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Abstract 

Purpose – The study aims at investigating how work in project form can be implemented in a 
smaller organization in the IT and software industry. To answer the purpose of the study, two 
questions were designed: 

• How can an organization be made more efficient through work in projects? 

• What methods are there for streamlining project work in an organization? 

Method – A preliminary study was conducted to give the authors a picture of the study's 
problem area, as well as to shape the study's purpose and questions. To answer the questions 
and thereby fulfill the purpose of the study, a case study was carried out on a small organization 
in the IT industry, Qsys Sverige AB. Qsys has begun an organizational change to cope with the 
demands of the outside world. This entails a more comprehensive project management, which 
leads to the need for a clear structure within the projects. Furthermore, a literature study was 
conducted to shape the theoretical framework that deals with areas such as organization theory, 
projects and change management. Thereafter, a collection of empirical data was conducted 
through interviews and document studies. An interconnection of the study's theoretical 
framework and empirical data generated the study's analysis on which the results are based. 

Findings – In the study, a number of shortcomings in Qsys Sverige AB's project management 
are highlighted. The shortcomings imply inefficiencies in the organization that can lead to, for 
example, higher costs and less productivity. In order to improve the deficiencies, the 
organization should introduce a project model adapted to its requirements and needs. As they 
are an IT organization, they should work agile to be able to handle the complex tasks. It is also 
necessary to define clear roles in order to avoid confusion regarding the tasks done by the 
employees. Furthermore, in the event of an organizational change, it is important to take into 
account the outcome of the change at an early stage. In order to avoid problems later on when 
the change has already been implemented. 

Implications – The study contributes to new theory by highlighting the influence of an 
organizational change management on work in projects, which is considered to be an 
unexplored area. The study also highlights aspects that organizations in the IT industry should 
take into account, when implementing primary work in project form. 

The empirical study involves information and knowledge about how a project-based 
organization should be implemented. Another empirical contribution, to smaller organizations 
in the IT industry, where work in project form is dominant, is the importance of structure, 
standardized documents and defined roles in the projects in order to work as efficiently as 
possible. 

Limitations – The study aims at investigating how work in project form can be implemented. 
The study will focus on smaller organizations in the IT industry and their project department. 

Keywords – Project-based organization, Project, Change management, Project management 
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Sammanfattning 

Syfte – Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en 
mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte 
utformades två frågeställningar: 

• Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? 

• Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  

Metod – En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, 
samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. För att besvara frågeställningarna och 
därmed uppfylla studiens syfte utfördes en fallstudie på en mindre organisation inom IT-
branschen, Qsys Sverige AB. Qsys har påbörjat en organisatorisk förändring för att klara av 
omvärldens ökade krav. Det här medför en mer omfattande projekthantering, som leder till 
behovet av en tydlig struktur inom projekten. Vidare genomfördes en litteraturstudie för att 
forma det teoretiska ramverket som behandlar områden som organisationsteori, projekt och 
förändringsledning. Därefter genomfördes en insamling av empirisk data genom intervjuer och 
dokumentstudier. En sammankoppling av studiens teoretiska ramverk och empiri genererade 
studiens analys som slutligen genererade ett resultat.  

Resultat – I studien har ett antal brister i Qsys Sverige AB:s hantering av projekt belysts. 
Bristerna leder till ineffektivitet i organisationen som kan leda till exempelvis högre kostnader 
och mindre produktivitet. För att förbättra bristerna bör organisationen införa en 
projektmodell anpassad efter dess krav och behov. Då de är en IT-organisation bör de arbeta 
agilt för att kunna hantera de ofta komplexa uppgifterna. De bör även definiera tydliga roller 
för att undvika förvirring angående vem som gör vad. Vidare är det vid en organisatorisk 
förändring viktigt att beakta förändringens utfall i ett tidigt skede, för att undvika att problem 
uppdagas när förändringen redan har implementerats. 

Implikationer – Studien bidrar till ny teori genom att lyfta en organisatorisk 
förändringslednings påverkan på arbete i projekt, som anses vara ett outforskat område. 
Studien lyfter även aspekter som organisationer inom IT-branschen bör beakta vid 
implementering av primärt arbete i projektform.  

Det empiriska bidraget studien medför är information och kunskap kring hur en 
projektbaserad organisation bör implementeras. Ännu ett empiriskt bidrag, till mindre 
organisationer inom IT-branschen där arbete i projektform är dominant, är vikten av 
struktur, standardiserade dokument samt definierade roller i projekten för att arbeta så 
effektivt som möjligt.  

Begränsningar – Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras. 
Studien kommer enbart att fokusera på mindre organisationer inom IT-branschen och dess 
projektavdelning. 

Nyckelord – Projektbaserad organisation, Projekt, Förändringsledning, Projektledning 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till fallföretaget Qsys Sverige AB som har försett oss med material 
och funnits tillgängliga för frågor som uppstått. Vi vill även uttrycka ett stort tack till Petter 
Jacobs på JSC IT-partner AB och Thomas Johansson på Combitech AB i Jönköping, som har 
tagit sig tid för intervjuer samt hjälpt oss att öka vår förståelse för hur man på bästa sätt kan 
genomföra en organisatorisk förändring.  

Vi vill även framföra ett speciellt tack till vår handledare Sarah Wikner, som har varit ett 
ovärderligt stöd samt funnits tillgänglig med konstruktiva råd och ett brinnande engagemang 
för sina studenter.  

 

 

Madelene Eriksson  Micaela Lundmark  
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1 Introduktion 

Följande kapitel ger en bakgrund till den studie som blivit genomförd på fallföretaget. Ett 
problemområde identifieras kring organisatoriska förändringar och effektivisering, genom 
arbete i projektform. Två organisationer som nyligen genomgått liknande organisatoriska 
förändringar presenteras, vilka författarna har hämtat inspiration ifrån. Vidare presenteras 
studiens syfte och frågeställningar, omfång och avgränsningar samt avslutas med 
rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Världen är i konstant förändring och utvecklingen sker idag snabbare än någonsin. De senaste 
decennierna har omvärlden förändrats drastiskt. Anledningen till det här anses vara på grund 
av framväxten av ny teknologi tillsammans med den globala integrationen, även kallat 
globaliseringen (Jacobsen, 2013). Globaliseringen är en bidragande faktor till att det idag ställs 
allt högre krav från omvärlden gällande marknadsförhållanden, teknologiska förändringar 
samt ekonomiska och politiska förhållanden. Vilket leder till att organisationer måste anpassas 
och utvecklas i takt med omgivningen (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006). Utöver 
omvärldsfaktorerna ställer även kunder krav på organisationerna, då de förväntar sig låga 
priser, hög kvalité, kort leveranstid och god service. Organisationerna besitter även interna 
förväntningar som att gå med vinst och att erbjuda god serviceförmåga.  

Det är tydligt att globaliseringen tillsammans med den konstanta utvecklingen, bidrar till att 
organisationer idag upplever ett starkt krav på förändring. Jacobsen (2013) påstår att 
organisationer idag inte har något val angående att förändras, då det krävs förändringar för att 
överleva som organisation. Som ett svar på det starka kravet på förändring, väljer många 
organisationer att omstruktureras. Under de senaste åren har mängder med teorier om 
organisationsstrukturer utvecklats och det utvecklas ständigt nya (Clegg, Kornberger, & Pitsis, 
2007). Mintzberg (1980) beskriver att strukturen i en organisation måste anpassas till 
organisationens uppgift och roll, vilket styrks av Clegg et al. (2007) som påpekar vikten av 
anpassningsförmåga för att klara av oförutsedda händelser i omgivning, teknik samt tillväxt.  

Den ständiga utvecklingen samt de höga kraven från omgivningen, pekar mot en mer flexibel 
organisationsstruktur som kan hantera höga krav och ständig utveckling. Blomberg (2003) 
påpekar att projektbaserade organisationer, som präglas av arbete i projekt som primär form, 
anses vara flexibla och därav klarar av komplexitet. Den anses även vara effektiv vid förändring 
och förnyelse av organisationer (Packendorff, 2003). Miterev, Mancini och Turner (2017a) 
belyser att ungefär 40% av världens organisationer är projektbaserade.  

En bransch som är i behov av en flexibel organisationsstruktur är 
informationsteknikbranschen, vidare benämnt som IT-branschen, på grund av det ökade 
behovet att arbeta i projektform för att klara av komplexa uppgifter. Genom att arbeta i projekt 
blir det lättare att säkerställa att arbetet fortskrider som planerat och att olika kompetenser 
inom organisationen kan sammanföras (Tillgängligt projekt, u.å). Inom IT-branschen blir det 
även allt mer vanligt att arbeta ”Agilt” som innebär en lättrörlighet (Tonnquist, 2016). Det agila 
arbetssättet beskrivs som flexibelt samt att ha förmågan att utvecklas löpande med 
verksamheten (Gustavsson, 2013). För att lyckas med ett projekt beskriver Little (2011) att 
noggrann planering krävs. Buckley (2011) beskriver även att tydlig styrning är en avgörande 
faktor till om ett projekt ska lyckas eller inte.  

1.2 Två förändringsresor inom IT-branschen 

För att belysa vad en organisatorisk förändring samt arbete i projekt kan innebära för en mindre 
organisation inom IT-branschen har intervjuer genomförts på två organisationer som nyligen 
har genomgått organisatoriska förändringar och som arbetar i projekt. De två organisationerna 
som beskrivs nedan, kommer i slutet av studien att jämföras och analyseras med fallföretaget. 

1.2.1 Combitech AB i Jönköping 

Combitech AB är ett teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. 
Bolaget erbjuder spetskompetens till kunder inom tjänstesektor, försvar, tillverkningsindustri 
och offentlig verksamhet. En intervju har genomförts på Combitech AB i Jönköping, där en 
utvecklingsavdelning med 15 anställda återfinns. Thomas Johansson som arbetar som intern 
projektledare har haft en ledande roll vid genomförandet av förändringsresan på 
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Jönköpingskontoret. Behovet av en förändring uppstod när organisationen fick fler kunder, 
vilket krävde bättre struktur och tydligare ansvarsområden. Förändringens syfte var att ge 
förutsättningar för medarbetarna att kunna prestera optimalt, samt att skapa en bättre relation 
till kunderna.  

 Förändringsarbete 

Projektledaren på Combitech tror att det är viktigt att skapa delaktighet samt tydlighet i att de 
anställda ska få vara med och påverka vid förändringsarbete. För att skapa en samsyn bland de 
anställda hölls möten där medarbetarna fick vara med och diskutera.  

Projektledaren på Combitech belyser att varje förändring är unik. Den viktigaste egenskapen 
som ledare vid en förändring är kommunikationsförmåga samt att förbereda, så att de som 
påverkas av förändringen är mottagliga. Som ledare bör tålamodet beaktas samt att inte 
förändra för mycket på en gång. Projektledaren använde inte någon tydlig förändringsmodell 
men det återfanns en tydlig strategi som byggdes på erfarenheter från tidigare 
förändringsarbeten.  

 Arbete i projekt 

Inom organisationen sker arbetet delvis i projekt. Det agila arbetssättet i kombination med 
scrum, som är en agil projekthanteringsmetodik, förekommer i projekten. Det innebär att 
arbete och aktiviteter planeras två veckor framåt för att sedan göra en ny planering. Det agila 
arbetssättet betyder för projektledaren “frihet under ansvar”. Genom att arbeta agilt blir arbetet 
mer flexibelt och en möjlighet för närmare kontakt med kund skapas.  

Combitech i Jönköpings förändringsresa startade med en definiering av de roller som behövdes 
inom projekt. Organisationen använder en anpassad projektmodell som innehåller olika 
beslutspunkter som kräver acceptans, innan projektet kan fortskrida till nästa fas. De olika 
faserna som används är förstudie, planering, genomförande och avslut, för att försäkra att 
projekt fortlöper enligt plan och att kunden får löpande uppföljning. 

1.2.2 JSC IT-partner AB  

JSC IT-partner AB är en IT-organisation som levererar moln- och drifttjänster vars fokus är att 
förenkla för kunder genom exempelvis digitalisering. Intervjun genomfördes på kontoret i 
Nässjö där de är ungefär 60 anställda och en årsomsättning på drygt 100 miljoner kronor. 
Petter Jacobs som har arbetat som affärsarkitekt, har varit med och drivit igenom en 
organisatorisk förändring på JSC. Ledningen inom organisationen ansåg det nödvändigt att en 
förändring genomfördes på grund av en uppmärksammad tillväxt inom organisationen. En 
distans skapades mellan ledning och medarbetare, vilket ledningen önskade att undvika. 
Ledningen ville bibehålla den platta strukturen, med låg hierarki. De ville även att 
organisationen skulle präglas av en kultur som innebar samhörighet bland medarbetarna.   

JSC beskrivs som en processorganisation bestående av lednings-, utvecklings-, kärn- och 
stödprocesser. Processorganisationen tillåter medarbetarna att arbeta över gränserna, att inte 
enbart utföra det arbetet som de är avsedda att göra, vilket leder till att ett kunskapsutbyte 
mellan medarbetarna uppstår. Likheter finns med en projektbaserad organisation eftersom det 
då finns en resurspool som används vid projektallokering. 

 Förändringsarbete 

En specifik förändringsmodell har inte använts men ledningen har dock upplevt det som ett 
tillvägagångssätt att involvera och engagera medarbetarna tidigt i förändringsarbetet. För att 
nå ett lyckat resultat så understrykes vikten av att beskriva syftet samt förklara varför 
förändringen är nödvändig. Det upplevs även som viktigt att undvika så kallad falsk involvering, 
vilket beskrivs som skapandet av en tro att medarbetarna är med och påverkar, men i själva 
verket är beslutet redan taget.  

“Den organisation vi ville bygga skulle bygga på delaktighet och tillit, att medarbetarna vill 
göra sitt bästa!” - Petter Jacobs 

Förändringen blir meningsfull för de berörda om de får vara med och påverka. Vidare är 
löpande information och kommunikation viktig för att skapa delaktighet och engagemang.  

En utmaning som organisationen står inför är att hantera IT-branschens komplexitet. 
Organisationens ledning uppmanar medarbetarna att arbeta med det som intresserar dem, 



Introduktion 

 

 

3 

eftersom det då uppstår en utmaning i förhållande mellan frihet och tydliga roller. Det här 
innebär att medarbetarnas roller blir svåra att definiera då det tenderar att bidra till att många 
aktiviteter utförs samtidigt. 

När motstånd uppstår anser affärsarkitekten att det är lämpligt att finna en gemensam lösning 
med medarbetarna, för att fånga upp vad som efterfrågas. Ett tillfälle att lyfta de här typerna av 
motstånd är via möten som ledningen har tillsammans med medarbetarna en gång i månaden. 
Medarbetarna involveras då i förändringsprocessen och möjlighet finns att hantera de hinder 
och motstånd som uppstått.  

 Arbete i projekt 

På JSC arbetar de enligt det agila arbetssättet som enligt affärsarkitekten innebär att sätta upp 
mål och riktningar för att uppnå resultat. Vägen till resultatet behöver nödvändigtvis inte vara 
planerad, då det kan uppkomma oklarheter längst vägen. I JSC:s projekt ingår en styrgrupp och 
en projektgrupp där rollerna finns definierade, men det är olika personer som besitter rollerna.  

1.3 Problembeskrivning 

Mindre organisationer inom IT-branschen står inför stora utmaningar. IT-branschen är en 
komplex, krävande och ständigt växande bransch som är under konstant utveckling. 
Tillsammans med externa och interna faktorer som ställer allt högre krav på organisationer, så 
blir det stundtals mer påfrestande för en mindre organisation som inte har tillgång till samma 
mängd resurser som en större organisation. Organisationer tenderar att övergå till en 
projektbaserad organisationsform, på grund av dess flexibilitet samt möjlighet att hantera 
komplexa uppgifter (Packendorff, 2003). För att genomföra en organisatorisk förändring är det 
tämligen uppenbart att ett tydligt ledarskap och styrning krävs.  

Inom en projektbaserad organisation är arbete i projektform dominerande, vilket kräver 
kunskap om arbete i projekt. Kunskapen kan beröra projekts innehåll, vilket innefattar 
projektmodeller, utvecklingsmetoder, kravspecifikationer, projektplanering, dokumentation, 
verktyg och mallar. Det är därav intressant att undersöka hur arbete i projektform kan 
effektiviseras samt vilka framgångsfaktorer som återfinns vid en organisatorisk förändring. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att IT-branschen är komplex och under ständig utveckling. 
För att bemöta det här är en flexibel organisationsform att föredra vid hantering av komplexa 
uppgifter. Den projektbaserade organisationen beskrivs som bäst lämpad att klara av de här 
utmaningarna, då den dominerade arbetsformen präglas av arbete inom projekt. Författarna 
av studien vill därför undersöka hur arbete i projektform kan implementeras. Därmed är syftet 
med studien:  

Att undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre 
organisation inom IT- och mjukvarubranschen. 

För att kunna besvara syftet har två frågeställningar tagits fram. Bakgrunden nämner 
det ökade behovet för organisationer verksamma inom IT-branschen, att arbeta i 
projektform. Vidare nämns det att ifall en organisatorisk förändring genomförs, är ett 
önskat utfall att organisationen ska bli mer effektiv. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? 

Arbete i projekt beskrivs som effektivt för att klara av höga krav från omgivningen som uppstår 
i takt med utvecklingen. För att kunna bemöta de höga kraven anses arbete i projekt vara en 
lämplig arbetsform. Därmed blir studiens andra frågeställning:  

Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  

1.5 Omfång och avgränsningar 

Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras. Studien kommer att 
fokusera på mindre organisationer inom IT-branschen. En mindre organisation beskrivs som 
en organisation som har färre än 50 anställda eller en årsomsättning som inte överstiger 10 
miljoner euro (EUR-Lex, 2011). En ytterligare avgränsning är att enbart fokusera på 
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organisationens projektavdelning och de hårda aspekterna så som verktyg, projektmodeller och 
styrdokument.  

1.6 Disposition 

För att enklare förstå studiens fortsatta upplägg följer studiens disposition i kronologisk 
ordning, se figur 1.  

 
 
Figur 1.  Illustration av studiens disposition. 
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2 Teoretiskt ramverk  

Kapitlet inleds med en illustration över den koppling som finns mellan studiens två 
frågeställningar och de teorier som har använts för att kunna besvara frågeställningarna. 
Teorierna som studien innefattar är; Organisationsteori, projekt och förändringsledning.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket.  

 

Figur 2.  Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur kan en organisation 
effektiviseras genom arbete i projekt” beskrivs områdena ”Organisationsteori” och ”Projekt” i 
det teoretiska ramverket. Organisationsteori behandlas för att ge läsaren en grundlig förståelse 
till vad organisationsteori innebär i form av områden som ”Organisationsstruktur” och 
”Projektbaserad organisation”. Syftet är att skapa en förståelse till kommande kapitel, som 
enbart behandlar arbete i projekt. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka metoder finns det för att 
effektivisera projektarbete i en organisation?” beskrivs området ”Projekt” i det teoretiska 
ramverket. Inom området projekt behandlas flera underliggande områden som ”IT-projekt och 
projektmodeller”, ”Agil metod”, ”Projektstyrning och styrdokument” samt ”Roller i projekt”. 
Dessa områden anses grundläggande och nödvändiga för arbete i projektform i en mindre 
organisation inom IT-branschen.  

De två frågeställningarna kommer att inkludera ämnet ”Förändringsledning” då en 
organisatorisk förändring tenderar att starta i toppen av organisationen, för att sedan förankra 
sig bland medarbetarna. Det är därför till stor vikt för förändringsledarna att tänka över 
förändringstrategin för att möta det organisatoriska behovet. Utfallet av förändringen kommer 
även påverka arbetet inom projektet.  

2.2 Organisationsteori 

Organisationsteori är ett generellt begrepp som beskriver och analyserar organisationers 
styrning och struktur (Bakka et al., 2006). Inom organisationsteori ingår kunskap om 
organisationens struktur, kultur och process. Många organisationer genomför 
strukturförändringar, på grund av samhällets ständiga utveckling samt för att de anställda 
ställer högre krav på organisationen som arbetsgivare.  

Organisationer verksamma inom IT-branschen genomgår idag omstruktureringar för att 
anpassa sig till omvärlden. På grund av det här kommer studien vidare enbart att behandla 
ämnet organisationsstruktur.  

 Organisationsstruktur  

Organisationsstruktur kan generellt definieras som en stabil ordning av komponenter inom en 
helhet (Bakka et al., 2006), där själva strukturen håller ihop hela organisationen (Clegg et al., 
2007). Strukturen beskriver vidare hur en organisation delar upp, organiserar och samordnar 
olika aktiviteter (Ahmady, Mehrpour, & Nikooravesh, 2016; Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Bakka et al. (2006) belyser att det finns många grunder till varför organisationer 
omstruktureras, ledningen har ofta flera valmöjligheter när de står inför en strukturförändring.  

En omstrukturering kan genomföras av många orsaker (Balogun, 2007). En orsak kan vara på 
grund av ett behov av att förbättra organisationen genom produktivitetsvinster eller 
kostnadsminskningar. Det kan även vara för att bli mer globalt integrerade genom arbetssättet 
eller en önskan om ökad flexibilitet på grund av den dynamiska omgivningen. Clegg et al. 
(2007) beskriver att organisationer struktureras utefter de centrala faktorerna som 
organisationen konfronteras med.  

Organisationsstrukturen kan påverkas av organisationens strategi, mål, teknik, storlek och 
miljö (Ahmady et al., 2016). För att lyckas med en omstrukturering bör organisationens ledning 
beakta 1) Vad som ska ändras, 2) Hur förändringen ska genomföras, 3) Vilka verktyg som tas 
till hjälp under förändringen, 4) Varför förändringen genomförs, 5) När förändringen ska ske, 
samt 6) Var i organisationen förändringen sker. Bakka et al. (2006) belyser att organisationer 
med en målmedvetenhet ofta finner den bästa lösningen vid val av struktur.  

Flertalet organisationer inom IT-branschen arbetar i projektform. Nästkommande rubrik 
kommer därav behandla den projektbaserade organisationsstrukturen. 

 Den projektbaserade organisationen 

Definitionen av projektbaserad organisation är “en organisation där de flesta av aktiviteterna 
drivs som projekt” (Miterev, Turner, & Mancini, 2017b). Organisationsstrukturen har många 
synonyma termer, exempelvis projektbaserat företag, matrisorganisation, multi-
projektorganisation och projektorienterat företag (Miterev et al., 2017b). Det finns två typer av 
projektbaserade organisationer. Den första typen präglas av projekt som den dominerande 
formen för att leverera produkter och tjänster. Den andra typen präglas av en kärnverksamhet 
med stödjande projekt. Organisationsformen beskrivs vara lämpad för att flexibelt svara på 
kundernas efterfrågan, utföra komplexa uppgifter samt integrera olika kunskapsområden 
(Miterev et al., 2017b). Att organisationsstrukturen är tvärgående förenklar hanteringen av 
komplexitet (Bakka et al., 2006). 

Blomberg (2003) berättar att om fokus blir placerat på en kortsiktig kostnadsjakt istället för en 
långsiktig utveckling, är risken stor att fördelar går förlorade och den långsiktiga effektiviteten 
samt lönsamheten minskar. Ett flertal organisationer har valt att flytta fokus från den primära 
verksamheten till projekt, som en reaktion på den alltmer föränderliga miljön (Charlton, 
Parker, Pathak, & Ribeiro, 2013). 

Inom den projektbaserade organisationsformen sker arbetet primärt inom projekt, därav 
kommer nästkommande rubrik ge en djupare inblick i organisationers projekthantering.  

2.3 Projekt 

Eklund (2011) berättar att utgångspunkten för ett projekt är att det finns en gemensam uppgift 
som ska utföras. Görling (2009) styrker det påståendet och meddelar att ett projekt är en 
temporär organisation som sätts ihop för att existera under en begränsad tid, vars syfte är att 
lösa ett problem. I takt med att projektformen erövrar nya marknader, bidrar det till att 
organisationer befinner sig i en osäkerhet. Anledningen till det är att många personer inte klarar 
av att byta ut all kontinuitet och etablerade rutiner, mot ökade krav på korta tider, då det i 
längden är väldigt slitsamt (Blomberg, 2003).  

Ett projekt består av tvärfunktionella team som tillför en skräddarsydd kompetens för det 
specifika projektet. När projektets mål har uppnåtts upplöses teamet och resurserna återgår till 
respektive avdelning i väntan på nästkommande projekt som är i behov av expertisen (Eklund, 
2011). 

Projekt kan se olika ut beroende på vilken bransch organisationen återfinns inom. Studien är 
inriktad på organisationer inom IT-branschen och det är vanligt förekommande att utgå från 
en projektmodell i projekt. Därav kommer nästkommande rubrik beröra IT-projekt och 
projektmodeller.  

2.3.1 IT-projekt och projektmodeller  

Enligt Skärvad och Lundahl (2016) leder hälften av projekten till ett oönskat resultat. Ett dåligt 
projekt kännetecknas av en ledning som inte är engagerad i projektet, en projektplan som inte 
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är konsekvent, frekventa byten av projektledare eller diffusa definitioner av målet med 
projektet. För att bedöma ett IT-projekt som framgångsrikt återfinns åtta stycken 
framgångsfaktorer som är lämpliga att tänka på i ett projekt (Skärvad & Lundahl, 2016), se 
tabell 1. 

Tabell 1.  Framgångsfaktorer för ett lyckat IT-projekt. 

 

Utöver ovanstående framgångsfaktorer är det vanligt förekommande att utgå från en 
projektmodell vid drivandet av projekt. En projektmodell beskriver hur ett projekt ska ledas 
och styras och består av tre delar; beskrivning av projektprocessen, definition av projektroller 
samt mallar för styrdokument (Tonnquist, 2016). Projektmodeller är, ur lednings- och 
styrningsperspektiv, nödvändiga men ska inte detaljstyra arbetet (Wenell, 2001; Tonnquist, 
2016). Det är viktigt att hitta rätt nivå på styrning. Projektmodeller kan aldrig ersätta mjuka 
värden, som till exempel motivation, vision och arbetslust (Wenell, 2001). Flertal 
organisationer som arbetar med projekt utgår ifrån en klassisk modell och anpassar därefter 
modellen efter de krav och behov som organisationen besitter.  

Den idag mest använda modellen är den dynamiska, som präglas av enkelhet, flexibilitet, 
snabbhet, kundfokusering, kreativitet och delegering (Wenell, 2001). Inom dynamiska 
modeller går det agila arbetssättet att applicera. Den agila metoden har utvecklats inom IT-
branschen och innebär att besitta förmågan att kunna anpassas, förbättras och utvecklas 
löpande (Gustavsson, 2016).  

Blomé (2004) berättar att det finns flertalet modeller för hur arbete i projektform ska 
genomföras. Det blir allt mer populärt för organisationer inom IT-branschen att arbeta agilt för 
att hantera komplexa uppgifter och organisationer bör då välja en projektmodell som går att 
anpassas därefter. En modell som är vanlig inom IT-branschen och som lämpar sig för projekt 
med agilt arbetssätt är Praktiskt Projektstyrning, PPS (Tonnquist, 2016). Modellen är utvecklad 
av Tieto, en organisation som är verksam inom IT-branschen och bygger på organisationens 
befintliga standard samt dess egna praktiska erfarenheter inom branschen. Tieto beskriver 
modellen som “den moderna och flexibla modellen”. Syftet med modellen är att bidra till 
organisationens mål genom effektivt arbete med projekt (Tieto, u.å.-a). Se en förenklad bild av 
modellen i figur 3.  
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Figur 3.  Förenklad illustration av PPS-modellen.  

I fasen ”Förbereda” ingår beslutspunkterna ett, två och tre, se tabell 2. Syftet med fasen är att 
definiera avgränsningar och projektmål samt planera hur arbetet ska genomföras (Tieto, u.å.-
b). I fasen formuleras mål, planeras och kalkyleras, organiseras och bemannas, beskrivs 
arbetsformer, behandlas risker samt att en projektplan sammanställs. I fasen ”Genomförande” 
ingår beslutspunkterna fyra, fem, sex och sju, se tabell 2. I fasen skapas resultatet som leder till 
att projektmålet uppfylls, att etablera och återkoppla åtaganden, hantera oförutsedda 
händelser, följa arbetsformer samt att leverera och överlämna. I den sista fasen, ”Avveckla”, 
ingår beslutspunkt åtta, se tabell 2, och där återlämnas resurser som ingått i projektet. En 
slutrapport skrivs, erfarenheter summeras och projektet stängs i denna fas. 

De flesta projektmodeller innehåller faser och beslutspunkter. Faserna kan skilja sig beroende 
på vilken projektmodell organisationen utgår ifrån. I varje fas och vid varje fasövergång 
återfinns beslutspunkter (Gustavsson, 2016). Vid beslutspunkterna i fasövergången ska beslut 
fattas. Det ena beslutet är om nästa fas kan påbörjas och det andra om föregående fas kan 
avslutas. Faserna och beslutspunkterna bör inte följas exakt, då det kan ske oförutsedda 
aktiviteter på vägen. Beslutspunkterna återfinns i tabell 2. 

Tabell 2.  Beslutspunkter inklusive beskrivning av beslutspunkterna.  

 

Tonnquist (2016) nämner att beslutspunkterna i tabell 2 bör finnas med i ett projekt, med att 
de orangefärgade raderna, BP4 och BPX, är inte obligatoriska i ett projekt. Det här kommer 
studiens författare inte att fördjupa sig i ytterligare, då det inte anses vara relevant för studien.  

Det är vanligt förekommande att arbeta agilt inom IT-branschen för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. Därav kommer nästa rubrik behandla ämnet ”Agil metod”. 

2.3.2 Agil metod 

Tonnquist (2016) beskriver att ordet “Agilt” betyder lättrörligt och metoden är naturlig att 
återfinna inom IT-branschen. Att en organisation är agil innebär att den är flexibel vid 
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förändring samt utvecklas löpande med verksamheten (Gustavsson, 2013). Vidare berättar 
Tonnquist (2016) att det finns ett agilt manifest, framtaget i USA år 2001 av en grupp 
mjukvaruutvecklare, innehållande tolv agila principer, se tabell 3. 

Tabell 3.  De tolv agila grundprinciperna inom agil metod. 

 

 Scrum 

Scrum är en agil projekthanteringsmetodik som ofta används för produkt- och 
mjukvaruutveckling (Lei, Ganjeizadeh, Kumar Jayachandran, & Ozcan, 2017). Metodiken är 
användbar i komplexa miljöer (Gonçalves, 2018) och utformad för att kunna hantera snabba 
förändringar i ett projekt (Lei et al., 2017). De centrala delarna i Scrum är att man delar upp 
arbetet i lika långa etapper som kallas sprintar (Tonnquist, 2016).  

Scrum-metodiken bygger på tre begrepp; Transparens, inspektion och anpassning (Lei et al., 
2017). Transparens handlar om att processen ska vara synlig för alla berörda parter i projektet. 
Inspektion innebär att användarna av scrum behöver inspektera det resultat som deras arbetet 
lämnar efter sig. Anledningen till det här är att upptäcka problem i tidiga skeden. Om en 
inspektör har bestämt att vissa aspekter inom projektet är oacceptabla och utanför projektets 
omfattning, kan processen justeras och anpassas för att undvika problem. 

Gustavsson (2013) understryker att det är vanligt förekommande inom agila projekt att det 
finns både en projektledare som är ansvarig för affären och en “scrum master” som agerar 
coach. Arbetsprocessen samt ansvaret för att projektgruppen arbetar agilt får den befintliga 
”scrum mastern” besluta om, men personen får inte ta beslut angående exempelvis val av 
teknisk lösning. 

Alla projekt kräver någon form av styrning, nästkommande rubrik kommer därför behandla 
projektstyrning och styrdokument.  

2.3.3 Projektstyrning och styrdokument 

En insikt om betydelsen av att erhålla en projektstyrning menar Tonnquist (2016) har förgrenat 
sig högre upp i organisationen under de senaste åren. En projektstyrning på verksamhetsnivå 
brukar vanligtvis kallas för portföljhantering där innebörden är en fokus på värderingar, 
prioriteringar och urval av projekt. En framgångsrik portfölj går mot företagets övergripande 
mål och strategi och är en allmän samling projekt, program och aktiviteter som ska underlätta 
vid en effektiv ledning.  

Inom ett projekt utgår arbetet från en projektplan (Görling, 2009). Tonnquist (2016) beskriver 
att en projektplan är en samling olika styrdokument, vilket styrks av Görling (2009) som även 
berättar att projektplanen i sin tur består av flertalet dokument. Tonnquist (2016) beskriver att 
det finns sex obligatoriska styrdokument i en organisation, som sammanställs i tabell 4. 
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Tabell 4.  Obligatoriska styrdokument. 

 
 
Tonnquist (2016) beskriver att det finns två olika kategorier av dokument; huvuddokument och 
stöddokument. Huvuddokumenten involverar en uppdragsbeskrivning, projektplan, 
resultatrapport och slutrapport. Stöddokumenten involverar exempelvis direktiv, 
nulägesanalys, intressentanalys, kravspecifikation, riskanalys, projektbudget samt roller och 
bemanning. Beroende på vilken fas projektet genomgår i projektlivscykeln, så behövs olika 
typer av dokumentation (Görling, 2009).  

2.3.4 Roller i projekt 

Ett projekt består i somliga fall av olika hierarkiska led som innehåller projektägare, 
referensgrupp, styrgrupp, projektgrupp och projektledare (Larsson, 2012). Det finns fyra typer 
av roller: styrande, stödjande, utförande och ledande (Tonnquist, 2016).  

Under den styrande kategorin återfinns projektägaren och styrgruppen. Projektägarens 
besitter det huvudsakliga ansvaret för projektet; finansieringen, äger resultatet, agerar 
beställare och har ansvar för förstudien. En kunnig och engagerad projektägare bidrar till högre 
kvalitet i projektet och dess resultat samt ansvarar även för godkännandet av beslutspunkt ett 
och två (Tonnquist, 2016), se tabell 2. 

 

Figur 4.  Projektägarens uppgifter. 

Styrgruppen bör bestå av ett fåtal representanter i ledande positioner inom den egna 
organisationen samt kundens organisation. Styrgruppen granskar och tar beslut samt 
godkänner beslutspunkt tre till sex, se tabell 2. 

 

Figur 5.  Styrgruppens uppgifter. 

Under den stödjande kategorin återfinns referensgruppen (Tonnquist, 2016). Referensgruppen 
agerar enbart som rådgivare i projektet och kan bestå av olika intressenter exempelvis; 
potentiella användare, kunder eller affärspartners. 
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Den ledande kategorin består av projektledaren som är ansvarig för det dagliga arbetet och att 
projektet uppnår det avsedda målet (Tonnquist, 2016). Projektledaren besitter ansvarar för att 
leda och organisera arbetet inom projektet. En framgångsrik projektledare förstår kunden och 
dess behov, besitter ledaregenskaper, kan hantera projektmetodiken samt har ett intresse för 
människor. 

 

Figur 6.  Projektledarens uppgifter. 

I den sista kategorin, utförande, återfinns projektgruppen (Tonnquist, 2016). Projektgruppen 
ska bidra med kunskap för att projektet ska uppnå det avsedda målet. Gruppen består av 
resurser från organisationen och kunden, med olika kunskap och arbetsområden. Utöver de här 
rollerna krävs även stöd och delaktighet från organisationens VD, ledning, kunder, 
leverantörer, konsulter och användare (Tonnquist, 2016). 

 

Figur 7.  Projektgruppens uppgifter. 

Många organisationer genomgår organisatoriska förändringar för att arbeta optimalt, vilket 
kräver ledarskap och styrning. Därav återfinns information om förändringsledning i 
kommande rubrik.  

2.4 Förändringsledning  

Förändringsledning beskrivs som en komplex process, vars mål är att göra förbättringar i hur 
organisationen bedrivs för att kunna möta den föränderliga omvärldens krav (Charlton et al., 
2013). Vidare beskriver Serrat (2017) att de flesta förändringsinitiativ grundar sig på att nå 
bättre prestanda, förbättrad kvalitet och ökad kundtillfredsställelse. Jacobsen (2013) belyser 
att ledarskap är viktigt vid förändringar på grund av att normala förhållanden och rutiner 
luckras upp, vilket sprider osäkerhet i organisationen. Ett bra ledarskap ligger som grund för 
större effektivitet vilket leder till högre kvalitet och innebär, i många fall konkurrensfördelar 
(Czarniawska, 2015).  

Ökad förståelse för förändringsprocesser i kombination med tekniker och verktyg, anses öka 
chansen för ett framgångsrikt förändringsarbete (Charlton et al., 2013). Serrat (2017) förklarar 
att ett förändringsinitiativ bör sträva efter ett snabbt genomförande som resulterar i ökad 
prestation. Förändringsprocessen bör inledas genom att först överbrygga motståndet som finns 
mot förändringen, drivkrafterna måste göras starkare än motkrafterna (Jacobsen, 2013), 

Det finns olika verktyg, metoder och teorier om hur en förändring bör ledas och inget sätt 
beskrivs vara bättre än det andra. En klassisk modell, som många anser vara effektiv och 
grundläggande, är Lewin’s förändringsmodell (Lam, 2009; Levasseur, 2001; Cummings, 
Bridgman, & Brown, 2016), se figur 8. 
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Figur 8.  Illustration av Lewin’s förändringsmodell.  

Modellen består av tre faser; unfreeze, change och refreeze (Lam, 2009). Den första fasen 
handlar om att skapa förståelse och att eliminera det befintliga tankesättet. I den andra fasen 
sker förändringen och den tredje fasen handlar om att stabilisera och förankra organisationens 
nya tankesätt. Cummings et al. (2016) beskriver att modellen fått kritik då den anses förenkla 
förändringsprocessens verklighet och att den enbart bör användas som bas. Det här stärks av 
Levasseur (2001) som belyser att modellen bör kompletteras med andra verktyg.  

En annan etablerad förändringsmodell är Kotter’s modell som består av åtta förändringssteg, 
som en ledare kan använda som utgångspunkt vid en förändring (Kotter, 1996). Se de åtta 
stegen i tabell 5. 

Tabell 5.  Kotter’s åttastegsmodell. 
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3 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens genomförande. Inledningsvis beskrivs 
kopplingen mellan frågeställningarna och de metoder som använts i studien. Vidare beskrivs 
studiens arbetsprocess, ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och 
dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens kvalitetskriterier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens två frågeställningar har litteratur- och dokumentstudier samt 
intervjuer genomförts. Att rätt metod används för att besvara frågeställningarna är av betydelse 
för att studien ska uppnå hög validitet och reliabilitet.  

 

Figur 9.  Kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

3.2 Arbetsprocessen 

Det genomförda examensarbetet har delats in i åtta faser, se figur 10. De åtta faserna bestod av 
förstudie, problemformulering, metod och genomförande, teoretiskt ramverk, 
empiriinsamling, dataanalys, sammanställning samt rapportskrivning. En förstudie påbörjades 
på fallföretaget och inleddes med ett möte med ansvarig kontaktperson på företaget för att få 
en tydlig bild över problemet. När ett tydligt syfte och frågeställningar blivit definierade 
påbörjades metod och genomförande samt teoretiskt ramverk. När den teori som behövdes till 
studien samlats in påbörjades en empirisk insamling bestående av dokumentstudier och 
intervjuer. Parallellt med den empiriska insamlingen påbörjades dataanalysen, där författarna 
analyserade materialet utifrån teori för att sedan avsluta med en analys utifrån 
frågeställningarna. Avslutningsvis genomfördes en slutgiltig sammanställning innehållande 
diskussion och slutsatser. Rapportskrivningen pågick under stora delar av processen då den 
startade i februari och fortlöpte till juni.  

 

 

Figur 10.  Studiens arbetsprocess. 
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3.3 Ansats 

Det finns två typer av inriktning på forskning, kvalitativ och kvantitativ (Patel & Davidsson, 
2011). I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi använts. En kvalitativ studie innebär 
att systematiskt samla in, tolka och bearbeta kvalitativa data (Skärvard & Lundahl, 2016). Enligt 
författarna handlar kvalitativ forskning om att beskriva, analysera, tolka och förstå exempelvis 
en organisation, grupp, situation eller händelse.  

Skärvard och Lundahl (2016) beskriver att en kvalitativ studie ofta är induktiv. En induktiv 
forskning innebär att utöver förståelsen och tolkandet av det studerade objektet, utvecklas även 
ett teoretiskt ramverk och perspektiv. Studiens ansats är till största del induktiv på grund av att 
insamlad empiri kommer leda till ett definierat tillvägagångssätt, för hur arbete i projekt kan 
effektiviseras i en mindre IT-organisation. I slutet av processen påvisar rapporten ett inslag av 
abduktiv forskning. Det beror till största del av att författarna har kompletterat det teoretiska 
ramverket efter insamlad empiri, för att kunna utforma en mer djupgående analys. Abduktion 
innebär att formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara ett enskilt fall (Patel & 
Davidsson, 2011).  

3.4 Design 

Skärvard och Lundahl (2016) belyser att kvalitativa studier ofta läggs upp som fallstudier, vilket 
studien grundar sig i. En fallstudie kännetecknas av att exempelvis en organisation, grupp eller 
situation studeras i sitt naturliga sammanhang, antingen i detalj, i flera dimensioner eller med 
hjälp av datakällor (Skärvad & Lundahl, 2016). Fallstudier är användbara vid studerande av 
processer eller förändringar (Patel & Davidsson, 2011).  

I studien har en enfallsstudie genomförts i kombinatioin med en flerfallsstudie. I studien 
föreligger fokus på ett fallföretag men två andra företag, liknande fallföretaget, har använts för 
att kunna jämföra och analysera likheter och skillnader. 

3.5 Datainsamling 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har datainsamling, genom primär- 
och sekundärdata genomförts. Primärdata beskrivs som det material utredaren själv samlat in 
och sekundärdata är den data som samlats in tidigare av andra (Skärvad & Lundahl, 2016). 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är några av de vanligaste datainsamlingsmetoderna 
kvalitativa intervjuer, kvalitativ innehållsanalys av dokument samt observationer.  

Studiens datainsamling består av flera olika tekniker; litteraturstudier, för att forma det 
teoretiska ramverket, samt insamling av empiriska data från fallföretaget genom kvalitativa 
intervjuer och dokumentstudier. Genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder 
uppstår triangulering (Patel & Davidsson, 2011), se figur 11. På så vis erhålls en täckande bild 
till analysen och möjlighet finns att länka information. Genom uppnådd triangulering ökar 
studiens validitet.  

 

Figur 11.  Illustration av studiens triangulering.  

3.5.1 Litteraturstudier 

Vid utformning av studien har litteraturstudier genomförts löpande och legat till grund för 
studiens teoretiska ramverk. Genom litteraturstudie hämtas kunskap från böcker, 
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vetenskapliga artiklar, rapporter och konferensbidrag (Patel & Davidsson, 2011). I böcker 
återfinns ofta utvecklade teorier och modeller som är helhetstäckande. I vetenskapliga artiklar, 
rapporter och konferensbidrag återfinns uppdaterad information inom önskat 
forskningsområde (Patel & Davidsson, 2011). I studien har både böcker och vetenskapliga 
artiklar legat till grund för det teoretiska ramverket. 

För att finna relevanta källor till studien har sökningar blivit gjorda i databaser som 
SpringerLink, ScienceDirect och ProQuest samt sökmotorer som Google Scholar och Primo, se 
bilaga 2. För att minska antalet sökträffar har olika sökord, sökordskombinationer och 
trunkeringar använts. Begränsningar i sökningen av artiklar har använts för att minska antalet 
träffar, exempelvis att enbart visa artiklar på svenska och engelska. För att studien ska hålla 
hög tillförlitlighet och äkthet är det viktigt att källornas innehåll är pålitligt. Därav har 
begränsningar i sökningarna även genomförts genom att endast ge träffar på artiklar som blivit 
“Peer-reviewed”, vilket innebär att de blivit granskade av ämnesexperter innan publicering i 
vetenskapliga tidskrifter. 

3.5.2 Intervjuer 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att en intervju är en teknik för att samla in data som 
bygger på frågor. Det är viktigt att vid en kvalitativ studie gå på djupet i studiens 
frågeställningar (Skärvad & Lundahl, 2016). I studien har semistrukturerade intervjuer 
genomförts, vilket är lämpligt att genomföra för att erhålla djupgående information (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Frågorna i en semistrukturerad intervju är på förhand bestämda, men det finns 
inget krav på att följa frågornas ordning. Patel och Davidsson (2011) framhäver att forskaren 
bör utgå från specifikt utvalda teman vid den här typen av intervjuer. 

Intervjuer har genomförts med utvalda personer från fallföretaget Qsys samt på Combitech och 
JSC, se tabell 6. De tre organisationerna är verksamma inom IT-branschen. Combitech och JSC 
har gemensamt att de genomfört en förändringsprocess i närtid samt arbetar i projekt. 
Intervjuerna på Combitech och JSC genomfördes med personer som haft ledande roller i 
förändringsprocessen samt som har erfarenhet av arbete i projekt. Syftet med att intervjua 
personer i andra organisationer än fallföretaget var för att bredda uppfattningen om det 
studerade ämnet.  

På Qsys genomfördes tre intervjuer med personer med olika befattning. Först intervjuades 
organisationens VD, som varit med och startat upp organisationen samt sitter med i styrelsen 
och har stort inflytande i organisationen. Syftet med intervjun var framförallt att få bred och 
djup information kring förändringens syfte och drivkrafter. Därefter intervjuades 
produktägaren, som också varit med och startat upp organisationen. Produktägaren har en del 
erfarenhet från projektarbete och dessutom stor insyn i alla organisationens delar. Syftet med 
att intervjua produktägaren var att skapa en samsyn kring hur de vill att organisationens 
projekt ska fungera. Slutligen genomfördes en intervju med organisationens projektledare. 
Syftet med intervjun var att erhålla åsikter och tankar från någon som arbetar med projekt i 
nuläget.  

Tabell 6.  Genomförda intervjuer. 

 
 
Vid utförandet av intervjuerna fick respondenterna frågan om de ville vara anonyma, vilket 
innebär avsaknad av identifieringsmöjlighet (Patel & Davidsson, 2011). Samtliga respondenter 
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gav sitt godkännande på att organisationens och respondentens namn fick användas i studien. 
Det klargjordes för respondenterna att uppgifterna inte kommer att användas utöver studien 
och dess syfte.  

3.5.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier är information som skrivits ned eller tryckts, men även filmer, 
bandupptagningar och fotografier ingår i kategorin dokumentstudier (Patel & Davidsson, 
2011). Yin (2009) beskriver att dokumentstudier fungerar bra tillsammans med fallstudier.  

De dokument som kommer att studeras på fallföretaget är befintliga styrdokument såsom 
rapportmallar, kravställning och riskanalys. Syftet med granskningen är att få en inblick i 
organisationens utgångspunkt samt se över vilka förbättringar som kan genomföras.  

3.6 Dataanalys 

Syftet med kvalitativa studier är att skapa djupare kunskap (Patel & Davidsson, 2011). Den 
kvalitativa insamlade data består i obearbetad form av text, ord och bilder (Skärvad & Lundahl, 
2016). Analysarbetet går ut på att tolka och förstå materialet för att kunna koppla insamlad data 
till studiens syfte och frågeställningar. Den enklaste varianten av analys och tolkning av data 
handlar om att sortera, reducera och argumentera.  

De intervjuer som genomfördes i studien spelades in för att sedan kunna transkriberas och 
sammanställas. Transkribering innebär att överföra tal till skrift (Transkribera, u.å.) och kan 
genomföras på tre olika nivåer; Ytlig, mellan och grundlig nivå (Skärvard & Lundahl, 2016). I 
studiens analysarbete har den mellanliggande nivån använts, vilket innebär att varje ord i 
intervjun har skrivits ner. För att enklare kunna hitta likheter och olikheter bland 
respondenterna sorterades transkriberingen in i olika kategorier. Därefter reducerades och 
argumenterades det för den information som slutligen valdes att användas i studien.  

3.7 Kvalitetskriterier  

Två vanligt använda kvalitetskriterier i kvalitativa studier är validitet och reliabilitet (Patel & 
Davidsson, 2011). De två kriterierna beskrivs mer noggrant under de två kommande rubrikerna.  

3.7.1 Validitet  

Validitet kan beskrivas som frånvaro av systematiska mätfel (Validitet, u.å; Skärvad & Lundahl, 
2016). Validitet i en kvalitativ studie avser inte enbart datainsamlingen, istället eftersträvas god 
validitet genom hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2011). Vidare menar författarna 
att hög validitet i datainsamlingen hör samman med forskarens framgång i tolkningen av det 
studerade objektets kontext. Validitet beskrivs även handla om hur forskaren lyckas fånga det 
motsägelsefulla. 

I studien har fem personer med olika befattningar inom tre olika organisationer intervjuats, 
vilket innebär uppnådd triangulering då flera olika datakällor använts (Patel & Davidsson, 
2011). Det innebär att samma fenomen har kunnat studeras, men i olika sammanhang för att 
på så vis kunna tolka och analysera variation. I studien har de vetenskapliga artiklar som 
använts varit ”Peer-reviewed”, vilket stärker studiens innehållsvaliditet.  

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar studiens tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2011) och kan beskrivas som 
frånvaro av slumpmässiga mätfel (Skärvad & Lundahl, 2016). Mätningen ska kunna upprepas 
och ge samma resultat av vem som helst och under vilka omständigheter som helst. I en 
kvalitativ studie beaktas reliabiliteten i samband med undersökningstillfällets rådande 
situation (Patel & Davidsson, 2011). En intervju kan således ge olika svar beroende på den 
rådande situationen, men kan ändå anses hålla hög reliabilitet.  

Författarna till studien säkerställer god reliabilitet genom att intervjuerna genomfördes 
tillsammans, vilket stärks av Patel och Davidsson (2011) som anser att närvarandet av minst 
två intervjuare ökar studiens reliabilitet. Intervjuerna har även spelats in för att senare 
transkriberas och utforma studiens empiri. Genom att spela in intervjuerna lagras verkligheten 
och kan spelas upp flera gånger för att försäkra att uppfattningen och tolkningen är korrekt 
(Patel & Davidsson, 2011).  
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4 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den insamlade empirin från fallföretaget Qsys 
Sverige AB, som ligger till grund för studien. Inledningsvis erhålls en kort beskrivning av 
fallföretaget, därefter beskrivs empirin utifrån studiens teorier. Empirin ska, tillsammans 
med det teoretiska ramverket, ge svar på studiens två frågeställningar och innehåller data 
insamlad genom intervjuer och dokumentstudier.  

4.1 Qsys Sverige AB 

Qsys grundades i slutet av 2004 utav Mikael Andersson, organisationens VD, och Boris Gasic, 
produktägare. Namnet på organisationen är en akronym av orden Quality och System, vilket 
även är vad organisationen fokuserar på att ge sina kunder. Qsys är en mindre organisation 
med 13 anställda och en omsättning på drygt 15 miljoner kronor. Organisationen erbjuder sina 
kunder en specialistkompetens inom IT-infrastruktur, systemintegration och mobilitet. 
Organisationens vision lyder:  

”Vi ska vara vår kunds mest lönsamma investering” - Qsys 

Vidare besitter organisationen även en mission som lyder:  

”Att med utgångspunkt från kundens behov tillhandahålla vår mångfald av kunskap, 
tjänster och produkter inom informationsteknologi. Utifrån hållbara attityder, med 

lyhördhet, kreativitet och ett högt engagemang, skall vi på så sätt hjälpa och vägleda våra 
kunder att nå sina mål, och därmed betraktas som den mest uppskattade och åtråvärda 

samarbetspartnern i vår bransch.” - Qsys 

Organisationen grundades då Boris Gasic och Mikael Andersson såg ett behov att förenkla 
arbetet för lagerarbetare. För att lyckas med förenklingen utvecklade de en mjukvara och 
namngav den Qpick, vilket är en akronym för Quick Pick. Genom att använda Qpick är det 
möjligt att scanna den streckkod som återfinns på varan, för att sedan scanna den streckkod 
som finns på platsen den ska till. Det finns även möjlighet att integrera Qpick mot det befintliga 
affärssystemet hos kund, så att det registreras direkt och därmed minimera risker för fel. För 
en ny kund som inte har använt mjukvaran tidigare, så är det lämpligaste sättet för 
implementation att driva ett projekt, ett så kallat Qpick projekt. Det finns fyra moduler som 
projektet berör; inleverans, lagerflytt, plock och inventering. Idag drivs Qsys projekt av Niklas 
Henningsson som är en av organisationens två projektledare.  

Organisationens kundkrets är varierad men består till största del av kunder med lagerhantering 
inom den privata sektorn, exempelvis inom tillverkning, distribution, tjänste-entreprenad och 
så kallade certifieringsbolag. Vidare har Qsys både direkta och indirekta konkurrenter.  

Nuläge 

Fallföretaget Qsys Sverige AB har påbörjat en förändringsresa som innebär att övergå till en 
projektbaserad organisationsform, där merparten av verksamheten ska drivas genom projekt. 
Organisationens ledning ser idag ett behov av att, i samband med den förändringsresa som de 
genomgår, ta fram en fungerande projektavdelning som kan leda bolaget framåt. Qsys har idag 
inte den struktur och kunskap som behövs om projekt för att kunna driva projekten så effektivt 
som möjligt. Därav är organisationens ledning osäker på hur de bör driva projekten för att 
kunna effektivisera dem i tid och kostnad. Genom att arbeta i projekt som dominerande 
arbetsform tror Qsys ledning att de kommer bli mer effektiva och flexibla för att på så vis kunna 
öka organisationens lönsamhet.  

4.2 Att byta organisationsstruktur 

En anledning till att Qsys har valt att implementera den projektbaserade organisationen är ökat 
krav från befintliga, men även nya kunder. Ju större kunder organisationen arbetar med, desto 
mer krävs i organisationens leveranser. Det här innebär att organisationen måste värna om 
tiden och bli mer effektiva. Produktägaren anser att en projektbaserad organisation kommer 
att bidra till högre effektivitet.  

 En besvärande komplexitet 

Organisationen har få anställda, en relativt komplex programvara och leverans, med allt fler 
parter inblandade, som samtliga kräver att Qsys är flexibla i sitt arbetssätt. Komplexiteten i 
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leveranserna återspeglas i leveranstiden som ibland uppgår till ett och ett halvt år, en tid som 
organisationen vill minska. Qsys VD uttalar sig enligt nedan gällande förändringens bidrag: 

“Jag tror att en projektbaserad organisation kommer att bidra till ett mer flexibelt 
arbetssätt” – VD:n 

Vidare belyser organisationens VD att det inte fanns någon speciell anledning till att de valde 
en projektbaserad organisation, utan att det föll sig naturligt utefter strukturen på 
organisationens tjänster och leveranser. 

 Skillnad i arbetssätt 

Den nya organisationsstrukturen kommer att innebära viss skillnad i arbetssätt. Det kommer 
att ställa högre krav på ordningsamhet då de anställda exempelvis behöver förhålla sig till 
milstolpar och aktivitetsplaner. Projektledaren uttalar sig enligt nedan gällande förändringen: 

“En fördel att arbeta i projekt är att kunden får det bästa inom det specifika projektet” - 
Projektledaren 

Med det här uttalandet tänker inte enbart projektledaren på kunden utan att medarbetarna 
samtidigt får en möjlighet att växa inom projektet. Projektledaren anser att förändringen är 
nödvändig för att öka kvaliteten på produkten och de tjänster organisationen tillhandahåller.  

Qsys VD berättar att det finns risker med att introducera den projektbaserade organisationen 
för de anställda. Det kommer att innebära mer teambaserat och självstyrande arbete, som 
förmodligen kommer att göra det svårare att få en översikt över organisationen. Även 
projektledaren tror att det finns risker i det nya arbetssättet. En av dessa kan vara att de inte 
arbetar på rätt sätt i projekten vid övergången, vilket kan innebära att arbetet istället blir 
tungrott.  

Ledningen hoppas att förändringen ska medföra mindre styrning från ledningen, att ansvaret 
istället ska fördelas ner i teamen, där teamet kommer att rapportera avvikelser i projekten. 
Arbetet i projekt kommer att innebära mer eget ansvar och det kommer att bli tydligt vem som 
ansvarar för vad.  

4.3 Att arbeta i projekt 

Att arbeta löpande med uppdrag är något som Qsys har gjort sedan organisationen startade. Ett 
uppdrag kan enligt Qsys VD, vara installationer av olika omfattningar. Ett uppdrag av mindre 
omfattning kan genomföras under en kortare tidsperiod och bedöms som enklare att hantera. 
I mindre uppdrag behövs i regel inte en projektledare, utan projektledaren kopplas in vid 
uppdrag av större omfattning, som är mer tidskrävande där kunden har större krav. 

Genom att arbeta i projekt blir arbetet mer administrativt då det exempelvis sker uppföljningar 
på lönsamhet och tidsåtgång på de olika projekten. Det kommer att finnas både interna- och 
externa projekt. Interna projekt kan exempelvis beröra produktutveckling av mjukvaran Qpick 
och externa projekt innebär projekt mot kund. 

 Vikten av tydlig information och kommunikation i projekt 

För att minska risken för missnöjda kunder är det viktigt med en löpande dialog för att 
uppdatera kunderna om var projektet befinner sig i nuläget. Projektledaren på Qsys belyser att 
det är viktigt att få den information som krävs för att kunna genomföra ett projekt så bra som 
möjligt. Information lyfts utav projektledare till styrgruppen vid enstaka tillfällen, det kan till 
exempel vara när man upptäcker en risk i projektet som kan påverka projektet negativt.  

 Det agila arbetssättet 

Ett agilt arbetssätt i kombination med scrum förekommer idag inom utvecklingsgruppens 
dagliga arbete men inte i organisationens projekt. Arbetet inom utvecklingsgruppen sker i korta 
sprintar/delar för att kunna anpassas utefter oväntade förändringar, samt göra kunden delaktig 
i det arbetet som blir genomfört.  

Organisationens VD påpekar att brister har identifierats i arbetssättet, exempelvis att 
medarbetarna inte är säkra på att de arbetar på rätt sätt och det befintliga arbetssättet är i 
dagsläget inte säkerställt att vara korrekt. När Qsys VD får frågan om vad det agila arbetssättet 
innebär för VD:n erhålls svaret:  
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“Inom det agila arbetssättet är det vanligt förekommande att aktiviteter blir genomförda i 
små delar i taget” – VD:n 

Enligt produktägaren innebär det agila arbetssättet att olika aktiviteter delas upp i mindre 
delar, för att sedan bekräftas att delarna fungerar som planerat. Vidare citerar produktägaren 
enligt nedan: 

”Att arbeta i sprintar och scrum är något som jag tror är lämpligt även i projektledning” - 
Produktägaren 

Vidare beskrivs att det till stor mån förekommer korrigering av delarna innan aktiviteten är 
redo för slutgiltig acceptans av beställaren. Det här leder till att det kan ta lång tid innan 
återkoppling gällande aktiviteten kan nå beställaren. Qsys projektledare ser i nuläget 
svårigheter i uppföljningen av projekt. För att kunna underlätta uppföljningen anses en rutin 
och lämpligt verktyg vara nödvändigt att utforma. 

 Effektivisering genom styrdokument 

Organisationens projektledare berättar att det i nuläget enbart finns ett fåtal styrdokument, 
men ser ett utökat behov av styrdokument. En tydlig uppdragsbeskrivning samt mallar för 
informationsflöde, rollfördelning och kontaktlistor för att underlätta och effektivisera projektet 
anses vara nödvändiga, då dessa dokument inte finns i nuläget. Produktägaren tillägger att en 
kravspecifikation är av stor vikt för att bemöta kundens krav. Nackdelen med styrdokument 
anser produktägaren vara att man inte kan fånga de emotionella delarna som exempelvis att 
känna av vad kunden egentligen önskar. Se bilaga 1 för att få en överblick över vilka dokument, 
samt dokumentens innehåll, som Qsys använder vid projektledning i nuläget. 

 Otydliga roller 

Qsys har i dagsläget ett dokument på rollfördelning som medarbetarna gemensamt diskuterat 
fram. Projektledaren understryker att det inte framgår tydligt vilket ansvar de olika rollerna 
besitter. Produktägaren stärker tidigare utlåtande, att det finns definierade roller i ett projekt, 
men att sättet det är dokumenterat på idag inte är förståeligt för gemene man. Det finns i 
nuläget ett övergripande dokument på medarbetarnas olika kompetensområden. Syftet med 
dokumentet är att agera som ett hjälpmedel om någon i organisationen söker efter en viss 
kompetens.  

Projektledaren berättar att på grund av att organisationen är så pass liten, så används alla 
medarbetare som resurser inom organisationen. Vidare berättar projektledaren att kunskapen 
gällande vem som ska tillsättas på vilken position kommer från personlig erfarenhet, men ser 
ett behov av att medarbetarnas kompetens dokumenteras. Uppstår det någon fundering eller 
något problem under projektets genomförande så vänder sig projektledaren idag till antingen 
sin kollega inom projektledning eller till projektägaren.  

 Avsaknad av projektmodell  

Qsys VD berättar att de i nuläget inte har någon tydlig projektmodell att utgå ifrån vid 
projektledning. Projektledaren uttrycker sig enligt nedan angående avsaknaden av en 
projektmodell: 

“I dagsläget är vi i behov av en lämplig projektmodell som passar organisationen, då det 
inte finns någon idag” - Projektledaren 

För att hitta ett arbetssätt som passar Qsys, har de kombinerat olika sätt att arbeta på för att 
finna en lämplig struktur för arbete inom projekt. Projektledaren tror att anledningen till att 
organisationen inte använder någon etablerad projektmodell i nuläget är för att de saknar 
djupare kunskap om projektmodeller. Fördelen med att skapa en egen projektmodell är att det 
finns möjlighet att anpassa modellen efter organisationens eget behov. Nackdelen är att 
projektledarna kan stöta på hinder som hade undvikits vid val av en renodlad projektmodell. 

Verktygen som organisationen använder sig av ingår i Office 365. De mest frekvent använda 
verktygen är Microsoft Project, där projektledarna skapar Gantt-schema och genomför 
resurstilldelning samt kommunicerar, internt och externt, genom Microsoft Teams.  
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4.4 Att leda en organisatorisk förändring 

Organisationen är i nuläget duktig på att arbeta flexibelt, men vill nu fokusera på att bli mer 
effektiv för att exempelvis kunna hantera fler och större kunder. Förändringen som innebär att 
arbeta i projektform kommer att leda till att de blir skickligare i hanteringen av nya uppdrag.  

Den största fördelen med förändringen tror Qsys VD är att de kommer att få bättre möjligheter 
att följa upp projekten. De kommer tidigt att kunna se vad som blivit gjort rätt och fel i 
projekten, vilket kommer att analyseras och appliceras i nästa projekt. Förändringen kommer 
att innebära ett nytt sätt att organiseras på, vilket medför nya förväntningar.  

 Tydlig information och kommunikation skapar förutsättningar  

Organisationens VD meddelar att de har haft olika aktiviteter för att kommunicera ut 
förändringen till de anställda, där nästan alla organisationens medarbetare varit involverade. 
De kommer även att genomföra en kick-off där ledningen kommer att informera mer kring 
förändringen och dess innebörd.  

“God kommunikation kommer att bidra till minskat missförstånd, vilket i slutändan 
kommer att ge förutsättningar för ökad lönsamhet” – VD:n 

Projektledaren anser att information har framgått om att förändringen ska genomföras. 
Organisationen har tillhandahållit medarbetarna med ett forum där större delen av 
organisationen har varit delaktiga i diskussioner, samt haft möjlighet att påverka den 
förändring som organisationen står inför. 

Att arbeta med projekt är nytt för de anställda på Qsys. Projektledaren har uppfattat att den 
information som funnits om hur man ska leda projekt eller arbeta inom projekt har varit 
bristfällig. Befogenheter att fatta egna beslut om hur projektavdelningen ska se ut har blivit 
givna till projektledaren.  

Produktägaren berättar att förändringsarbetet inte har blivit presenterat på rätt sätt, utan 
förändringen har genomförts utifrån leveranspanik samt för att säkerhetsställa kvaliteten. Qsys 
har under åren fått in många nya kunder vars leveranser behöver skötas på ett bättre sätt. Det 
relativt snabba beslutet om förändring har inneburit att ledningen inte har kunnat ta hänsyn 
till personalens åsikter som önskat, utan det har blivit mer av ett enväldigt besluttagandet.  

“Det finns både fördelar och nackdelar med att medarbetarna inte fått vara med och 
påverka” - Produktägaren 

Med detta uttalande menar produktägaren att om alla alltid ska vara med och påverka, kan det 
leda till improduktivitet. Det kan vid sådana tillfällen vara lämpligt att ledningen går in och 
fattar beslut för att avlasta medarbetarna.  

 Vikten av engagemang och delaktighet 

På Qsys har de samlat de anställda för att diskutera vad förändringen samt de olika rollerna 
innebär.  

“Det är viktigt att skapa engagemang och delaktighet” – VD:n 

Ledningen kan inte genomföra förändringen själva, de behöver idéer och synpunkter från de 
anställda för att kunna utveckla organisationen. Vissa är mer lämpade och engagerade än andra 
och de som vill vara med och påverka, uppmuntras till att göra det.  

“Det här är ett kunskapsföretag, det enda som kan föra bolaget framåt är egentligen att ta 
hand om den samlade kunskapen som finns inom bolaget, så alla måste vara med och driva 

det på ett eller annat sätt” – VD:n 

Projektledaren anser att de anställda i organisationen varit delaktiga i förändringen och att de 
fått den information som varit nödvändig.  

“Ledningen har pekat åt ett håll som vi medarbetare sedan har styrt åt” - Projektledaren 

 Balans mellan styrning och flexibilitet  

Ledningen på Qsys har inte utgått från någon förändringsmodell vid genomförandet av 
förändringen. VD:n beskriver att de haft svårigheter i arbetet med att skapa samsyn i 
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förändringsarbetet, vilket är en svaghet. En anledning till denna svaghet kan bero på att den 
operativa ledningen till stor del består utav organisationens ägare.  

“Det är lätt hänt att bli fartblind och glömma informera de anställda” – VD:n 

Med följande citat menar VD:n att det är viktigt att de anställda får samma information och 
kunskap som ledningen besitter. Det är även viktigt att berätta vad ledningen vill med 
organisationen och vad den står för. Även produktägaren på organisationen stärker VD:ns 
uttalade angående att skapa samsyn, följande uttalande gjordes: 

“Skapande av samsyn kan inte genomföras av en specifik individ, utan medarbetarna 
tillsammans med oss i ledningsgruppen måste skapa den” - Produktägaren 

Projektledaren tycker det är viktigt att hela organisationen är med på förändringen och att 
ledningen säkerställer att alla drar åt samma håll. Det är även viktigt att få med de medarbetare 
som är mindre positiva till förändringen. Vidare anser projektledaren att det är viktigt att i 
början av förändringen lägga fokus på att göra saker på rätt sätt, genom att göra undersökningar 
och efterforskningar. Som ledare tycker projektledaren att det är viktigt att vara lyhörd, att ha 
förmågan att fånga upp medarbetarnas åsikter. Det är även av stor vikt att vara noggrann, 
besitta de befogenheter som krävs i en förändring och att våga ta beslut. 

Färdigheter som är viktiga vid ett ledningsarbete tror produktägare är någon som tittar framåt 
och som drivs av att genomföra saker, i kombination med någon som drivs av att se bakåt och 
analysera de delar som var bra respektive dåliga. Vidare anser produktägare att det är viktigt 
med en kombination av delaktighet och närvaro vid ett förändringsarbete, för att hålla koll på 
vad som händer i organisationen samt hur medarbetarna i teamen mår. 

 Att bemöta förväntad skepsis och motstånd 

Vid en organisatorisk förändring bör förberedelser bli gjorda för att möta skepsis eller rädsla. 
Qsys VD anser att det inte spelar någon roll vilken förändring som genomförs, skepsis och 
rädsla kommer alltid uppstå vid förändringar. Organisationens VD uttalar sig enligt följande i 
intervjun: 

“Fokus bör läggas på förändringsprocessen istället för att försöka bemöta motståndet, för 
motståndet kommer ändå att finnas. Det är även viktigt att kunna påvisa att varje enskild 

medarbetare drar fördel av förändringen, att det inte bara är organisationen som vinner på 
den“ – VD:n 

Vid genomförandet av en organisatorisk förändring kan det uppstå motstånd. Motståndet 
behöver accepteras av ledningen, då det inte alltid går att få alla medarbetare att se åt samma 
håll.  
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5 Analys 

I detta kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån det teoretiska ramverket. Analysen 
är inledningsvis strukturerad utifrån de teorier som studien berör, för att sedan jämföra 
fallföretaget med de två organisationer som presenterats i början av studien, Combitech AB i 
Jönköping samt JSC IT-partner AB. Kapitlet avslutas med att besvara studiens 
frågeställningar. 

5.1 Den projektbaserade organisationen  

En av anledningarna till att det sker omorganiseringar i organisationer, är för att uppnå 
flexibilitet för att följa med i den dynamiska utvecklingen (Balogun, 2007). Qsys har en komplex 
programvara samt komplexa leveranser, vilket kräver att de inom organisationen är flexibla i 
sitt arbetssätt för att kunna anpassa sig efter kundernas krav. Den projektbaserade 
organisationen beskrivs som flexibel samt lämpad för att klara av komplexa uppgifter (Miterev 
et al., 2017b) och kan därav anses vara lämplig för fallföretaget. Noterbart är att inom Qsys, 
som enbart har 13 anställda, så kan en projektbaserad organisation anses olämplig då det finns 
ett fåtal resurser att tillgå. Även om arbete i projekt ska vara primärt inom organisationen så 
behöver även dagliga uppgifter likt supportärenden utföras, vilket kräver vidare resurser. 
Resurspoolen som organisationen har i dagsläget är begränsad, vilket innebär att en 
prioritering av uppgifter behöver genomföras. Resurser kommer allokeras för att täcka alla 
behov samt uppdrag som organisationen behöver utföra. I en organisation likt Qsys, som har 
ett fåtal resurser, så kommer det troligen krävas att merparten av resurserna tar på sig 
ansvarsområden som eventuellt inte ska ingå i deras roll. Det här kan i sin tur leda till en 
otydlighet i rollbeteckningen för vardera resurs och i värsta fall innebära att organisationen 
tappar kunder, då det inte längre går att kontrollera vem som gör vad.  

Qsys mål är att till största del arbeta i projektform, med både interna och externa projekt. En 
lämpad organisationsform är därav den projektbaserade organisationen som präglas av arbete 
i projektform som den dominerande formen (Miterev et al., 2017b). Clegg et al. (2007) berättar 
att organisationer struktureras utefter de centrala faktorerna som organisationen konfronteras 
med. Qsys centrala faktorer är de tjänster och den produkt som levereras till kund. Tillsammans 
med de centrala faktorerna och målet att huvudsakligen arbeta i projektform, anser ledningen 
på Qsys att valet av organisationsstruktur föll sig naturligt. De behöver en organisationsform 
som är anpassad för organisationens tjänster och leveranser.  

Organisationens ledning tror att den projektbaserade organisationen kommer att bidra till ökad 
effektivitet. Ökad effektivitet kommer förmodligen leda till produktivitetsvinster eller 
kostnadsminskningar, vilket Balogun (2007) belyser som en av orsakerna till varför 
förändringar i organisationsstrukturen sker.  

5.2 Arbete i projekt  

För att effektivisera arbete i projekt är en projektmodell att föredra då arbetet blir mer 
strukturerat och tydligt. Inom projekt krävs tydligt definierade roller för att undvika förvirring 
kring vem som gör vad. Vidare anses den agila metoden främja ett flexibelt arbete för att på så 
vis kunna hantera oväntade problem och förändringar. Ytterligare en faktor som kan 
effektivisera arbetet i projekt är standardiserade styrdokument för att minimera tidsåtgången 
vid nya projekt.  

Att arbeta i projekt jämfört med arbete i kärnverksamhet, där medarbetarna har specifika 
uppgifter att koncentrera sig på, innebär en skillnad i arbetssätt. Det kommer att bli mer 
administrativt arbete som kommer att ställa högre krav på ordningsamhet. Det kommer även 
att innebära ett mer teambaserat och självstyrande arbete. Många personer klarar inte av att 
byta ut kontinuitet och etablerade rutiner, mot ökade krav på korta tider gällande exempelvis 
produktion och leverans, då det i längden är väldigt slitsamt (Blomberg, 2003). För att undvika 
förvirring och missnöje hos medarbetarna är det därav av stor vikt att det nya arbetssättet är 
tydligt och strukturerat, vilket det i dagsläget inte är. Lyckas ledningen med det här kan 
projekten bli mer effektiva eftersom medarbetarna då kan lägga energi på det som de är ämnade 
att göra.  
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 Framgångsfaktorer i IT-projekt 

Enligt Skärvad och Lundahl (2016) finns det åtta framgångsfaktorer till ett framgångsrikt 
projekt. Qsys arbetar i dagsläget inte aktivt med framgångsfaktorerna men det går att göra 
kopplingar mellan organisationens sätt att arbeta i projekt och fyra av de åtta 
framgångsfaktorerna. Den första framgångsfaktorn är ”Stöttning från ledningen”, som innebär 
att ledningen ska vara engagerad och delaktig i projektbeslut, samt övervaka arbetet. Hela 
ledningen engageras inte i Qsys projekt i dagsläget. De tillfällen som ledningen berörs av 
projekten är då exempelvis en risk i ett projekt upptäcks som kan påverka projektet negativt. I 
dessa fall är det enbart Qsys VD, som sitter med i projektets styrgrupp och ledning, som berörs. 
En tydligare stöttning från ledningen kommer förmodligen leda till att medarbetarna känner 
sig mer trygga i det nya arbetssättet och det i sin tur kommer innebära effektivare arbete. 

Den andra framgångsfaktorn är ”Planering”, som innebär att det är viktigt med aktuella, 
realistiska projektplaner som genomgås regelbundet. Milstolpar i projektplanen gör det möjligt 
för projektledningen att fatta beslut om fortsatt drift eller om projektet ska stängas (Skärvad & 
Lundahl, 2016). I empirin framgår det att Qsys i dagsläget delvis arbetar med sprintar och 
aktiviteter i projekten, samt att det finns svårigheter med att följa upp vissa aktiviteter. Det 
framgår även att Qsys arbetar med projektplaner, men inte i vilken utsträckning de arbetar med 
hjälpmedlet. Det är påtagligt att Qsys är i behov av en tydligare projektplan. Upprättas en sådan 
kan tidsvinster och effektivitet i projekten uppnås, då berörda medarbetare erhåller tydliga 
riktlinjer och direktiv.  

Den tredje framgångsfaktorn är ”Kommunikation”, som innebär att kommunikation ska ske 
ansikte mot ansikte då det vid långa mailkonversationer kan försvinna information. Mer tid och 
arbete läggs då på att rapportera istället för att utföra arbete. I empirin framgår det att 
medarbetare på Qsys tycker det är viktigt med löpande dialoger för att minska risken för 
missnöjda kunder. Det framgår även att det är viktigt att få den information som krävs för att 
kunna genomföra ett projekt så bra som möjligt. Det framgår däremot inte huruvida 
kommunikationen sker, alltså om den sker ansikte mot ansikte eller via mejl.  

Den fjärde framgångsfaktorn är ”Förändringskontroll”, som handlar om att se vilka 
konsekvenser en förändring i ett projekt kan innebära. Det här kan illustreras genom en 
projektplan (Skärvad & Lundahl, 2016). Aktiviteterna i ett projekt illustreras genom ett Gantt-
schema, där både aktiviteter och tider planeras. Genom kontroll av Gantt-schemat kan 
konsekvenser som medförs av förändringar åskådliggöras och förebyggas. Att kunna hantera 
det tidigt har stor påverkan på ett projekts framfart. Det är därav till stor vikt att fallföretaget 
beaktar framgångsfaktorn i större mån än vad som framgår att de gör i nuläget.  

Det går inte att koppla Qsys arbete i projekt till de fyra sista framgångsfaktorerna; ”Avbrott”, 
”Resultat, inte processer”, ”Företagskultur” och ”Lär dig från tidigare projekt. Författarna till 
studien tror att det kan bero på avsaknad av kunskap kring arbete i projekt, samt avsaknad av 
erfarenhet då de tidigare inte drivit projekt av denna karaktär. Det är av betydelse att göra 
ledningen och medarbetarna medvetna om framgångsfaktorerna för att organisationen ska 
uppnå högre effektivitet i projekten.  

 Projektmodeller  

En projektmodell beskriver hur ett projekt ska ledas och styras enligt Tonnquist (2016). I 
dagsläget har fallföretaget ingen projektmodell att utgå ifrån. Anledningen tordes vara att 
medarbetarna på företaget saknar djupare förståelse för projektmodeller. Wenell (2001) 
beskriver att projektmodeller är nödvändiga ur ett lednings- och styrningsperspektiv, men bör 
inte detaljstyra arbetet inom projekt.  

På grund av att medarbetarna på Qsys saknar kunskap om projektmodeller blir det svårt för 
dem att välja en passande modell. En modell som är vanlig inom IT-och mjukvarubranschen 
och som lämpar sig för projekt med agilt arbetssätt är PPS, Praktiskt Projektstyrning 
(Tonnquist, 2016). Genom att utgå från PPS som projektmodell och sedan anpassa den efter 
organisationens egna krav och behov tordes ett effektivare arbete i projekten kunna uppnås. 
Projektens totaltid hade förmodligen kortats ned drastiskt då de erhåller mer struktur och 
tydlighet i projekten. Vid införandet av en projektmodell bör ledningen dock beakta graden av 
styrning och ta hänsyn till att modellerna inte kan ersätta de mjuka värdena enligt Wenell 
(2001).  
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 Agil metod 

Wenell (2001) informerar att projektmodeller aldrig kan ersätta de mjuka värdena. Det primära 
med en projektmodell är att skapa ordning och reda bland projekt. Att arbeta agilt i alla projekt 
är något som efterfrågas av Qsys produktägare på grund av att möjlighet skapas för att arbete 
sker mer löpande.  

Det agila arbetssättet återfinns ofta inom IT- och mjukvarubranschen (Tonnquist, 2016). På 
Qsys används det agila arbetssättet idag i utvecklingsgruppens dagliga arbete, men efterfrågas 
även i organisationens projekt. Genom att välja ett agilt arbetssätt så skapas möjligheter för 
mer löpande arbete. En agil organisation innebär att den är flexibel vid förändring samt 
utvecklas löpande med sin verksamhet (Gustavsson, 2013). Att välja att arbeta på ett agilt sätt 
innebär för organisationens VD att aktiviteter blir genomförda i små delar i taget. 
Produktägaren bekräftar det här påståendet och förklarar vidare att delarna sedan behöver bli 
bekräftade, för att de fungerar som planerat.  

Qsys VD berättar att han upplever en osäkerhet hos medarbetarna i dagsläget angående 
arbetssättet. Det befintliga arbetssättet är inte säkerställt till att vara korrekt, vilket kan bli sedd 
som en brist. Presenteras tydliga riktlinjer och instruktioner kring det agila arbetssättet av 
organisationens ledning, ökar flexibiliteten hos medarbetarna. Det blir enklare att klara av de 
komplexa uppgifterna i projekten. Förmågan till hanteringen av oförutsedda händelser blir 
högre, vilket innebär att medarbetarna får bättre förutsättningar för att effektivisera projekten.  

Tonnquist (2016) presenterar att det finns ett agilt manifest som har tagits fram som en 
reaktion mot de tidigare mer komplexa planeringsmodellerna. De tidigare modellerna tog inte 
hänsyn till att förutsättningar för ett projekt kan förändras under tidens gång. Manifestet är 
vidare nedbrutet i tolv agila principer som går att tolka och analysera utifrån organisationens 
förutsättningar, se tabell 7.  
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Tabell 7.  Koppling mellan fallföretaget och de tolv agila grundprinciperna. 

 

Det går att finna kopplingar mellan fallföretaget och de tolv agila grundprinciperna, se tabell 7. 
Det här innebär att organisationen redan idag är relativt flexibla och anpassningsbara för 
förändring samt att de utvecklas löpande med sin verksamhet. Författarna till studien tror dock 
att en ökad medvetenhet kring de agila grundprinciperna hos ledningen och medarbetarna kan 
leda till ännu högre flexibilitet och anpassningsförmåga.   
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 Scrum 

Lei et al. (2017) belyser att scrum är utformad för att kunna hantera snabba förändringar inom 
projekt. Qsys arbetar idag med scrum-metodiken på utvecklingsavdelningen för att kunna 
anpassa arbetet utefter oväntade förändringar, samt för att göra kunden delaktig i arbetet som 
blir genomfört. Det här är något som även bör implementeras i övriga projekt. Inom 
kundorderprojekt påpekar Gustavsson (2013) att det är vanligt att det finns både en 
projektledare och en ”scrum-master”. Ett samarbete mellan ”scrum-master” och projektledare 
är något som Qsys bör beakta, då problem i projekten kan upptäckas i god tid.  

 Styrdokument i projekt 

Enligt Tonnquist (2016) existerar det sex obligatoriska styrdokument för en organisation; 
uppdragsbeskrivning, projektdirektiv, projektplan, slutrapport, statusrapport samt 
beslutslogg, se tabell 4. Qsys innehar i nuläget ett fåtal styrdokument, men det framgår i den 
empiriska studien att det finns ett utökat behov. Produktägaren lyfter styrdokument som en 
nackdel, då det hämmar möjligheten att fånga upp de emotionella delarna som exempelvis att 
känna av vad kunden egentligen önskar. Genom att introducera styrdokumenten i projekten att 
använda som utgångspunkt, så frigörs det mer tid för medarbetarna att fokusera på kunderna.  

 Roller i projekt 

En tydlig rollfördelning saknas i dagsläget inom Qsys projekt, vilket framkommer i den 
empiriska insamlingen. Noterbart är att produktägaren påpekade att det finns definierade 
roller, men att sättet det är nedskrivet på inte är begripligt. Ett projekt består enligt Larsson 
(2012) av en projektägare, referensgrupp, styrgrupp, projektgrupp och projektledare. Qsys är 
en mindre organisation där referensgruppen ofta sammanfaller med projektgruppen. En tydlig 
separation gällande vilka som ingår i projektgrupp, respektive referensgrupp kan vara 
nödvändig, då det i nuläget är aningen diffust gällande vilken grupp en medarbetare inom 
projektet ska tillhöra. 

Projektledaren lyfte i intervjun att alla inom organisationen används som resurser för 
projekten, vilket bidrar till att projektgruppen varierar. Då den projektbaserade organisationen 
befinner sig i implementeringsstadiet, så kan organisationen vara i behov av tydligt definierade 
roller. Genom tydligt definierade roller kan projekthanteringen underlättas då 
organisationsformen är ny för alla inblandade. Tydliga roller är även till nytta vid introducering 
av beslutspunkter i projektmodellen där vardera roll besitter ansvar för olika beslutspunkter 
(Tonnquist, 2016).  

5.3 Organisationsförändring och ledarskap  
Ett framgångsrikt förändringsarbete torde grunda sig i en god förståelse för processen i 
kombination med tekniker och verktyg (Charlton et al., 2013). Författarna till studien tror att 
det är vanligt förekommande i större organisationer att utgå ifrån verktyg och tekniker, men att 
kunskapen saknas i de mindre organisationerna. I en mindre organisation blir konsekvenserna 
av ett misslyckat förändringsarbete eventuellt inte lika stora och synliga som i en större 
organisation. Vidare tror studiens författare att den viktigaste biten är att förändringsledaren 
besitter ett inre driv samt har förmågan att känna av sin omgivning, för att på så vis kunna 
lyckas med förändringsarbetet.  

En omorganisering kan ske av många anledningar, ledningen kan se ett behov av att förbättra 
verksamheten genom högre produktivitet och lägre kostnader eller för att öka flexibiliteten. 
(Balogun, 2007). Vidare påpekar författaren att det även återfinns flertalet strategiska 
överväganden bakom en omstrukturering, exempelvis produktivitetsvinster eller 
kostnadsminskningar. Den empiriska insamlingen påvisade att förändringen tordes medföra 
en ökning i organisationens lönsamhet samt förbättrade möjligheter att följa upp projekten, 
vilket kan ses som produktivitetsvinster. Värt att notera är att förändringen ännu inte är helt 
genomförd, vilket innebär att en rättvis utvärdering inte kan genomföras i närtiden.  

För att öka chansen för ett framgångsrikt förändringsarbete meddelar Charlton et al. (2013) att 
det behövs en ökad förståelse för förändringsprocesser i kombination med tekniker och verktyg. 
I empirin framkom att det inte används någon teknik eller något verktyg vid utförandet av 
förändringen. Trots det går mycket i empirin att identifiera med de två förändringsmodellerna 
som benämns i det teoretiska ramverket.  
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Mer specifikt kan följande steg identifieras i Kotter’s förändringsmodell; steg ett ”Befäst en 
känsla av angelägenhet” , steg två ”Skapa kollision”, steg tre ”Utveckla en tydlig vision”, steg 
fyra ”Kommunicera visionen” och steg fem ”Säkerhetsställ att alla kan agera mot visionen”. 
Inom Lewin’s förändringsmodell kan steg ett ”Unfreeze” och steg två ”Change” identifieras. De 
tre sista stegen i Kotter’s förändringsmodell, steg sex ”Säkra kortfristiga segrar”, steg sju 
”Konsolidera och fortsätt framåt” samt steg åtta ”Förankra förändringen” samt det sista 
steget i Lewin’s förändringsmodell ”Refreeze” går i dagsläget inte att koppla till Qsys. Det här 
på grund av att organisationen ännu inte slutfört förändringsresan. Tabell 8 illustrerar Qsys 
tillämpning av förändringsmodellerna. 

Tabell 8.  Fallföretagets tillämpning av förändringsmodellerna.  

 

Qsys position i förändringsresan illustreras av den streckade linjen i figur 12. De övre boxarna, 
ett till åtta, illustrerar Kotter’s åttastegsmodell och de nedre boxarna illustrerar Lewin’s 
förändringsmodell. Studiens författare anser att Qsys befinner sig i steg fem ”Säkerställ att alla 
kan agera mot visionen” i Kotter’s förändringsmodell och i mitten av steg två ”Change” i 
Lewin’s förändringsmodell. 

 

Figur 12.  Qsys Sverige AB:s position i förändringsresan. 

Det framkommer i det teoretiska ramverket att om en organisationsförändring ska medföra 
effektivitet, så bör en överföring ske på ett strukturerat sätt mellan det nuvarande tillståndet 
och det framtida. Överföringen sker mellan enskilda personer, team eller organisationer (Lam, 
2009). Överföringen kan bli kopplad till den empiriska insamlingen där ledningsgruppen hade 
en riktning utpekad som medarbetarna sedan styrde mot. Anmärkningsvärt är att empirin 
påvisade en diskrepans mellan de intervjuade personerna. Organisationens VD meddelar att 
det varit bristfälligt i arbetet med att skapa samsyn i förändringsarbetet, medan produktägaren 
berättar att skapandet av samsyn inte kan genomföras av en enskild individ, utan skapas 
tillsammans av medarbetare och ledning. Det framgår även i empirin att det är viktigt att 
säkerställa att alla medarbetare drar åt samma håll, att göra förändringens innebörd tydlig för 
alla. Dessa faktorer kan kopplas till Kotter’s förändringsmodell, steg två ”Skapa en koalition” 
och tre ”Utveckla en tydlig vision”. 

I empirin framgår det att kommunikation och information är viktigt vid en organisatorisk 
förändring, vilket även belyses i det fjärde steget, ”Kommunicera visionen”, i Kotter’s 
åttastegsmodell. Organisationens VD påpekar att en bra och tydlig kommunikation bidrar till 
minskat missförstånd som leder till bättre förutsättningar. Produktägaren i organisationen 
påpekar däremot att presentationen av förändringen inte blivit genomförd korrekt, då 
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informationen och kommunikationen inte varit optimal. Både VD:n och produktägaren 
återfinns på ledande positioner inom organisationen och genom att inte själva besitta samsyn 
kring ting kan det här leda till otydlighet för medarbetarna. I empirin ansågs engagemang och 
delaktighet vara viktiga aspekter för en ledare vid en organisatorisk förändring. Dessa aspekter 
har enligt empirin genomsyrat förändringsprocessen och kan kopplas till steg två ”Skapa en 
koalition” i Kotter’s förändringsmodell.  

Den gemensamma kunskapen framkommer inom empirin som en faktor som för 
organisationen framåt, vilket innebär att samtliga måste vara delaktiga i förändringsarbetet. 
Aspekten kan kopplas till steg fem ”Säkerställ att alla kan agera mot visionen” i Kotter’s 
modell, vidare kan steg fyra ”Kommunicera visionen” kopplas till empirin då det är viktigt att 
påvisa fördelarna med förändringen för de berörda. Det här kan även kopplas till första steget 
”unfreeze” i Lewin’s förändringsmodell.  

När en organisatorisk förändring genomförs bör en ledare vara beredd på att möta motstånd. 
Serrat (2017) beskriver att förändringsprocessen bör inledas genom att först överbrygga 
motståndet som finns mot förändringen. I empirin framkommer det att fokus bör läggas på 
förändringsprocessen istället för att bemöta motstånd, men även vikten av att involvera de som 
är mindre positiva till förändringen. Det första steget ”Unfreeze” i Lewin’s förändringsmodell 
påpekar vikten av att skapa förståelse, vilket bland annat innebär att bryta ned motstånd. 
Vidare påpekar Jacobsen (2013) att drivkrafterna behöver bli starkare än motkrafterna för att 
kunna åstadkomma en förändring. Det framkom i empirin att hela organisationen inte var med 
vid informationen inför förändringen, vilket är en aspekt som kan bidra till motstånd som i sin 
tur kan minska delaktigheten och effektiviteten inom organisationen.  

5.4 Qsys AB i jämförelse med JSC IT-partner AB och Combitech AB i 
Jönköping  

Engagemang och delaktighet har visat sig vara av stor vikt för de tre intervjuade 
organisationerna. Ökat engagemang leder till en enklare övergång vid förändringsarbetet. Inga 
av de intervjuade personerna som varit ansvariga för förändringen har använt sig av någon 
specifik förändringsmodell i förändringsarbetet. De belyser dock vikten av en tydlig ledning vid 
förändringsarbete samt att det är viktigt att skapa samsyn. En tydlig information tillsammans 
med kommunikation är något som framkommer som viktigt för att skapa samsyn vid de tre 
intervjuerna. Under intervjuerna med JSC och Qsys uppmärksammades att de mötte motstånd 
i förändringsprocessen. Noterbart är att de hanterade motståndet på likartade sätt, då de 
involverade och engagerade medarbetarna i förändringsarbetet. JSC och Qsys har under 
intervjuerna uttryckt en svårighet med att bemöta den komplexitet som finns inom branschen, 
att de tjänster som erbjuds blir komplexa vid leveranserna.  

Gemensamt för de tre organisationerna är att de arbetar i projekt. Combitech samt JSC har 
längre erfarenhet av arbete i projekt än Qsys. De har det agila arbetssättet med Scrum som 
projekthanteringsmetodik som även Qsys påbörjat. Både JSC och Combitech använder sig av 
projektmodeller, vilket skiljer sig från Qsys, då de nyligen börjat arbete i projekt och ännu inte 
har etablerat någon projektmodell. Vid intervjuerna framkom det att det första Combitech 
genomförde vid förändringsresan var att definiera roller inom organisationen. I JSC:s projekt 
finns det definierade roller, vilket skiljer sig från Qsys som precis har påbörjat definieringen av 
roller då de är i början av förändringen mot att primärt arbeta i projekt.  

5.5 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen som formulerades för att svara på syftet är följande: 

Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? 

Projektbaserade organisationer beskrivs av Miterev et al. (2017b) som flexibla och kan hantera 
komplexa uppgifter. För en organisation som Qsys, som hanterar en komplex programvara 
samt komplexa leveranser, så framkom det i empirin att det krävs arbete i projektform för att 
enklare kunna möta kundens behov och krav. I empirin förmedlar Qsys VD en önskan av att bli 
mer effektiv i hanteringen av projekt, vilket i sin tur Balogun (2007) beskriver kan vara en av 
orsakerna till att förändringar i organisationsstrukturer uppstår. Det här i sin tur torde leda till 
en produktivitetsvinst eller kostnadsminskning, vilket bidrar till effektivisering av projekten. 
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Qsys beskrivs i empirin som en mindre organisation som står inför ökade krav i samband med 
större kunder. Vidare förmedlas att de vill ha bättre möjligheter med uppföljning inom projekt, 
för att tidigt se vad som har blivit gjort på rätt och fel sätt. Det här är något som framkommer i 
teorin av Skärvad och Lundahl (2016) och som kan förknippas med en del av de åtta 
framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt IT-projekt. Genom att ha en god översikt av vad som 
har gått bra respektive dåligt i projekten, ökar möjligheterna att lära av misstagen och en 
effektivisering inom projekten sker. Inom teorin tar de åtta framgångsfaktorerna upp det här, 
genom det åttonde steget “lär dig från tidigare projekt”. 

Arbete i projekt bidrar till effektivisering av en organisation genom att det blir lättare att bemöta 
kundernas krav som är en av orsakerna till att förändringar i organisationen uppstår. Vidare 
beskrivs att det behöver finnas bättre möjligheter för uppföljning inom projekt för att lära av.  

5.6 Frågeställning 2  

Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation? 

Utgångspunkten för ett projekt meddelar Eklund (2011) är att det ska finnas en gemensam 
uppgift som ska utföras. För att lyckas med ett projekt skriver Skärvad och Lundahl (2016) att 
det finns åtta framgångsfaktorer att förhålla sig till när ett IT-projekt ska drivas. Författarna 
berättar vidare att flertalet projekt idag leder till oönskade resultat på grund av oönskade 
faktorer. Inom empirin framkommer att Qsys idag arbetar aktivt med fyra av åtta 
framgångsfaktorer. Det finns en tydlig stöttning från ledningen, kommunikationen beskrivs 
som öppen och enkel. De arbetar aktivt med steget som behandlar “Förändringskontroll” 
genom användningen av schemaverktyget Gantt, där en tydlighet finns i förhållandet mellan 
tid och aktiviteter. Det uppfattas dock som bristfälligt gällande “Planering”, då det finns 
svårigheter att följa upp aktiviteter. 

En tydlig projektmodell saknas i dagsläget i organisationen, vilket kan ses som en brist då 
Wenell (2001) beskriver att projektmodeller är nödvändiga ur ett lednings- och 
styrningsperspektiv. Anledningen till att Qsys inte använder någon projektmodell torde vara 
att medarbetarna saknar djupare kunskap inom området. Inom empirin framkommer att en 
anpassad projektmodell för organisationen är av stor vikt. Vid användandet av en 
projektmodell är det viktigt att tänka på att projektmodellen inte ska detaljstyra arbetet samt 
att de inte kan ersätta mjuka värden som exempelvis motivation eller vision (Wenell, 2001).  

Redan idag arbetar Qsys enligt den agila arbetsmetoden, som även Tonnquist (2016) beskriver 
som en vanligt förekommande arbetsmetod inom IT-branschen. Medarbetarna på Qsys 
påpekar att det krävs mer kunskap om arbetssättet för att kunna säkerställa att arbetssättet är 
korrekt. I empirin framgår det att det agila arbetssättet innebär att aktiviteter blir genomförda 
i mindre delar, vilket bekräftas av Gustavsson (2013) som beskriver agilt arbete som flexibelt 
för förändring. Genom att arbeta enligt det agila arbetssättet frigörs utrymme för förändringar, 
som ofta uppstår i ett projekt. 

Ett administrativt hjälpmedel som är lämpligt för att driva ett projekt är styrdokument. 
Tonnquist (2016) belyser sex styrdokument som obligatoriska vid arbete i projekt. Det här 
framkommer även i empirin där styrdokument beskrivs som nödvändiga för att driva projekt. 
Qsys är i behov av fler samt tydligare styrdokument, än vad som finns i organisationens projekt 
idag. Genom tydliga och standardiserade styrdokument kan organisationens projekt 
effektiviseras främst genom att tidsvinster då kan erhållas.
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6 Diskussion och slutsats 

Kapitlet inledes med en sammanfattande beskrivning av studiens resultat genom att 
kortfattat svara på studiens frågeställningar. Därefter beskrivs det teoretiska och empiriska 
bidraget. Vidare presenteras studiens metoddiskussion samt kvalitetsbedömning. Kapitlet 
avslutas med en slutsats och rekommendationer till fallföretaget samt förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Nedan återfinns kortfattade svar och diskussioner på studiens två frågeställningar.  

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? 

Det finns ett flertal faktorer som leder till att arbete i projekt kan bidra till en effektivisering av 
en organisation. Genom arbete i projekt, som bland annat innebär att arbetet blir mer flexibelt, 
kan organisationen enklare bemöta de komplexa uppgifterna och kundens krav. Kundernas 
krav blir enklare att hantera då arbete i projekt innebär att det finns en tydlig uppgift som ska 
lösas samt ett tvärfunktionellt team med olika spetskompetenser, vilket förenklar hanteringen 
av komplexa uppgifter.  

En av de utmaningar som organisationen står inför är ökade krav från befintliga samt nya 
kunder. Arbete i projekt syftar till en högre effektivitet, vilket bidrar till att organisationen 
tjänar både tid och resurser. Att arbeta i projektform innebär även risker då arbetet sker mer 
teambaserat och självstyrande, vilket minskar möjligheten för ledningen att skapa en översikt 
av organisationen. Det här kan i sin tur leda till att många vitala delar inom projektet kan ”falla 
mellan stolarna”, om inte dialogen mellan projektledare och dess projektägare är god.  

Att arbeta primärt i projekt bidrar till ett mer administrativt arbete för projektledaren, då fokus 
återfinns av uppföljningar på lönsamhet och tidsåtgång i de olika projekten. Genom att tidigt 
notera eventuella förseningar inom projektet så kan problem identifieras och bearbetas. Då 
tidsåtgången för de olika projekten noteras, så kan en generalisering av hur lång tid ett projekt 
tar tagas fram. Det i sin tur bidrar till att det blir enklare för projektledarna att identifiera när 
ett projekt tar längre tid än planerat och arbeta med att effektivisera projektet i sig.  

Vid arbete inom projekt så är roller ett centralt begrepp. Varje person som ingår i projektet har 
en specifik roll och ett ansvarsområde. Genom att arbeta på det här sättet blir det enklare att 
hålla reda på vem som är ansvarig för en specifik aktivitet, vilket minimerar risken att saker och 
ting ”faller mellan stolarna”. Att en uppgift eller aktivitet blir försummad kan leda till stora 
förseningar inom ett projekt, vilket även innebär en svaghet för organisationen. 

Vidare beskrivs arbete i projekt skapa bättre möjligheter för uppföljning inom projekt. Genom 
bättre och mer kontinuerlig uppföljning kan organisationen lära av tidigare misstag, vilket 
innebär ständigt arbete med förbättringar som i slutändan leder till en mer effektiv hantering. 

6.1.2 Frågeställning 2 

Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  

För att effektivisera projektarbete i en organisation har ett antal faktorer identifierats. Inom IT- 
branschen anses den agila arbetsmetoden, tillsammans med en dynamisk projektmodell, vara 
lämplig att använda i arbete med projekt. Fördelarna som kan erhållas genom att arbeta agilt 
är möjligheten till att vara flexibel och att enklare kunna anpassa sig efter oväntade 
förändringar. En annan viktig faktor att beakta vid drivandet av projekt är de åtta 
framgångsfaktorerna som framgår i det teoretiska ramverket, se tabell 1. Genom att beakta 
faktorerna ökar möjligheten för att uppnå ett lyckat projekt. Författarna till studien 
identifierade fyra av åtta framgångsfaktorer på fallföretaget. Att fallföretaget inte arbetar aktivt 
utefter alla dessa faktorer kan anses vara är för att de saknar kunskap kring hur arbete i projekt 
ska drivas så effektivt som möjligt. 

Vidare framkommer det i studien att fallföretaget inte utgår ifrån någon projektmodell i 
dagsläget, vilket kan ses som en brist eftersom en projektmodell kan leda till effektivare 
projekthantering. Anledningen till att organisationen inte utgår från någon projektmodell tror 
författarna till studien dels beror på avsaknad av kunskap inom området men även för att de 
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har utformat sitt eget arbetssätt. Genom att utgå från en projektmodell erhålls ett tydligt 
arbetssätt att utgå ifrån som sedan kan anpassas efter organisationens egna krav och behov. 
Vilken typ av projektmodell som en organisation väljer att använda tror författarna till studien 
inte spelar så stor roll då det framkommit att de flesta modeller går att anpassa. Studiens 
författare vill ändå belysa ”Praktisk Projektstyrning” som en lämplig projektmodell för mindre 
organisationer inom IT-branschen då den är utvecklad inom branschen och har de 
grundläggande egenskaper som krävs. Modellen är även anpassad för att kunna applicera det 
agila arbetssättet.  

Ytterligare faktorer som kan anses effektivisera projektarbete inom en organisation, är att 
använda standardiserade styrdokument anpassade efter organisationens krav och behov samt 
att definiera tydliga roller. Att inneha standardiserade styrdokument medför att ansvarig 
person inte behöver plocka fram nya dokument inför varje nytt projekt, vilket leder till erhållna 
tidsvinster. Tydligt definierade roller underlättar för de som är med i projektet, exempelvis vid 
beslutandet av beslutspunkterna som ingår i projektmodellen. Avsaknad av standardiserade 
styrdokument och tydligt definierade roller inom fallföretagets projekt idag tror studiens 
författare även detta beror på avsaknad av kunskap.  

6.1.3 Koppling mellan studiens syfte och förändringsledning 

För att fallföretaget ska lyckas effektivisera arbetet i projekt samt effektivisera organisationen 
som helhet, är det betydelsefullt att även beakta den organisatoriska förändringens påverkan. 
Det framgår i analysen att förändringen inte genomförts på ett optimalt sätt, då flertalet viktiga 
faktorer för ett lyckat förändringsarbete inte har beaktats. Det här kan anses vara en orsak till 
att Qsys idag inte arbetar helt optimalt i projekten. Arbete i projekt kan implementeras med 
hjälp av Kotter’s och Lewin’s förändringsmodeller, för att på så vis fastställa att förändringen 
genomförs på ett korrekt sätt. Därav kan även risker som kan medföras av förändringen 
minimeras. En slutsats är alltså att de organisationer som genomgår en organisatorisk 
förändring som medför ett nytt arbetssätt, bör tänka på att förändringen kommer påverka 
arbetssättet och därmed även organisationens effektivitet.  

6.2 Teoretiskt bidrag 

Den teori som återfanns inom det studerade området var aningen bristfällig gällande 
projektledning och projektstyrning i organisationer inom IT-branschen. Anledningen till det 
här kan anses vara att IT-området har utvecklats enormt de senaste åren, vilket kan bidra till 
att den teori som finns inte har uppdaterats i samma takt.  

Studien bidrar till ny teori genom att belysa en organisatorisk förändringslednings påverkan på 
arbete i projekt. Det här anses vara ett outforskat område, då studiens författare inte har funnit 
någon information berörande sambandet däremellan. Studien lyfter även aspekter som 
organisationer inom IT-branschen bör beakta vid implementering av primärt arbete i 
projektform. Genom att beakta dessa aspekter innan förändringen genomförs kan fördelar 
erhållas då organisationen kan säkerställa att de gör rätt från början.  

6.3 Empiriskt bidrag 

Det empiriska bidraget studien medför är information och kunskap kring hur en projektbaserad 
organisation bör implementeras, genom att utgå ifrån Kotter’s och Lewin’s 
förändringsmodeller. Implementationen ska minimera antalet problem som förändringen kan 
medföra i exempelvis det nya arbetssättet. En implementering av en projektbaserad 
organisation börjar hos ledningen. För ledningen är det viktigt att analysera och tänka över vad 
förändringen innebär för medarbetarna. Om förändringen medför ett nytt arbetssätt bör det 
nya arbetssättet vara relativt tydligt och genomtänkt innan förändringen startar. En tydlighet i 
vad förändringen innebär och hur den kommer att påverka medarbetarna, i kombination med 
ett utformat arbetssätt redan innan implementeringen genomförs, kan bidra till att stora 
fördelar kan erhållas.  

Ännu ett empiriskt bidrag, till mindre organisationer inom IT-branschen där arbete i 
projektform är dominant, är vikten av struktur, standardiserade dokument samt definierade 
roller i projekten för att arbeta så effektivt som möjligt. På så vis kan organisationen som helhet 
effektiviseras genom att möjligheter skapas för att exempelvis kunna ta emot fler och större 
kunder. 
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6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning  

Under förstudien definierades problemområdet, vilket utgjorde en grund för framtagandet av 

studiens syfte samt riktning. För att öka studiens trovärdighet har flera olika 

datainsamlingsmetoder använts; intervjuer, dokumentstudie samt litteraturstudie.  

Intervjuerna som genomfördes höll en semistrukturerad karaktär och genomfördes med tre 
personer på fallföretaget, samt en person från JSC och en person på Combitech. Syftet med 
intervjuerna var att samla in kvalitativ information. Genom att använda semistrukturerade 
intervjuer kunde respondenterna fördjupa och utveckla svaren.   

Dokumentstudien genomfördes enbart på fallföretaget, där de existerande dokumenten 
granskades. En dokumentstudie genomfördes inte på JSC samt Combitech, vilket hade bidragit 
till en ökad kunskap om hur de olika styrdokumenten kan se ut. Vid tillfälle det hade funnits en 
möjlighet att granska styrdokument på ett flertal företag inom samma bransch, hade en mer 
generaliserad projektorganisation kunnat tagits fram. Den här hade eventuellt varit en som 
varit tillämpningsbar på de flesta IT-organisationer.  

En litteraturstudie genomfördes med syftet att erhålla kunskap gällande ämnet och för att skapa 
en djupare insikt över problemområdet. Under litteraturstudien låg fokus tidigt på det agila 
arbetssättet på grund av att fallföretaget delvis använder sig av det i nuläget. Den tidiga 
inriktningen kan dock ses som en svaghet då ingen större ansträngning på att finna alternativa 
arbetssätt genomfördes. Vid utformandet av studiens teoretiska ramverk har delvis böcker 
använts som källor. Det kan ses som en brist då det inte alltid är den nyaste kunskapen som 
presenteras i böckerna. Författarna till studien har till största möjliga mån försökt komplettera 
dessa källor med vetenskapliga artiklar för att öka studiens relevans. 

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att teori formuleras utifrån den insamlade 
empirin. Det här innebär att insamlad empiri kommer ligga till grund till studiens utvalda 
teorin. En risk med den induktiva ansatsen är att information och kunskap saknas gällande 
generaliseringen av teorin, vilket möjligtvis hade uppfyllts vid en deduktiv ansats. Studien har 
däremot inslag den abduktiva ansatsen där teori och empiri varvades, vilket innebär att 
författarna till studien utveckla och vidga generaliteten.  

6.5 Slutsats och rekommendationer till fallföretaget 

I studien har ett antal brister i Qsys Sverige AB:s hantering av projekt belysts. Eftersom 
organisationen fortfarande är mitt i förändringsarbetet är det svårt att mäta huruvida 
bristerna påverkar organisationen, men de kan antas leda till ineffektivitet som i sin tur kan 
leda till exempelvis högre kostnader och mindre produktivitet. De identifierade bristerna i 
projekten är:  

• Avsaknad av tydligt och korrekt arbetssätt inom projekten. 

• Avsaknad av tydliga styrdokument. 

• Avsaknad av tydliga rollbeskrivningar. 

• Avsaknad av en tydlig kommunikation inom projektet.  

• Avsaknad av en projektmodell inkluderat tydliga beslutspunkter. 

Som nämnt ovan bedöms organisationen vara ungefär i mitten av förändringsarbetet, se figur 
12, vilket kan anses ha en påverkan på de identifierade bristerna. I det fall att organisationen 
hade haft ett definierat arbetssätt innan de påbörjade förändringen mot det primära arbetet i 
projekt, hade förmodligen en del brister kunnat undvikas.  

Författarna till studien rekommenderar fallföretaget att implementera en projektmodell, 
förslagsvis PPS, som är utvecklad inom IT-branschen. Projektmodellen är även anpassad för 
att kunna applicera det agila arbetssättet, som fallföretaget delvis arbetar utefter i nuläget. 
Vidare rekommendation är att ett regelbundet möte organiseras mellan projektledare och 
”Scrum-master” så att både utveckling och projekt kan hålla sig a jour med status på aktiviteter.  

En annan rekommendation är att införa tydliga styrdokument, förslagsvis de som Tonnquist 
(2016) rekommenderar, och sedan anpassa de efter organisationens egna behov och krav. 
Organisationen bör även definiera och dokumentera tydliga roller för att undvika missförstånd 
och konflikter som leder till tidsförluster.  
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Genom att implementera rekommendationerna ovan kommer Qsys erhålla en tydligare 
projekthantering, som kommer leda till effektivare hantering och tidsvinster. Det här innebär 
att organisationen kan uppnå ett av sina mål som är att kunna ta emot fler och större kunder. 
Organisationen kommer även kunna gå vidare i förändringsprocessen, där det kvarstår att finna 
ett arbetssätt som passar dem, samt som påverkar effektiviteten positivt. När de väl funnit ett 
passande arbetssätt kvarstår det att förankra arbetssättet och att få medarbetarna att arbeta 
utefter det och inte falla tillbaka till gamla vanor.  

6.6 Vidare forskning 

Studien har haft primärt fokus på hur arbete i projektform kan effektiviseras. De områden som 
belysts i studien har varit relativt övergripande och mestadels fokuserade på hårda värden 
såsom verktyg, modeller och styrdokument. En studie med fokus på de mjukare värdena som 
exempelvis organisationens mål och vision samt informations- och kommunikationsflödens 
påverkan i ett projekt skulle vara intressant för att få en mer täckande bild av arbete i projekt. 
Även att undersöka de hårda och mjuka värdena och relationen däremellan.  

Studien belyser även vikten av ledarskap och genomförandet av en organisatorisk förändring 
och dess påverkan på den skillnad i arbetssätt en förändring kan medföra. Relationen där 
emellan anses vara outforskad och hade varit intressant att studera närmre för att täcka 
forskningsgapet. 
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