast på D-avdelningen. Men mallen 
skulle kunna implementeras även på andra avdelningar. De avdelningar som 
skulle kunna bli aktuella är samtliga avdelningar som gör investeringar som 
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ligger utanför den normala driften. PMFI-mallen skulle också kunna 
synkroniseras mer ingående med REs gatemodell. I dagsläget är 
synkroniseringen endast att gaterna från REs modell finns redovisade under 
PMFI. 
 
 

8.4 Vidare studier 
 
Ämnet rutiner har i detta arbete visat sig vara mycket intressant i den 
organisationstyp som en projektorganisationen är. Andra intressanta ämnen att 
titta på i en projektorganisation skulle kunna vara hur informationsflödet bör 
vara i en projektorganisation. Ett annat intressant område är hur lärandet ser ut 
i projektorganisationen. Då projektorganisationen inte är permanent så kan det 
vara än mer komplext att ha en bra lärande organisation.  
 
Vidare studier inom projektmallar och rutiner skulle också kunna vara att 
undersöka om det finns kulturella  och/eller geografiska skillnader hur 
projektmallar och rutiner formas och används. Det skulle också vara intressant 
att undersöka huruvida projektmallar och rutiner påverkas av 
hållbarhetsarbete och dess principer, av både ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekter. Att jämföra olika investeringsprojekt, såsom 
mjukvaruinvesteringar och maskininvesteringar, skulle också vara intressant. 
Alltså om det är någon skillnad på en projektmall och rutin för en 
mjukvaruinvestering jämfört med den typ av investering som undersökts i 
detta arbete, maskininvesteringar. 
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Bilaga 1: PMFI Handbok  
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Bilaga 2: PMFI Handbok-Light 
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Bilaga 3 Intervjuguide  
 
Syftet med denna intervju är att få individens bild av PMFI-modellen, dess 
användning och införande, samt vad en handbok skulle tillföra. 

Namn: 

1. Hur länge har du arbetat på/för ABB? 
2. Hur fick du din arbetsroll?  

 Vilken roll har du? 
 När fick du den? 

3. Vad har du jobbat med innan?  
 Tidigare arbetsplatser/erfarenheter? 
 Utbildning? 

4. Berätta om dina arbetsuppgifter/ditt projekt? 
5. Berätta om hur du använder PMFI-modellen i ditt arbete? 

 När fick du först information om PMFI-modellen? 
 Hur fick du information om PMFI-modellen? 
 Hur använder du PMFI-modellen i ditt projekt? 
 Hur tycker du att PMFI-modellen fungerar som projektverktyg? 
 Vad tycker du om PMFIs instruktioner om nödvändiga dokument? 
 Vad tycker du om PMFIs instruktioner om rapportering? 
 Vad tycker du om PMFIs instruktioner om kommunikation (både 

internt och gentemot produktion)?  
6. Vad tycker du om de dokumenthanteringssystem som används? 
7. Vilken förbättringspotential finns i PMFI-modellen? 

 Om du vill förändra något i PMFI-modellen, vem vänder du dig 
till och vad görs i dessa fall? 

 Vad skulle du vilja förändra i PMFI-modellen? 
 Hur strikt ser du på PMFI-modellen? (Måste den skötas enligt 

punkt och pricka eller kan man välja vilka delar som skall 
användas) 

 Upplever du att PMFI-modellen stödjer ditt arbete i projektet? 
8. Anser du att PMFI-modellen är en införd rutin i ert projekt respektive 

på er avdelning? Varför/varför inte?  



120 

9. Hur införs andra rutiner på er avdelning? 
10. Har du använt andra modeller tidigare? Vad tyckte du om dessa i så 

fall? Är det något du skulle vilja ha med till PMFI-modellen? 
11. Hur skulle du vilja att en handbok till PMFI-modellen var utformad?  
12. Vad skulle du använda handboken till?  
13. När och hur skulle du vilja att handboken finns tillgänglig? 

 
Intervjun avslutas med att intervjuare frågar om den intervjuade vill tillägga 
något, intervjuaren tackar för medverkandet och därefter avslutas intervjun. 
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Bilaga 4: Upphandlingsmall 
 
Mallen är modifierad på grund av konfidentiella krav. 
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Bilaga 5: Design review mall 
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Bilaga 6: Design review mall från University of 
Minnesota 
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Bilaga 7: Future user meeting protokoll 
 
Future user-möte 
 
Agenda 
Hur fungerar liknande maskiner/utrustning/lokal idag? 
 
Om en ny liknande maskin/utrustning/lokal byggs, vad skulle ni vilja ändra 
då? 
 
Hur fungerar den perfekta maskinen/utrustningen/lokalen? 
 
Vad ser ni för möjligheter och problem med förslagen lösning? 
 
Dokumentation (samla idéerna på tavlan eller ha en person som antecknar) 
Samla idéerna i kategorier: 
 
Kvalité 

 Produkt 
 Process 

HSE 
 Arbetsmiljö (användarvänligt, värme/kyla, lyft, ensidigt, m.fl.) 
 Säkerhet (vid installation/framtagande och användning) 
 Miljö (utsläpp, avfall, sortering) 

 
Utvärdering 
Utvärdera utifrån funktions, kvalitets- och HSE-vinster i relation till 
kostnaden. 
 
 

 
 
 
 
 
    


