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Abstract 

This thesis is based on a case study at ITAB ScanFlow AB (ISF), which is part of the ITAB 
Group. It is a company that works daily in projects that develop cash flow system solutions. A 
project can either be based on innovative ideas or on the wishes of customers. This thesis 
focuses on projects that have a high degree of customization. A common problem in the 
company is that projects expand in scope, meaning that the time plan is exceeded, and 
unnecessary costs connected to poor quality arise. 

To work effectively on a daily basis requires that a project model exists and is followed. We 
found that ISF does not work according to any project model. By  working according to a 
project model, there are greater chances to continuously be achieving good results from each 
project. Project may have different characteristics depending on the type of project model 
chosen. Project models can be divided into four main areas Serial, Parallel, Agile and 
Dy namic. 

The data collection of the study has been conducted through interviews and literature studies 
to describe the company's current situation. It has given a clear picture of how their way of 
working in projects with a high degree of customer customization looks. Analysis of the 
current way of working description has then been analyzed to identify opportunities for 
improvement, and which solutions can solve the identified improvement opportunities.  

The result of the report shows a proposal that ISF could implement and apply in their 
operations. Implementation of our proposed solution would create a clear structure as well as 
eliminate any unnecessary cost incurred by quality deficiencies. The proposal is primarily 
created to be applied in projects that have a high degree of customization but could also be 
modified to work in other types of projects in ISF’s operations. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet bygger på en fallstudie på företaget ITAB ScanFlow AB (ISF) som 
ingår i ITAB koncernen. Det är ett företag som dagligen arbetar i projekt med utveckling av 
kassaflödessystemslösningar. Ett projekt kan antingen ha sin grund i innovativa idéer eller 
från kundens önskemål. Examensarbetet avhandlar de projekt som har hög grad av 
kundanpassning. Vanliga problem för företaget är att projekten expanderar under 
projekttiden v ilket leder till att tidsplanen överskrids och det uppkommer onödiga 
kvalitetsbristkostnader.  

Att dagligen arbeta effektivt i projekt förutsätter att en projektmodell existerar och följs. Efter 
v iss undersökning framgick det att ISF inte arbetar enligt någon projektmodell. Genom att 
arbeta enligt en projektmodell ökar chanserna att kontinuerligt uppnå bra resultat från varje 
projekt. Ett projekt kan vara av olika karaktär beroende på den typ av projektmodell som 
väljs. Projektmodeller kan delas in i fy ra huvudområden Seriell-, Parallell-, Agil- och 
Dy namisk modell.  

Studiens datainsamling har utförts genom intervjuer och litteraturstudie för att kunna 
beskriva företagets nuläge.  Detta resulterade i en tydlig bild av hur deras arbetssätt i projekt 
med hög grad av kundanpassning ser ut. Nulägesbeskrivningen har sedan analyserats för att 
identifiera företagets förbättringsmöjligheter och v ilka lösningar som kan lösa de identifierade 
möjligheterna till förbättring och utveckling. 

Resultatet i rapporten visar på ett förslag som ISF skulle kunna implementera och tillämpa i 
deras verksamhet. Dels för att få en tydlig struktur, dels för att eliminera eventuella onödiga 
kvalitetsbristkostnader. Förslaget är skapat för att fungera i projekt som har hög grad av 
kundanpassning, men skulle vara möjlig att applicera i andra typer av projekt inom deras 
verksamhet. 
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Förkortningar 

 

ISF  ITAB ScanFlow  
ISC ITAB Shop Concept  
POS Point of Sales 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete har genomförts på Jönköping University (JU) som en del av 
utbildningen till programmet Maskinteknik, med inriktning industriell ekonomi och 
produktionsledning. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har tagits fram på 
uppdrag av ITAB ScanFlow AB (ISF).  

1.1 Bakgrund 
ISF är ett utvecklingsbolag inom ITAB koncernen som utvecklar och tar fram koncept för 
kassaflödessystem till sina kunder, i nuläget använder de sig inte av kvalitetsstandarden ISO 
9001:2015. Det som ISF utvecklar är ett koncept för hur designen av en kassadisk kommer att 
se ut efter en framtagen kravspecifikation från kund. Det kan till exempel vara en kassadisk 
med en eller flera rullband kopplade till en skärm där det går att scanna produkter till 
exempelvis butiker som bedriver dagligvaruhandel. Det kan även tas fram kassaflödessystem 
som inte behöver personal på plats för att fungera utan som sköts automatiskt med hjälp av 
kodkommandon. De skapar även mjukvara i form av programmeringskod som integreras i det 
slutliga konceptet, denna kod ser till att uppfylla ett flertal kommandon som specificeras i 
kravspecifikationen. ISF önskar hjälp med hur de kan tillämpa denna kvalitetsstandard i sin 
verksamhet samt hur de kan förbättra sitt arbetssätt i projekt där det sker produktutveckling 
med hög grad av kundanpassning. [1] 

En stor del av de företag som finns är idag ISO certifierade, en del i certifieringen är ISO 
9000-serien där ISO 9001 är en ledningssystemstandard som är väl etablerad i hela världen. 
Att företag uppfyller certifieringskraven innebär enligt ISO 9001 att företaget tar ansvar för 
sina kunder och företagets anställda. Den här standarden utgör ett komplement till att 
ständigt förbättra verksamhetens ledningssystem och företaget i sin helhet. [2]  

Kvalitetsledningssystem används i organisationer för att det beskriver hur ett företag ska 
arbeta med sina processer för att säkerställa kvalitet i sina produkter eller tjänster. 
Ledningssystemstandarden ISO 9001 baseras på sju principer vilka är kundfokus, ledarskap, 
medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och 
relationshantering. Anledningen till att företag väljer att investera i ett 
kvalitetsledningssystem är att det beskriver vad som måste ske i arbetsprocesser och hur de 
kan förbättras samt justeras för att möta sina kunders behov. [3] 

Under en produktutveckling pågår det en tydlig arbetsprocess som ska följas från uppstart av 
ett projekt till dess avslut. En utvecklingsprocess kan grunda sig i att ett problem identifieras, 
genom en kundförfrågan där ett behov behöver tillfredsställas, eller genom en egen idé. Det 
här leder i sin tur till en marknadsanalys där det kontrolleras om det verkligen finns ett behov 
av  det tänkta projektet/produkten. Sedan sker det en konceptgenerering, där det tas fram ett 
antal koncept som sedan utvärderas av projektgruppen och sedan fastställer projektgruppen 
det mest optimala konceptet. Efter det framtagna konceptet sker det en konstruktion av 
produkten och det tas fram både mjukvaruteknik och hårdvaruteknik som sedan utvärderas 
av  en testperson och därefter avslutas projektet. [4] 

1.2 Problembeskrivning 
ISF utvecklar ständigt nya produkter till sina kunder. Alla kunder vill oftast ha helt unika 
lösningar som passar just deras verksamhet. ISF står därför dagligen inför utmaningar för att 
tillgodose kundernas unika behov och önskningar på deras kassaflödessystem. I och med att 
varje projekt är olika gör det att mycket tid och energi läggs på att konstruera dessa 
kassaflödessystem helt från början.  

ISF har i nuläget inget strukturerat arbetssätt som följs, detta på grund av att varje projekt är 
olika. Förutom att ett tydligt arbetssätt saknas finns det heller inte några tydliga riktlinjer för 
när ett projekt är klart för att skickas till nästa del i utvecklingsfasen. Det händer ofta att 
kunderna v ill genomföra ändringar på produkten när projektet har kommit en bra bit på 
vägen. ISF måste åtgärda dessa ändringar, då de har en affärsmodell som går ut på att vara 
väldigt flexibla för att kunna tillgodose kundernas unika behov och önskningar.  
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De problem som ISF har i många av sina projekt är att de måste gå tillbaka och genomföra 
omarbetning i sina produkter för att uppfylla de kundkrav som ställs efter initiering av 
projekt. Det medför i sin tur att det blir förseningar som påverkar tidsplanen och till följd av 
det uppstår kvalitetsbristkostnader för företaget. Andra problem som medföljer med dessa 
ändringar är att alla manualer, certifikat, produktblad, reservdelslistor och instruktioner på 
hur kassadisken ska monteras ihop måste ändras. ISF vill kunna tillämpa de standarder i ISO 
9001 som är möjliga för deras verksamhet då de ser en förbättringsmöjlighet med att införa 
ett kvalitetsledningssystem. Rapporten handlar om hur ISF kan förbättra sin projektmetodik 
och därmed sitt arbetssätt för produktutveckling med hög grad av kundanpassning. De har 
som mål att kunna applicera en tydlig process som ska vara möjlig i deras produktutveckling. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Sy ftet med examensarbetet är att analysera och ge förslag på förbättringar i ISF:s arbetssätt 
för produktutveckling med hög grad av kundanpassning.  

Därmed är examensarbetets frågeställningar följande: 

[1] Hur ser ISF:s arbetssätt ut idag? 

[2] Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i deras befintliga arbetssätt? 

[3] Vilka förändringar kan lösa de identifierade förbättringsmöjligheter hos ISF? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till arbetssättet vid kundanpassade projekt och kommer inte att omfatta 
eventuella förbättringsförslag till utvecklingsprojekt med innovativ bakgrund. 

Rapportens syfte är att komma med förslag på förbättringsmöjligheter för deras nuvarande 
arbetssätt kring produktutveckling i de projekt där hög grad av kundanpassning sker och inte 
ge anvisningar för hur implementeringar kan genomföras. 

Rapporten kommer inte att ge en beskrivning kring utformning av kravspecifikation. 

På grund av bristfälliga data från intervjuer är inte ”Point of Sales”- avdelningen inräknad i 
studien. 

Rapporten avgränsar sig från dokumentstudier på företaget då tillgång inte givits. 

1.5 Disposition 
 Kapitel 2 behandlar teorier som anses vara viktiga för studien, däribland teorier om 

ISO 9001:2015, hur man arbetar i projekt och organisationsstruktur. 

 Kapitel 3 presenterar de olika metoderna som har använts i studien. 
 Kapitel 4 beskriver mer detaljerat hur metoderna har använts och hur hela arbetet har 

genomförts. 
 Kapitel 5 beskriver hur det ser ut i nuläget på ISF. 

 Kapitel 6 består av en analys om nuläget kopplat till teorier på hur det kan se ut. 
 Kapitel 7 presenterar åtgärdsförslag på hur ISF kan arbeta baserat på analysen och 

teorierna. 

 Kapitel 8 avslutar rapporten med diskussion och slutsatser.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet kommer det att presenteras de teorier som varit relevanta för 
examensarbetet hos ISF. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
T abell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori 

Teorier Frågeställning 
1 

Frågeställning 
2 

Frågeställning 
3 

Olika projekttyper  x x 

Generell projektmodell  x x 

Produktutveckling x x x 

Kvalitetsledningssystem  x x 

Ledningssystemstandard 
ISO 9001:2015 

 x  

Strukturerat arbetssätt  x x 

Arbete med processer  x x 

Effektivitet i 
organisationer 

x x x 

Scrum x x x 

 

I tabell 1 går det att se en koppling mellan de tre frågeställningarna som examensarbetet har 
sin utgångspunkt i och vilka teorier som används enligt relevans till respektive frågeställning. 
Dessa teorier har tagits fram för att ge frågeställningarna ett bredare underlag och visar på 
relevans inom deras inriktning genom att forskning sker inom det ämnet.  

2.1.1 Frågeställning 1 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur ser ISF:s arbetssätt ut idag?” 
har följande teorier beskrivits i det teoretiska ramverket. Teorier kring produktutveckling, 
effektivitet i organisationer och Scrum är teorier som går att koppla till den första 
frågeställningen. De ger en tydlig relevans till det hur det ungefär bör se ut i ett företag som 
arbetar med produktutveckling. 

2.1.2 Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen ”Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i deras befintliga 
arbetssätt?” och för att ge en teoretisk grund till den här frågan har samtliga teorier i det 
teoretiska ramverket använts för att ge en stor bredd och variation av data för att kunna 
identifiera relevanta och nödvändiga förbättringsmöjligheter som finns inom ISF:s 
organisationen. 
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2.1.3 Frågeställning 3 
Den tredje frågeställningen ”Vilka förändringar kan lösa de identifierade 
förbättringsmöjligheter hos ISF?” och för att ge en teoretisk grund till den här frågan har 
samtliga teorier bortsett från ledningssystemstandard ISO 9001:2015 använts för att kunna 
skapa validitet och reliabilitet i rapporten. 

2.2 Olika projekttyper 
Enligt Hallin och Gustavsson kan ett projekt vara riktat mot en mängd olika områden. Det 
vanligaste när man beskriver ett projekt är att man allokerar sina resurser för att uppnå målet 
för ett projekt. Ett projekt kan kategoriseras i två olika fall, de är antingen målstyrda projekt 
eller målsökande projekt. [5, p8-10] 
De projekt som är målstyrda är projekt som arbetar mot ett förutbestämt mål och som har en 
ty dlig kravspecifikation på vad som bör ingå i projektet. De här typen av projekt kan 
exempelvis vara en bil med specifika kundkrav. De målsökande projekten är istället projekt 
som fattas ett förbestämt mål vid uppstart, men som strävar efter att identifiera ett mål under 
projektets gång. Ett exempel på vad som kan vara ett målsökande projekt är en produkt under 
utveckling. Det finns ett flertal olika projektledningsmodeller som går att tillämpa beroende 
på v ilken typ av projekt som ska genomföras inom organisationen. [5] 

För varje projekt som genomförs varierar uppgifterna för projektledaren, inga projekt är 
identiska och kräver därför olika mängder av resurser. Det är dock projektledarens roll att 
anpassa projekten för det bästa möjliga resultatet. I exempelvis de målstyrda projekten är 
målet givet och här blir rollen att göra upp en tydlig tidsplan för att nå målet. I de målsökande 
projekten är projektledarens roll mer fokuserad på att arbeta med att forma mätbara delmål 
som ska ge möjlighet till att nå ett slutgiltigt mål. 

2.2.1 Stage-gate modellen 
Den första projektmodellen som utvecklades inom projektledning kallas ”Stage-gate” 
modellen. Den passar oftast bäst till projekt där det finns tydliga mål som är väl definierade 
som projektet kan planeras, kontrolleras och följas upp enligt. En annan v iktig utgångspunkt 
för att den här modellen ska fungera är att de olika stegen och överlämningarna är 
definierade, samt att alla medverkande i projektet har utpräglade ansvarsområden. I 
modellen bryts de övergripande målen med projektet ner i mindre mål och de målen planeras 
sedan på det sättet att det övergripande målet kan nås. [5] 

2.2.2 Agil metod 
När det däremot inte finns tydliga mål som projektet kan planeras enligt passar det bättre att 
följa en agil modell, där agil betyder flexibel i både kropp och sinne. Det syftar på att vara 
flexibel i sitt arbetssätt och vara lyhörda mot sin kund för att lätt kunna tillgodose deras 
önskningar även om dessa ändringar kommer senare i projektet. Planeringen för den här 
metoden sker därför efter hand, man sätter upp kortare delmål som kan betas av. Det blir allt 
mer vanligt att företag tar idéer från den agila modellen och implementerar dessa i deras 
”Stage-gate” modell. [5] 

2.3  Generell projektmodell 
”Projektmetodiken är en uppsättning metoder och verktyg som beskrivs i en styrmodell vilken 
vanligtvis kallas projektmodell”. En projektmodell innehåller beskrivning av processen, 
involverade roller och styrdokument för projektet. Projektmodellen består av tre centrala 
delar, dessa är: 

 Projektlivscykel- som är en beskrivning av projektets process med definierade faser 
och beslutspunkter, exempelvis start av en fas och när överlämningen sker. 

 Organisation och roller- som beskriver ansvarsfördelningen och befogenheter för de 
olika roller som finns under projektet. 

 Sty rdokument- De fungerar som mallar för dokument som behövs för uppstart och 
planering samt uppföljning av projektet. [6] 
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En projektmodell kan användas av alla typer av företag, det betyder dock inte att modellen ser 
liknande ut. Varje projekt är olikt det andra och därför blir innehållet och utformningen olika, 
men oftast kan man se att alla projekt följer samma grundläggande struktur. [6, p17-20] 

Det händer ganska ofta att projektmodeller och utvecklingsmodeller förväxlas, vilket kan 
skapa stora problem för organisationer. Det är v iktigt med förståelse av att en projektmodell 
enbart är en styrmodell som beskriver hur ett projekt ska styras och ledas och inget mer. Det 
finns ofta en väldigt övergripande processbeskrivning som anger hur projektmetodiken kan 
tillämpas under projektets olika faser. En utvecklingsmodell beskriver resultatets 
framtagning, med fokus på de arbetsprocesser, metoder och rutiner som projektgruppen ska 
följa. [6] 

2.3.1 Projektmetodik 
Ett projekt kan ha olika inriktningar beroende på dess syfte och tillämpningsområde, men i 
grunden bygger alla projekt på en metodik som är byggd som en logistisk kedja av affärsbeslut 
med bestämda avstämningar eller överlämningar. De faser som ingår i projekt är vanligtvis 
idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt (se figur 1). Mellan dessa faser finns 
det beslutspunkter, vilka syftar till att kontrollera att tidigare fas arbetsuppgifter är godkända. 
[6] 

 

Figur 1 En generell projektmodell [6, p18] 

2.3.1.1 Idéfas 

För att ett projekt ska kunna initieras måste det först och främst finnas en idé eller ett 
incitament som utreds av företaget. [6] 

2.3.1.2 Förstudie/initiering av projekt 

Förstudien kan ske under informella former under en längre period och i andra fall kan en 
förstudie vara ett mindre projekt. Det kan till exempel handla om en kontraktsförhandling 
eller en upphandling av ett avtal. Syftet med arbetet som sker under förstudien är att kunna 
redovisa en utvärdering av den tänkta projektidén samt en analys av hur projektet ska gå till 
samt en sammanställning av beslutsunderlag för lönsamhet och resursbedömning. [6]  

2.3.1.3 Planeringsfas 

Planeringsfasen är den fas där det bestäms hur ett projekt är tänkt att genomföras. Det är i 
den här fasen som projektägaren och beställaren sätter sig ned med styrgruppen och utser en 
projektledare för projektet. Det är projektledarens uppgift att allt blir gjort inom tidsramen 
för ett projekt. Har en organisation en vana av att arbeta med projekt kan projektet utföras i 
mindre formella former. Det kan också ha betydelse för hur projektledarens roll ser ut, då den 
här personens förutsättningar varierar från standardiserade och tydligt dokumenterade 
beskrivningar av uppgifter, ansvar och befogenheter till mer muntliga överlämningar. [6] 

Planeringens huvudsakliga syfte är att skapa en utförlig översikt över vilka aktiviteter som ska 
ingå i ett projekt och i vilken ordning de ska utföras (se tabell 2). Planeringen ska också kunna 
leda fram till en projektplan som är ett underlag för delegering och uppföljning under 
projektet. Utan en tydlig projektplan är det svårt att se om man kommer att klara av projektet 
under den utsatta tidsramen. Det ska även definieras v ilka olika risker och problem som kan 
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uppstå under projektets gång. För att ett projekt ska kunna fungera som organisationen tänkt 
är informationskanalerna och kommunikationen inom projektgruppen viktig, därför måste 
projektledaren se till att analysera hur det ska gå till redan under planeringsfasen. [6]  

T abell 2: Exempel på rubriker i en projektplan [6, p .130]  

 

2.3.1.4 Genomförandefas 

I genomförandefasen ska projektledaren forma projektgruppen utifrån medlemmarnas olika 
personligheter för att skapa ett fungerade projektteam. Det krävs även att projektledaren ser 
till att säkerställa att projektet går i rätt riktning genom att ständigt följa upp utfall mot den 
uppgjorda planeringen, analysera eventuella avvikelser och om det finns behov för åtgärder 
måste de införas. Det är viktigt att projektgruppens medlemmar ser till att följa projektplanen 
och anpassar sina arbetsmoment enligt den tidsram som är given. Planen som har skapats för 
projektet beskriver hur mycket resurser som är tilldelade för respektive process och hur 
arbetet ska utföras samt hur progressrapporter och kommunikation ska utföras. Den här 
fasen når sitt slutskede då projektets mål är uppnått och godkänt för avlämning till dess 
mottagare som kan vara en intern avdelning eller en extern mottagare exempelvis en kund. 
[6] 

2.3.1.5 Avslutsfas 

När ett projekt går in i avslutsfasen ska det operativa arbetet vara utfört och överlämnat till 
mottagaren. Det som återstår är att skriva en slutrapport, följa upp planer, ta fram 
efterkalkyler, avsluta projektets konton och utvärdera det utförda arbetet för att ta lärdom av 
hur risker hanterades och till sist avveckling av projektgruppen. [6] 

2.3.1.6 Beslutspunkter 

I figur 2.1 kan man se att mellan varje fas finns en beslutspunkt och de fungerar som en slags 
grind som enbart får passeras när resultatet från den föregående fasen är godkänt. Vid 
beslutspunkten genomförs ett beslutsmöte som kan resultera i fy ra olika alternativ vilka är att 
projektet fortgår enligt planen, projektet ska ändras eller kompletteras, stoppa projektet 
tillfälligt eller om projektet ska avslutas. Några exempel på vanliga beslutspunkter ges i tabell 
3. [6] 
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T abell 3: Några exempel på vanliga beslutspunkter [6, p.19] 

 

2.3.1.7 Milstolpar 

För att ett projekts olika delar inte ska bli för stora måste det delas upp i flera etapper 
alternativt milstolpar som används som delmål för vad som ska vara uppfyllt vid ett specifikt 
tillfälle i tidsplanen. En milstolpe är oftast av konkret karaktär som innehåller de viktigaste 
delresultaten som att ”konstruktion utgåva 1 klar” eller ”prototyp färdig”. [7] 

2.3.2 Projektmodellens organisation och roller 
Precis som i organisationer skiljer sig ett projekt från ett annat, det här betyder att ett projekt 
innehåller ett flertal individer med olika erfarenheter som är sammansatta i ett team. 
Samarbetet inom en projektgrupp är beroende av hur väl gruppmedlemmarna känner 
varandra och sig själva. För att projekt ska fungera på det mest effektiva sättet som går måste 
alla individer ha kännedom om vad de andra arbetar med och vad som händer under 
projektets gång. Det finns ett flertal olika modeller kring hur man ska sammansvetsa det bästa 
teamet för ett projekt, ett exempel är ”Belbin’s team roles” (se figur 2) som utvecklades av en 
brittisk projektledningsforskare v id namn Meredith Belbin under 1980 talet. Modellen går ut 
på att det finns nio olika roller i ett projekt men bara en medarbetare som uppfyller flera av 
rollerna. 
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Figur 2 Belbin’s team roles [5, p.153] 

2.3.2.1 Projektmöten 

En stor del av tiden som disponeras under projekt går åt till olika former av möten. Det 
vanligaste problemet med möten är att det saknas en bestämd agenda och väldigt lite 
dokumenteras. Det händer också att det saknas ett tydligt syfte med mötet, vilket medför att 
mötet handlar om alldeles för mycket information. Bieffekten av detta är att mötet blir 
ostrukturerat och det pratas alldeles för mycket utan att det leder till något resultat. Det här 
medför att problem som behöver åtgärdas inte blir lösta och att eventuella produktiva idéer 
inte kommer fram. [6] 

Projektmöten bör hållas regelbundet, gärna veckovis och vara inplanerade under ett projekts 
gång med en tydlig agenda som ska följas för respektive möte. Enligt Tonnquist kan ett möte 
på tre timmar med fem stycken anställda kosta företag en summa på 40 000kr, där med kan 
det bli en stor onödig kostnad om projekt består av massa onödiga möten som inte ger något 
resultat. [6] 

Genom att organisationer använder sig av pulsmöten som är korta regelbundna möten med 
sy ftet att rapportera status under pågående projekt får man en verifiering på att projektet inte 
har stannat upp. I pulsmöten ska både projektledaren och projektägaren vara delaktig, de 
fungerar på så sätt att de som medverkar i mötet får stå framför en visuell planeringstavla 
exempelvis whiteboard-tavla där man beskriver nuläget och nästa steg i projektet. Dessa 
möten varar i maximalt 15 minuter och fungerar som en sorts beslutsmöten. [6] 

2.3.2.2 Styrgrupp 

Alla projekt behöver olika roller för att fungera korrekt, men beroende på projektets storlek 
kan det behövas tillsättas en styrgrupp. En styrgrupp är en grupp individer som inte 
medverkar i projektet utan fungerar som ledning och styr projektet i rätt riktning. Gruppen 
bör vara liten och tillsättas med individer som har en kunskap inom ledarskap men även 
andra egenskaper som skiljer dem åt. Ett stort problem med tillsättande av en styrgrupp är att 
det ses som en ”statusfråga” vem som bör få vara med. [5] 
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2.3.2.3 Projektledare 

Projektledaren ansvarar för att projektet blir av och att det uppnår de givna mål som finns. 
Andra ansvarsområden är att motivera och leda projektgruppen, följa upp framgångarna, lösa 
problem och konflikter, hålla kontakt med aktieägarna och planera, styra och genomföra 
möten. [5, p.41] 

2.3.2.4 Projektägare 

Projektägare är den personen som beställer projekt och är därför projektets klient. Det är den 
här personens ansvar att projektet blir slutfört samt att alla krav enligt kravspecifikationen 
uppfylls, därför är oftast en projektägare kritisk granskande gällande projekt och har höga 
krav på projektets medlemmar. [5] 

2.3.3 Projektmodeller 
Det finns flera olika sorters modeller och varianter som används runt om i världen, de kan 
delas in i fyra huvudområden: Agila, Parallella, Seriella och Dynamiska (se figur 3). 

 

Figur 3 Olika modeller inom projektledning [6, p.133] 

2.3.3.1 Agila modeller 

Att arbeta agilt betyder att man arbetar flexibelt och med kundfokus som största prioritet. Det 
finns fy ra värderingar inom agilt arbete och de är följande: 

 Individer och interaktioner före processer och verktyg. 

 Användbart projektresultat före omfattande dokumentation. 
 Kundsamarbete före kontraktsförhandlingar. 
 Svara upp mot förändring före följa en plan. [5, p.18] 

Även om flexibilitet och kundfokus är högsta prioritet måste ett projekt ha struktur. Det är 
vanligt att agila projekt delar upp arbetet som ska göras i etapper, normalt 2–4 veckor långa. 
Att sträva efter löpande resultat är det viktigaste och att inte endast ha ett uppsatt slutmål 
som inte ger rum för förändring under projektets gång. Agil projektledning karaktäriseras av 
förändring men den måste komma i måttliga mängder och i rätt läge. Det är därför vanligt att 
förändringsförslag behandlas mellan etapper för att förbereda projektgruppen inför nästa 
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etapp. Om förändringar sker löpande under projektet är det lätt att kaos uppstår och projektet 
kan då bli ineffektivt. För att kunna arbeta enligt det här sättet behöver beställaren av 
projektet låta projektgruppen arbeta utan förändringar i varje etapp för att sedan överlägga 
förändringar mellan etapperna. [7] 

Det finns även tolv principer som agila metoder bör följa för att kunna anses vara agila. Det är 
en beskrivning på hur olika agila värderingar ska följas. Eftersom att de först formulerades av 
metodutvecklare inom IT innehåller principerna termer som programvara och utvecklare. 
Inom parenteserna återges det mer generella termer som gör dessa principer lämpliga för alla 
ty per av projekt. [7] 

1. ”Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
lev erans av värdefull programvara (värdefullt projektresultat). 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 
förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara (användbart projektresultat) ofta, med ett par 
veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare (projektdeltagare= måste arbeta tillsammans 
dagligen under hela projektet. 

5. By ggprojekt kring motiverande individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 
och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 
information, både till och inom utvecklingsteamet (projektgruppen). 

7 . Fungerande programvara (användbart projektresultat) är främsta måttet på framsteg. 
8. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare (projektmedlemmar) och 

användare ska kunna hålla jämn utvecklingstakt (arbetsbelastning) under obegränsad 
tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 
anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 
11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter.” [7 , p.36–37] 

Scrum är den mest kända agila arbetsmetoden. Den används för att utveckla och underhålla 
produkter. Den passar bäst inom mjukvaruutveckling och systemförvaltning. Det finns en 
person som har en uttalad roll i scrum och det är scrum-mastern som ska fungera mer som en 
coach än som en chef över gruppen. Dennes roll är att försäkra att arbetet flyter på bra genom 
att hantera konflikter och lösa de problem som uppstår. Andra som är med i gruppen har inga 
uttalade roller utan arbetssättet bygger på att alla tar ansvar för sin egen del.   
Arbetssättet bygger på att man delar upp uppdraget i etapper som kan vara till exempel två 
eller fy ra veckor långa, och de kallas sprintar. En sprint har ett uttalat mål tidsmässigt och 
med avseende på arbetsinnehåll. Varje sprint börjar med ett planeringsmöte och avslutas med 
ett möte som granskar hur långt alla har kommit med arbetet. När en sprint är klar börjar 
planeringen av nästa.  
Agila modeller bygger på att man jobbar i korta etapper och har bra informationsflöde inom 
gruppen. Det brukar därför vara normalt att ha dagliga möten som inte brukar vara längre än 
15 minuter. Inom metoden scrum kallas dessa möten för daily scrum. I dessa möten 
kontrollerar scrum-mastern hur långt gruppen har kommit med sitt arbete jämfört med 
gårdagen. [7]
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2.3.3.2 Parallella modeller 

Parallell utveckling, även kallad ”concurrent engineering” är ett arbetssätt som är vanligt vid 
produktutveckling. Idén med modellen är att kunna arbeta på fler saker samtidigt för att 
spara in tid. Den stora fördelen med modellen är att projekttiden begränsas (se figur 3). Det 
kan däremot innebära mer risk med parallell utveckling, eftersom man arbetar på flera delar 
samtidigt kan det bli problem att få allt att passa ihop i slutändan. Riskerna kan minimeras 
om avstämningspunkter läggs in innan projektet börjar och följs upp under projektets gång. 
[6, p.132] 

2.3.3.3 Seriella modeller 

Seriell utveckling är raka motsatsen från parallell utveckling. Här genomförs en aktivitet i 
taget och det blir därför mindre risker. Varje delaktivitet måste vara helt klar innan man kan 
gå v idare till nästa. Nackdelen med det arbetssättet är att projekten tar lång tid att genomföra 
och det är därför inte många projekt som använder den här modellen. [6, p.131] 

Den seriella metoden kallas ibland för vattenfallsmodellen (se figur 3), den innebär att varje 
aktivitet måste vara slutförd och godkänd innan projektet får ”rinna över” i nästa etapp. 
Denna modell är väldigt tidskrävande och har därför medförts att enbart ett fåtal projekt 
genomförs efter den här modellen. [6] 

2.3.3.4 Dynamiska modeller 

Dy namisk modell innebär att man bearbetar det som är viktigast i nuläget för ett projekt. I 
denna modell är flexibilitet, kundfokusering, snabbhet, enkelhet, delegering och kreativitet 
några nyckelord. [8, p40] 
Ett exempel på det är metoden DSDM (Dy namic Systems Development Model) även kallad 
MoSCoW. De versala bokstäverna står för: 

 Must have (Måste ha) 
 Should have (Ska ha) 
 Could have (Kan ha) 

 Won’t have this time (Vill inte ha den här etappen) [7] 

De två o:na som finns i namnet MoSCoW har bara lagts till för att det ska bli ett ord som man 
lätt kan komma ihåg. Metoden handlar om att man delar upp kundkrav i kategorier för att lätt 
kunna prioritera det som är v iktigast. Den kan därför förhindra att osäkerheter uppkommer 
bland arbetarna. [7 , p.119] 

En v idareutveckling av den dynamiska modellen är den ”Sneda Vågens metod” som har i sy fte 
att på ett välkontrollerat sätt maximalt utnyttja parallellism för att hålla nere projekts totala 
tidsåtgång. Den Sneda vågen har utvecklats för att minska inslagen av ineffektivitet och 
sy nkroniseringsförluster i ett projekts slutskede. Dock kräver den parallella modellen mycket 
mer noggrann planering än de projekt där man genomför ett moment i taget. Den Sneda 
Vågen lägger stor vikt i förprojekt och nödvändiga utredningar för att uppnå maximal effekt. 
Enligt Wennell så kan förprojektet använda upp till 20–50 procent av den planerade 
tidsplanen men enbart använda fem till tio procent av resurserna för projektet. För att den här 
modellen ska fungera hos företag måste de ha som mål att arbeta parallellt istället för seriellt 
samt ha sitt fokus på ett resultat i stället för processer i sin verksamhet. Det som mest 
utmärker den Sneda vågens metod är etappmålen. De är väldigt många och konkreta, ett mål 
ska alltid vara mätbart och tidsatt. Det är väldigt viktigt att det finns en tydlig deadline för 
varje etapp. [8] 
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2.4 Resonemang kring arbetsmodeller 
I tabell 4 ges en jämförelse för de olika modellerna gentemot olika förutsättningar som kan 
finnas i ett utvecklingsprojekt med hög kundanpassning. 

T abell 4: Datamatris för förutsättningar för produktutvecklingsprojekt 

Förutsättningar Stage-
gate 
modeller 

Agila 
modeller 

Parallella 
modeller 

Seriella 
modeller 

Dynamiska 
modeller 

Väl definierade 
mål i projekt + - + + + 

Uppsatta 
milstolpar + + + + + 

Flexibelt 
arbetssätt 
gentemot kund 

- + - - - 

Mindre projekt - + - - - 

Bristande 
tidsåtgång + - + - - 

Tydlig 
kravspecifikation + - + + + 

Standardiserat 
arbetssätt + - - + - 

 

En ”stage-gate” modell passar bra till de flesta förutsättningarna som beskrivits i tabell 4. Det 
är den modell som har mest ”+” och är endast sämre när det gäller att vara flexibel och i 
mindre projekt. Om ett företag v ill vara flexibel och arbeta i mindre projekt fungerar en agil 
modell bäst. En agil metod som Scrum fungerar bäst inom mjukvaruutveckling men inte lika 
bra som en övergripande metod till ett projekt där många avdelningar arbetar tillsammans. 
En kombination av stage-gate och agil modell kan vara att rekommendera. Man kan utgå från 
stage-gate modellen och ta idéer från agila modeller för att få till en hybrid modell som kan 
klara de olika förutsättningarna.  

2.5 Produktutveckling 
Produktutveckling används som en beteckning för all utveckling av produkter hos ett företag. 
Produkter har inget specifikt utseende och kan vara inriktade mot flera affärsområden.  
[9, p24] 
Varje produkt som tas fram följer en unik kravspecifikation som företaget skapat efter deras 
kundbehov. Det som framgår i kravspecifikationen är utseendet på produkten, teknologin som 
produkten ska använda sig av samt hur mycket den kommer att kosta på marknaden. Syftet 
med att företag utvecklar produkter är för att nå marknadsmässig framgång samt tjäna 
pengar på sin produkt. Varför ett produktprojekt initieras kan vara av olika skäl, det kan bero 
på den teknologiska utvecklingen eller att marknaden kräver nya innovativa lösningar av 
produkter. [9] 
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2.6 Kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg eller arbetsmetod som fastställer att man 
kontinuerligt uppnår kvalitetsmålen för verksamheten. Det finns oftast ett behov för 
organisationer att införa ett kvalitetsledningssystem, det behövs för att förbättra effektiviteten 
i arbetsprocesser. Enligt svensk standard SS-EN ISO 9001:2015 ledningssystem för kvalitet 
ges det en nödvändig bakgrund och förståelse för vilka krav som måste uppfyllas i 
organisationer. [10] 

2.7  Ledningssystemstandard ISO 9001:2015 
Att införa ett ledningssystem för kvalitet kan ses som ett strategiskt beslut inom en 
organisation, det kan bidra till en förbättring inom organisationens övergripande prestanda 
samt skapa en bra grund för nya initiativ inom hållbar utveckling. Ledningssystemstandarden 
ISO 9001:2015 utgör komplement till krav på produkter och tjänster för att stärka kvaliteten. 
Den här standarden tillämpar processinriktning, och delar som ingår i plan-do-check-act 
cy keln (PDCA) och riskbaserat tänkande. Med processinriktning kan organisationer 
identifiera och kartlägga sina processer och hur de samverkar med varandra. Genom PDCA-
cy keln ges det möjlighet för en organisation att försäkra sig om att deras processer har 
tillräckliga resurser och lämplig ledning, samt att det finns förbättringsmöjligheter som kan 
identifieras och användas. 
Om organisationen tillämpar riskbaserat tänkande skapas det möjligheter för att 
organisationen kan identifiera faktorer som kan leda till att deras processer eller 
ledningssystem för kvalitet avviker från det planerade resultatet. [10] 

2.8  Strukturerat arbetssätt 
Strukturerat arbetssätt kan med andra ord beskrivas som standardisering på en arbetsplats. 
Standardisering innebär systematisk ordnings-och regelskapande i verksamheten med syftet 
att skapa lösningar för det tekniska- och ekonomiska områdets återkommande problem i 
organisationen. Standardiseringen underlättar för kommunikationen inom företag genom att 
det bestäms en standard för hur man ska arbete och all upplärning sker efter den här 
standardens riktlinjer, det kan vara på processer, produkter, system eller tjänster etc. Det går 
att säga att standardisering är ett verktyg som används för miljövänlig och energisparande 
produktion samt för att distribuera och använda sig av produkter, system och tjänster. [11] 

2.9 Arbete med processer 
Ordet process har betydelsen förlopp och används oftast i sammanhang där en rad aktiviteter 
sker i en kontinuerlig ordningsföljd. Det finns en stor variation av vad en process ska resultera 
i, oftast är de till för att i ett företags syfte erbjuda lösningar till kundersbehov. Större 
organisationer har oftast ett flertal processer som är beroende av varandra och bildar 
tillsammans ett system. Dessa processer kan bilda en övergripande processkarta även kallad 
processkartläggning. När en process avslutas och lämnas över till nästa etapp i systemet sker 
en kritisk punkt, det är därför viktigt att det tydligt framgår vilka kriterier och förutsättningar 
som ska råda. [12, p 48–51] 

2.10  Effektivitet i organisationer 
Effektivitet är ett mått på hur väl en organisation kan omvandla sitt kapital till produkter eller 
tjänster. Både produktivitet och kvalitet måste kopplas samman för att uppnå hög effektivitet i 
en organisation. 
I artikeln ”Do it Right… the First Time” framgår det att organisationer måste lägga stor vikt i 
forskning kring var de verkliga felen som orsakar förseningar och misstag i verksamheter 
uppstår. Genom att företag lägger ned resurser på det här får de störst avkastning på sina 
investeringar. Det framgår även att företag måste implementera nya processer i verksamheten 
för att säkerställa fortgående framgång. I och med de här införandena kommer företag att 
producera rätt produkt eller tjänst direkt istället för att behöva lägga ned massa extra resurser 
på att åtgärda detta v id ett senare tillfälle. [13] [14] 
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3 Metod 
I metod beskrivs de olika metoderna som använts i studien. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

T abell 5: Koppling mellan frågeställningar och metod 

Hur ser ISF:s arbetssätt ut idag? Kvalitativa intervjuer 

Vilka förbättringsmöjligheter kan 
identifieras i deras befintliga arbetssätt? 

Datamatris och litteraturstudie 

Vilka förändringar kan lösa de identifierade 
förbättringsmöjligheterna hos ISF? 

Datamatris och litteraturstudie 

 

3.2 Datainsamling 
För att samla data har det utförts en fallstudie i form av intervjuer för att skapa en inblick i 
företagets struktur och arbetssätt. 

3.2.1 Fallstudie 
En fallstudie i form av intervjuer har utförts för att samla in information från en mindre 
avgränsad grupp med olika ansvarsområden. En avgränsning har gjorts till högre befattningar 
på företaget för att samla mycket information om organisationen. Målet med intervjuerna var 
att få ett grepp om hur ISF arbetar, hur deras organisation är uppbyggd och även för att 
identifiera eventuella problem som företaget har. Totalt har nio personer intervjuats och två 
av  dessa är konstruktörer från systerbolaget ITAB Shop Concept AB, då ISF hyr in denna 
tjänst. 
 
En fallstudie innebär en undersökning där det väljs ut en mindre avgränsad grupp där ett 
”fall” till exempel kan vara en grupp med få antal personer alternativt en specifik organisation 
som undersöks. Syftet med en fallstudie är att det ska samlas in en så täckande information 
som möjligt samt att det ska vara möjligt att få ut ett helhetsperspektiv av en process eller 
förändring som tillämpas inom en organisation. [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.2.1.1 Kvalitativ intervju 

Fallstudien utfördes i form av kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju ger frågorna som 
intervjuarna ställer till intervjupersonen utrymme att svara med egna ord, alltså har frågorna 
en låg grad av strukturering. [15, p81] 

3.2.2 Litteraturstudie 
En explorativ litteraturstudie gjordes för att samla kunskap om relevanta delar för studien. 
Det gjordes dels för att skapa en förståelse för hur en vetenskaplig rapports delar ska skrivas 
men främst för att veta hur ett utvecklingsföretag som ISF kan arbeta effektivt. Litteraturen 
bestod av läroböcker och vetenskapliga artiklar. För att hitta dessa användes högskolans 
bibliotek och den interna databasen Primo. 

 

3.3 Formulering och värdering av intervjumaterial 
Vid formulering av intervjufrågor har metoden brainstorming använts och vid bedömning av 
intervjumaterialet som samlats har det sållats för att identifiera det mest relevanta åsikterna 
för det här examensarbetet. 
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3.3.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som används vid konceptgenerering, den används oftast i en 
mindre begränsad grupp för att identifiera det bästa konceptet. Sy ftet är att få fram många 
idéer som sedan kan sållas för att komma fram till den slutgiltiga idéen. [9] 

3.3.2 Sållning 
Metoden sållning används för att urskilja värdefull information från det som inte är värdefullt 
för en specifik situation. Under rapportens gång har det samlats in data, där liknande och 
mindre värdefulla data har sållats bort. Detta har gjorts för att få uppnå en kvalitativ studie.  
[9] 

3.4 Datamatris 
En datamatris har skapats för att få en klar bild av vilka teorier som löser de problem som 
finns på företaget. Genom den kunde studiens tredje frågeställnings besvaras. Datamatris-
metoden bygger på att man placerar frågeställningarna i första kolumnen och i första raden 
placerar man studiens teorier och sedan placeras kryss ut i den teorins rad och kolumn som 
uppfyller respektive frågeställning. [16] 

3.5 Projektmodell 
En generell projektmodell har skapats som förslag till företaget att följa. Denna modell har 
hämtats från teorier om projektmodeller och har sedan ändrats för att passa ISF:s 
verksamhet. Den övergripande modellen har valts för att företaget själva ska kunna bestämma 
i detalj hur de ska arbeta. Aktiviteterna som ett projekt består av delas upp i ett fåtal 
delprocesser för att skapa en tydligare förståelse. [6]
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4 Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet kommer det presenteras hur ISF:s verksamhet och arbetssätt ser ut i 
nuläget. Intervjuer har gjorts för att samla information om hur det ser ut. 
Nulägesbeskrivningen kommer att kopplas ihop med de frågeställningarna som valts. 

4.1 Företagsbeskrivning 
ITAB är en av Europas främsta leverantörer av butiksk0ncept och kassadiskar. Där ISF har 
ansvar för utvecklingen och konceptgenereringen av kassadiskar. Bolagen i ITAB:s koncern 
har ett nära samarbete för att möjliggöra skapandet av långsiktiga kundrelationer samt att 
expanderingen ska kunna ske i takt med Europas mest attraktiva butikskedjors etablering. 
ISF är uppdelat i fem stycken olika avdelningar dessa är marknads-, konstruktions-, 
mjukvara/utvecklings-, point of sales och kvalitetsavdelningen. Var och en av dessa 
avdelningar har en viktig del att bidra med för att framställa ett koncept som uppfyller 
kundernas kravspecifikationer. 

4.1.1 Marknad 
ISF:s marknad drivs av att efterfrågan på butikskoncept finns och detta sker oftast genom 
ny etablering av butiker eller ombyggnationer av butiker där daglig varuhandel eller 
fackhandel sker. 

I nuläget varierar det hur ett projekt för en produkt startas upp, det kan vara att de mer 
avancerade produkterna initieras av ett kundbehov från marknaden eller att det finns en idé 
från utvecklingsavdelningen. ISF vill att kravspecifikationen som framställs med kund ska 
vara tydlig och omfattande gällande innehåll och kostnader men i nuläget uppstår det ständigt 
komplikationer vilket medför onödiga kvalitetsbristkostnader som hade kunnat förhindras 
genom en tydlig kravspecifikation från kund. De komplikationer som vanligtvis återkommer i 
projekten är att ändringar sker under projektets gång, nya kundkrav ställs på produkterna och 
att det finns brister i kundspecifikationen som exempelvis konstruktionsavdelningen måste ha 
tillgång till. Eftersom dessa förändringar påverkar projekten, leder det till extra kostnader för 
ISF på grund av att de missar att leverera inom tidsramen och de är tvungna att expandera sin 
tidsplan för projektet. ISF styrka är att de är kreativa och ser möjligheterna att möta kunders 
efterfrågan, medan deras svagheter är i nuläget att de låter projekten expandera under 
projektets gång vilket leder till onödiga kvalitetsbristkostnader för företaget. Det är 
marknadsavdelningen som är ansvariga för att det kommer in projekt till företaget och en 
ty dlig kravspecifikation tas fram i sammanträde med kund. 

4.1.2 Konstruktion 
Konstruktörerna på ISC designar kassadiskarna (se figur 4) och gör ritningar på vart allt ska 
placeras i ISF:s produkter. ISF har inga egna konstruktörer anställda i sitt bolag men de hyr in 
en konstruktör på heltid från systerbolaget ISC. Förutom den personen tar de även hjälp av 
andra konstruktörer på ISC om det finns behov. Nya produkter initieras av produktägaren på 
ISF som tillsammans med någon/några konstruktörer börjar konstruera kassadisken (se figur 
5). Det ska i det här skedet finnas en kravspecifikation som produktägaren ska ha tagit fram 
för att konstruktörerna enkelt ska kunna se vad som ska finnas med i slutprodukten. Det finns 
inte alltid en tydlig kravspecifikation och det medför oftast att det blir komplikationer under 
projektets gång, det kan till exempel vara att mjukvaruavdelningen säger att det fattas delar i 
ritningen som gjorts och konstruktörerna måste då omarbeta ritningen. Andra 
komplikationer som kan uppstå är att kunder kommer med krav om ändringar sent under 
projektets gång som gör att ritningarna måste ändras vilket leder till onödiga 
kvalitetsbristkostnader för företaget.  
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Figur 4 EasyFLOW [1] 

4.1.3 Mjukvara/utveckling 
ISF:s mjukvaruavdelning arbetar med en metodik som heter scrum, det är ett agil metod som 
används för systemutveckling. Syftet med scrum är att få ordning i projekt där kontinuerliga 
önskemål om funktioner ställs, till exempel kan det vara en kund som kommer på en funktion 
v id prototyptestning och v ill att den funktionen införs. 

Den här avdelningens största utmaning är att få tiden att räcka till och kunna se över sin kod. 
Det är alldeles för mycket impulsiva handlingar utan tydliga input till projektet som pågår. 

Mjukvaruavdelningens arbete börjar när idén eller kravspecifikationen blir överlämnad, de 
börjar då med att skapa ett arbetspaket där all data samlas, det här arbetspaketet bryts sedan 
ner i ärenden som består av små moduler och läggs sedan in i JIRA v ilket är ett 
mjukvaruverktyg som används för felsökningar och projektstyrning. Dessa moduler fördelas 
sedan i ”sprintarna” som är uppdelade i två-veckors-intervall åt gången. För att 
mjukvaruavdelningen ska kunna arbeta med sina projekt är deras arbetstid fördelad i 70 
procent för projektet och 30 procent för oplanerade ärenden som möten, andra projekt, 
handledning etc. Det viktigaste området som denna avdelningen har ansvar för är att de ska ta 
fram en mjukvara som går att integrera i det slutliga konceptet och som uppfyller kundernas 
krav. 

4.1.4 Point of sales 
“Point of sales” (POS) avdelningen ansvarar för att integrera mjukvaran med hårdvaran. Den 
här avdelningen får den tänkta konstruktionen och mjukvaran och framställer sedan prototyp 
nummer ett av slutprodukten. 

4.1.5 Kvalitet 
På kvalitetsavdelningen arbetar en person och han ansvarar för framtagningen av manualer 
till kassadiskarna som görs. De innefattar till exempel servicemanual, elcertifikat, 
produktblad och reservdelslistor. När ändringar görs i produkten måste även dessa manualer 
ändras och då ökar kostnaderna för projektet. Det optimala scenariot för ISF är att dessa 
manualer kan återanvändas till fler kunder. Verkligheten är dock att kunderna oftast vill ha 
produkten anpassad till just deras verksamhet och därmed måste även manualerna göras om 
till varje kund.  

4.2 Beskrivning av projekt 
De anställda på ISF anser att de arbetar agilt och med det menar de att de är flexibla i sitt 
arbetssätt kring produktutveckling med avseende på kundanpassningar. Problemet är att det 
är en stor variation av vad de anställda har för kunskap kring agilt arbetssätt. Det framgår 
ty dligt i intervjuerna att de inte arbetar med processer eftersom att varje projekt ser olika ut. 
De grundar sitt arbetssätt på rutin och vad de tror att kunden förväntas vilja ha i sin 
slutprodukt. Det skulle behövas en tydligare struktur i arbetssättet för att förhindra de 
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problem som uppstår. Vanliga problem är omarbetning i konstruktionslösningen som leder 
till förseningar i tidsplanen och det medför onödiga extra kostnader för hela projektet.  

Uppstarten av projekt kan ske inom två olika områden, det är antingen ett kundönskemål som 
initierar projektet eller en egen idé som har en innovativ teknisk bakgrund. Det har nyligen 
introducerats ett tvärfunktionellt arbetssätt i några projekt och det innebär att minst en 
person från varje avdelning tillsammans sammanträder i en projektgrupp. Det sker 
regelbundna möten som kontrollerar att projektet styrs i rätt riktning och följer den avsatta 
tidsplanen. I andra projekt som inte har ett tvärfunktionellt arbetssätt fattas det oftast en 
projektledare, v ilket medför att kommunikationen mellan projektmedlemmarna brister. Utan 
en bestämd projektledare finns det ingen som styr upp projektmöten och styr projektet i rätt 
riktning. Det leder till att de olika avdelningarna inte har kännedom av vad de andra 
avdelningar arbetar med och det är en stor bidragande faktor till alla omarbetningar. 

I de projekt som startar med en kundförfrågan utformas i v issa fall en tydlig kravspecifikation 
och i andra fall inte. I projekten som har en tydlig kravspecifikation är det lättare enligt 
intervjupersonerna att fullfölja projektet och antalet förändringar i produkten minskar under 
projektets tidsram. I de fall där en kravspecifikation inte finns tillkommer det oftast andra 
kundkrav under projektets gång och det leder till att tidsramen inte hålls och de avsatta 
resurserna blir otillräckliga. Det här ser de anställda på ISF som en klar brist i deras 
arbetssätt, då det är irriterande och onödigt. Många anser att dessa problem hade eliminerats 
med en tydlig kravspecifikation vid uppstarten av varje projekt. 

Ett projekt börjar med att konstruktörerna skapar en design med produktägaren och den 
designen ska uppfylla de kundkrav som ställts, det kan till exempel vara pris, funktion, design 
som måste tas i beaktning. I det här skedet borde mjukvaruavdelningen vara involverade i 
någon mån enligt intervjupersonerna för att kunna ge sin input på de olika delarna där 
mjukvaran ska integreras i konstruktionen. Det fungerar inte på det sättet i nuläget utan 
mjukvaruavdelningen kommer in senare när designen redan är konstruerad och där kan det 
uppstå komplikationer för att det kan saknas någon funktion i ritningen som är kritisk för att 
mjukvaran ska fungera. De komplikationer som kan uppstå vid dessa händelser är att 
konstruktörerna måste designa om ritningen. Många anser att det skulle behövas någon form 
av  checklistor, milstolpar och avstämningspunkter i projekten för att sådana fel inte ska 
förekomma. 

Mjukvaruavdelningens uppgift i projektet är att programmera koden som ska utföra 
funktionen som kunden efterfrågar. Det kan ske på många olika sätt, det finns oftast generell 
kod från tidigare projekt som kan gå att återanvända i v iss mån. Den här koden är till exempel 
hur en produkt ska göra v id uppstart och avslut medan den nya koden som behövs är mer 
komplicerad och där behövs det mer tid för att utforma en godtycklig kod. 

Nästa steg i ett projekt är hur ISF ska kombinera mjukvaran med hårdvaran vilket görs hos 
POS. Efter det körs det tester på prototyp nummer ett och det genomförs förbättringar på de 
eventuella brister som kan identifieras och sedan görs en slutlig produkt som levereras till 
kund.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 2 - Vilka förbättringsmöjligheter kan 
identifieras i deras befintliga arbetssätt? 
Studiens andra frågeställning handlar om vilka förbättringsmöjligheter som kan identifieras 
gällande deras arbetssätt. För att besvara denna frågeställning har teorier om hur man kan 
arbeta i projekt i ett utvecklingsföretag jämförts med hur de arbetar i nuläget. 

Med hjälp av intervjuerna hittades ett antal förbättringsmöjligheter (se kapitel 4): 

 Struktur 
 Processer 

 Informationsflöde 
 Avstämningspunkter 
 Projektledare 

 Kunskap om projektmodeller 
 Kravspecifikation 

5.1.1 Struktur 
I intervjuerna framkom det tydligt att ISF har brister i sin struktur gällande sitt arbetssätt 
kring produktutveckling med avseende på hög grad av kundanpassning. Det finns inga tydliga 
riktlinjer på hur de arbetar utan de arbetar på rutin och erfarenheter. Enligt en intervjuperson 
skulle det vara svårt för en nyanställd på ISF att förstå hur de ska arbeta eftersom att det inte 
finns någon struktur eller standardisering av arbetet. Enligt teorier om standardiserat 
arbetssätt ska man i den mån det är möjligt skapa en systematisk ordning på det arbetet som 
utförs inom organisationen. Standardisering underlättar även för kommunikationen inom 
företaget eftersom att om en standard finns på hur man ska arbeta är det lättare för alla att 
veta vad som händer härnäst.  

5.1.2 Processer 
Processer är nästintill obefintliga på ISF, varje nytt projekt är olikt det förra och det gör att det 
kan uppstå problem och att vissa parametrar kan glömmas enligt intervjupersonerna. Ordet 
process betyder förlopp och för att en rad aktiviteter ska kunna kallas för en process måste 
den ha en början och ett slut och upprepas i tiden. Utifrån intervjuerna kunde inte några 
ty dliga processer identifieras eftersom att det heller inte finns utpräglade avstämningspunkter 
som kännetecknar när en process går vidare till nästa etapp. 

5.1.3 Informationsflöde 
En stor förbättringsmöjlighet finns inom informationsflödet på företaget. Det blir ofta 
problem med informationsutbytet mellan de olika avdelningarna. De har nyligen börjat arbeta 
tvärfunktionellt och där har vissa projekt dagliga pulsmöten. Det händer inte i alla projekt. 
Enligt teorier om projekt är det viktigt för organisationer att använda sig av dagliga pulsmöten 
för alla projekt. Syftet med pulsmöten är att rapportera status under pågående projekt. Om 
man implementerar och följer upp med pulsmöten i varje projekt bidrar det till att alla 
avdelningar vet vad som har gjorts och projektledaren får en bättre överblick på hur hela 
projektet ligger till. 

5.1.4 Kunskap om projektmodeller 
På nästan alla intervjuer framgick det att ISF arbetar agilt, med det menar de flexibelt. Många 
intervjupersoner menar att de skulle behöva mer struktur men ändå behålla deras agila 
arbetssätt eftersom att deras affärsmodell handlar om att vara agila och lyhörda på kundens 
önskningar. Det finns projektmodeller som ger struktur men ändå karakteriseras av agilt 
arbete. En projektmodell kan användas av alla typer av företag, dock kan den modellen se 
olika ut beroende på vilket företag det gäller. I grunden bygger alla projekt på en metodik som 
innehåller en kedja av affärsbeslut med bestämda avstämningar och överlämningar. De faser 
som vanligtvis ingår i projekt är idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt.  
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Mellan alla faser finns beslutspunkter som finns för att kunna stämma av att den tidigare 
fasens arbetsuppgifter är godkända. Det framgår i intervjuerna att en sådan grundmodell på 
projektarbete inte finns på ISF. De menade att någon form av 
checklistor/beslutspunkter/milstolpar skulle behövas för att kontrollera att en viss 
arbetsuppgift har utförts och för att eliminera misstag och brister som leder till omarbetning.  

5.1.5 Avstämningspunkter 
ISF skulle utifrån intervjuerna och teorier behöva implementera och styra upp 
avstämningspunkter i sina projekt. Det kan vara svårt för de olika medarbetarna att veta när 
de är klara med sin del eftersom det inte finns bestämda avstämningspunkter som kan följas. 
Enligt en generell projektmetodik behövs beslutspunkter, även kallade avstämningspunkter, 
för att kontrollera att allt är klart i en fas innan man går in i nästa. 

5.1.6 Projektledare 
Att ha en utsedd projektledare är något som inte alltid är självklart på ISF enligt intervjuerna. 
När det inte finns någon utsedd projektledare kan det uppstå svårigheter med uppföljning av 
uppnådda mål, lösning av konflikter och fördelning av arbete. Det hade kontinuerligt behövts 
en ty dlig projektledare som styr projektet i stora drag och som ser till helheten och ser till att 
varje projekts olika delar blir gjorda. 

5.1.7 Kravspecifikation 
En förbättringsmöjlighet inom ISF är att konsekvent ha en kravspecifikation klar av kunden 
innan projektet börjar. Det är inte alltid fallet i nuläget. Om en kravspecifikation finns innan 
projektet börjar kommer det underlätta för alla avdelningar som arbetar inom projektet. Det 
som framgår i kravspecifikationen är vanligtvis utseende på produkten, teknologin som 
produkter ska använda sig av, funktionen som produkten ska uppfylla och hur mycket den 
kommer att kosta på marknaden. När en kravspecifikation inte finns i starten på projekten 
uppstår det frågetecken, främst för konstruktörerna, som i sin tur får designa efter rutin om 
vad som de tror ska finnas med.   

 

5.2 Frågeställning 3 - Vilka förändringar kan lösa de 
identifierade förbättringsmöjligheterna hos ISF? 
Studiens tredje frågeställning handlar om v ilka förändringar som kan lösa de identifierade 
förbättringsmöjligheterna hos ISF. För att besvara den här frågeställningen har det utförts en 
litteraturstudie gällande hur företag kan arbeta i olika typer av projekt. De förändringar som 
har nämnts nedan är valda utifrån användning av matrisdatametoden (se datamatris i 2.4) för 
att skapa ett konkret förslag till ISF om vad som kan lösa de förbättringsmöjligheter som 
identifierats. 

Den relevanta förändringen som kan lösa de identifierande förbättringsmöjligheterna är: 

 Implementering av projektmodeller 

5.2.1 Implementera projektmodeller 
I samtliga intervjuer som utförts har det framgått att ISF:s styrka är att de är agila och att det 
är därför de kan konkurrera och vinna kundorder gentemot sina konkurrenter på marknaden. 
Det som går att tolka från intervjuerna är att kunskapen om vad agilt arbetssätt egentligen 
betyder är bristfällig inom organisationen. De flesta som har intervjuats har framställt det 
som att agilt betyder att de är flexibla och att de kan variera sitt arbete i projekt, men 
ingenting mer. I det teoretiska ramverket (se 2.4) har det skapats en sammanställning av ett 
fåtal projektmodeller som kopplades till olika förutsättningar för ett 
produktutvecklingsföretag som ISF. De modeller som visar bäst resultat efter utvalda 
förutsättningar är Stage-Gate modellen, medan Agil projektmodell är den modell som är mest 
anpassad till de förutsättningar som de andra modellerna inte uppfyller för att vara flexibel 
gentemot kund.  
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5.2.1.1 Agil modell 

ISF:s arbetsmodell är att de ska vara agila och kunna förändra sitt arbete efter kundönskemål, 
därför bör det finnas en större kunskap inom organisationen om vad agilt arbetssätt innebär 
och vilka värderingar som bör följas. Ser man till de fy ra värderingar som finns under agila 
modeller (se 2.3.3.1) finns det brister i värderingen där individer och interaktioner ska gå före 
processer och verktyg. Kommunikationen mellan de olika avdelningarna är bristfällig och 
måste förbättras enligt de anställda. Det finns ingen standardisering av hur de bör arbeta och 
att projekt alltid utförs på ett nytt sätt. De intervjuade personerna är enhälliga om att det bör 
ske bättre och tydligare dokumentation av projektresultat och de olika delarna som ett projekt 
genomgått. Kundsamarbete sker mellan ISF och kund men det framgår i intervjuerna att 
kravspecifikationen som tas fram ibland kan vara otillräcklig och bör åtgärdas för att minska 
omarbetningar och onödiga kostnader. Den sista värderingen som ISF uppfyller är att de 
svarar upp mot förändring istället för att följa en projektplan. 

5.2.1.2 Stage-gate modellen 

ISF:s nuvarande arbetssätt kring produktutveckling innehåller ett antal 
förbättringsmöjligheter som oftast grundar sig i brister kring att det inte finns några 
checklistor, beslutspunkter eller avstämningspunkter. Stage-gate modellen präglas av struktur 
och tydliga mål. Den grundar sig i att alla projektmedlemmar har sina ansvarsområden och 
möten hålls regelbundet för att hela tiden följa upp arbetet. Genom att implementera Stage-
gate modellen i verksamheten skapas en struktur i arbetssättet med tydliga 
avstämningspunkter och mål. Det ger möjligheten för ISF att följa upp och kontrollera att 
projektet styrs enligt projektplanen.  

5.2.2 Kombination av agila modellen och stage-gate modellen 
För att lösa de förbättringsmöjligheter som identifierats passar stage-gate modellen bäst. Den 
ger en struktur i form av tydliga mål, ansvarsområden och regelbunden uppföljning. Modellen 
ger även möjlighet att arbeta med en övergripande projektprocess som i stora drag ska se 
likadan ut varje projekt. Med dagliga möten och regelbunden uppföljning av arbetet kan 
informationsflödet förbättras och därmed kan antal fel minskas. Projekten kommer planeras 
ordentligt innan start för att tydliga avstämningspunkter och milstolpar ska finnas. Modellen 
utgår från att en projektledare finns tilldelad som på ett övergripande sätt ser till helheten för 
projektet. Det är väsentligt att en kravspecifikation finns vid planeringen av projektet för att 
kunna bryta ner den till ansvarsområden och delmål. 

ISF:s affärsmodell är att vara agila och lyhörda mot kundens önskningar. Det måste därför 
skapas en kombination av den agila modellen och stage-gate modellen. Genom att 
implementera stage-gate modellen och sedan plocka ut somliga delar i den agila modellen kan 
ISF få till en grundstruktur på företaget men ändå behålla sin affärsidé att vara agila gentemot 
sina kunder. Med dagliga pulsmöten ges möjligheten att svara upp mot kundanpassning och 
förmedla det till projektmedlemmarna utan att projektet faller utanför ramen. Det kommer 
krävas en god kommunikation och engagemang i projektgruppen för att kunna omdirigera 
projekten om det uppstår nya krav från kunden under projektets gång.  
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6 Resultat 

6.1 Datamatris 
I datamatrisen följer de förbättringsmöjligheter som identifierats i analyskapitlet (se 5.1) kopplat till de teorier som är relevanta för dem.  

T abell 6: Datamatris koppling mellan förbättringsmöjligheter och relevanta teorier.  

Förbättringsmöjligheter Teori 
2.2 

Teori 
2.3 

Teori 
2.5 

Teori 
2.6 

Teori 
2.7 

Teori 
2.8 

Teori 
2.9 

Teori 
2.10 

Teori 
2.11 

Struktur X X X  X X X  X 

Processer X X  X X X X X X 

Informationsflöde X X X  X X X  X 

Avstämningspunkter X X  X X X X  X 

Projektledare X X X   X X   

Kunskap om 
projektmodeller 

X X        

Kravspecifikation X X X  X X  X  
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 Klassificera 
reservdelar 

 MTBF 

 Support 
 Framtagning av 

manualer 

Figur 5 Förslag på projektmodell för ISF 

6.2 Projektmodell 
Projektmodellen är ett resultat av insamlade data kopplat med de teorier som finns i det teoretiska ramverket (se kapitel 2) för att ge en modell som skulle 
vara möjlig att applicera och följa i ISF:s organisation. 
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Ett projekt ska ha tydliga avstämningspunkter/beslutspunkter: Eftersom ett projekt utsätts för ett antal olika aktiviteter under sin resa måste det 
kontrolleras och säkerhetsställas att alla krav är uppfyllda innan nästa aktivitet kan påbörjas. Om det finns punkter som inte är uppfyllda måste detta 
korrigeras och åtgärdas innan ett projekt får/kan gå vidare. 

Ha en tydlig förstudie för ett projekt: Genom en tydlig och strukturerad förstudie som innehåller kontraktsförhandling med kund, en utformning av 
fullständig kravspecifikation på produkt, beslutsunderlag för lönsamheten och resursbedömning, val av relevanta certifieringar, inriktning av projektmodell 
samt en vald projektledare och produktägare får ISF struktur med tydliga parametrar som ska uppfyllas under projektets gång. Det kommer även vara 
beslutat hur mycket resurser som avsätts för projektet och vilka som blir ansvariga för projektets delaktiviteter. 

Planering för hur projektet ska utföras: När ett beslut ska tas för hur ett projekt ska gå tillväga ska det följa en strukturerad planering. Vid planering 
bör en tidsplan upprättas där alla delaktiviteter ska innefattas och hur lång tid det finns tillgodo. Det bör även finnas tydliga milstolpar som ska uppnås, 
v ilken ordning aktiviteterna ska ske, vilken form som projektgruppen bör ha beroende på vana att arbeta i projekt, hur dokumenthantering ska utföras, vilka 
befogenheter medlemmar i projektgruppen besitter, hur resurserna för projektet ska fördelas, en tydlig riskanalys samt hur ofta projektmöten ska ske.  

Ett projekts genomförande: Det första som ska göras i genomförandefasen är att det ska bildas en projektgrupp med rätt individer med olika 
kompetenser och specialiteter. Det ska genomföras uppföljningar under projektets gång för att kontrollera att projektet styrs i rätt riktning samt följer den 
detaljerade tidsplanen. Även rapportering av avvikelser och dokumentation ska ske i den här fasen o ch det ska även se till att följas inom de angivna besluten 
kring avvikelsehantering/dokumenthantering. Projektledarens roll blir att se till att det finns ett väl fungerade informationsflöde inom projektgruppen samt 
att avdelningarna som är involverade samverkar och har förståelse för projektets olika aktiviteter. 

Avslutsfasen: När ett projekt ska avslutas ska det göras en fullständig slutrapport som beskriver allt som varit relevant för projektet samt var projektet har 
fått avvikelser eller händelser inträffat som varit av betydelse för projektets utfall. Det ska göras efterkalkyler som beskriver vart resurser har fördelats och 
hur de har använts samt att projektets bankkonto avslutas. Det som återstår är att utvärdera och dokumentera de händelser som utförs, för att förenkla för 
framtida projekt och tillslut ska projektgruppen avvecklas. 

Utför en Eftermarknadsanalys: I eftermarknadsfasen är det viktigt att ISF klassificerar delar till sina produkter som reservdelar. Här skapas det en 
reservdelslista med tydlig information kring produkter. Det ska även tas fram information om vad de olika delarna har för ”Mean time between failure” 
(MTBF) för att kunder ska kunna räkna ut hur ofta de måste göra ett servicebesök samt hur ISF ska beräkna ett ”service license agreement” (SLA).  ISF ska 
även vara kunniga kring support för mer detaljerade frågor. I den här fasen ska det även tas fram manualer alternativt uppdateringar för produkterna. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat och analys samt diskussion av dessa. 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Implikationer 
Denna studie har gjorts för att kartlägga hur ISF arbetar med sin produktutveckling och för 
att hitta förbättringsområden i deras nuvarande arbetssätt. Studien har identifierat ett antal 
punkter som kan förbättras och även gett förslag på hur företaget kan arbeta i sina projekt, 
främst inriktat till kunddrivna projekt där tydliga kundkrav finns.  

En implikation som har blivit tydlig efter studien på företaget är att det inte samlades nog 
med information om POS-avdelningen. Med mer information om POS hade studiens resultat 
kunnat förändras på grund av att POS är en väldigt viktig del av företagets produktutveckling, 
då själva integreringen mellan mjuk- och hårdvara sker på denna avdelning. Genom tillgång 
till bättre information om denna avdelning hade fler förbättringsmöjligheter kunnat vara 
möjliga att identifiera och därmed medfört en bredare förståelse för denna avdelning. Detta 
hade möjligen expanderat studien till ett allt för stort område som hade kunnat bidra till 
konsekvenser som gjort studien mer komplicerad. 

Om en dokumentstudie hade utförts på tidigare projekt hade det kunnat identifieras mer 
specifika och tydliga problem i företagets projektmetodik i de projekt där hög grad av 
kundanpassning sker. Detta hade även givit studien y tterligare en metod som hade ökat 
studiens validitet och reliabilitet. 

 
Studien kan verka som ett underlag för organisationer som befinner sig i en liknande situation 
och med samma förutsättningar. Modellen som är framtagen är grundad på teorier men inte 
testad i verkligheten. Den är tänkt att verka som en grund att arbeta efter och måste 
finjusteras till varje företags specifika verksamhet, då alla företag inte arbetar inom samma 
marknad. 

7.2 Slutsatser och rekommendationer 
Sy ftet med studiens frågeställningar var att identifiera hur ISF arbetssätt för 
produktutveckling med hög grad av kundanpassning ser ut i nuläget och genomföra en analys 
för att finna förbättringsområden samt v ilka olika sätt som kan åtgärda de identifierade 
punkterna. Genom väl utförda och detaljerade kvalitativa intervjuer besvarades studiens 
första frågeställning vilket i sin tur gav upphov till ett antal tydliga förbättringsmöjligheter 
som var svaret för studiens andra frågeställning. Vidare för att kunna analysera och svara på 
studiens tredje frågeställning var datamatrisen ett viktigt redskap som kopplade samman 
studiens framtagna teorier med de identifierade förbättringsmöjligheterna. 
De framtagna förbättringsmöjligheterna är: 

 Struktur 
 Processer 

 Informationsflöde 
 Avstämningspunkter 
 Projektledare 

 Kunskap om projektmodeller 
 Kravspecifikation 

Nedan kommer en beskrivning av vilka förändringar som kan lösa respektive 
förbättringsmöjlighet: 

Struktur: Genom att arbeta efter en tydlig projektprocess med avstämningspunkter och 
dagliga möten kommer företaget få en bättre struktur. Det kommer att skapas en 



Diskussion och slutsatser 

26 

standardisering av hur ett projekt går till och det kommer därmed också vara lättare för nya 
arbetare att lära sig och veta vad som ska göras.  

Processer: Med en tydlig projektprocess kan problem som grundar sig i att någon har missat 
något minska. Processer har en stark koppling till föregående punkt (struktur), genom att 
investera och arbeta efter processer skapas det även en struktur för företaget.  Det är 
ledningens ansvar att skapa en tydlig projektprocess som efterföljs och ständigt förbättras. 
Förslaget som givits i resultatet (se 6.2) kan företaget utgå från och själva forma en optimal 
projektprocess med den som utgångspunkt. 

Informationsflöde: För att förbättra informationsflödet måste projektledaren se till att 
dagliga möten hålls och det kan även behövas en kommunikationskanal för att enkelt kunna 
fördela ut information till projektgruppen. Det ligger ett stort ansvar hos projektledaren för 
att denna förbättringsmöjlighet ska utvecklas och bli bättre. 

Avstämningspunkter: I projektprocessen måste det finnas tydliga 
avstämningspunkter/checklistor. Det krävs en grundlig planering innan projekten startar upp 
för att bestämma tydliga avstämningspunkter som kan följas under projektets gång. 
Produktägaren och styrgruppen bär ansvaret för att forma avstämningspunkterna och 
projektledaren har ansvaret för att de följs. 

Projektledare: Vid uppstarten av ett projekt ska en projektledare som har kunskap inom 
projektledning tillsättas för att styra projektet i rätt riktning. Företagets ledning har ansvaret 
att tillsätta en projektledare för varje projekt. 

Kunskap om projektmodeller: Genom att fördjupa sig i denna rapport och hålla i interna 
utbildningar om projektmetodik/projektmodeller kan företaget utbilda sina anställda om att 
arbeta i projekt. Det kan även uppnås genom externa utbildningar eller inhyrning av konsulter 
med expertkompetens inom projektarbete.  

Kravspecifikation: Att ta fram en kravspecifikation är främst produktägarens ansvar. Den 
ska framtas i ett sammanträde med kund där alla kundkrav ska finnas med. 
Kravspecifikationen ska finnas när ett projekt startar. 

Genom att ISF implementerar resultatet kommer de att få en bättre struktur i hur de ska gå 
tillväga i deras framtida projekt samt vilka områden som de bör lägga en större v ikt i för att 
förminska/eliminera onödiga kostnader. 

Baserat på studiens implikationer och slutsatser gällande frågeställningar och projektmodeller 
har ett förslag tagits fram som en rekommendation för hur ett projekt kan gå till (se 7 .2). 

Det v iktigaste för ISF är att de inför en tydlig projektprocess som medför en tydlig struktur 
där idé-, förstudie-, planerings-, genomförande-, avsluts- och eftermarknadsfasen finns och 
följs upp ständigt genom kommande projekt. Detta kan de uppnå genom att de inför tydliga 
avstämningspunkter och checklistor som kontinuerligt används för att avstämma projektets 
delmål. Ledningen i företaget måste ta ansvar och engagera sig i att en projektprocess följs 
och att det finns en vald projektledare med erfarenhet och kompetens för att styra projekt.  
Det måste även tas fram en tydlig kravspecifikation som detaljerat beskriver alla kundkrav då 
detta i nuläget en stor anledning till omarbetning och kvalitetsbristkostnader för ISF. 

Om företaget väljer att implementera ett mer strukturerat projektarbetssätt kommer de att 
uppfylla ISO 9001:2015 standarden, då den är anpassad för att alla typer av företag och 
organisationer ska kunna förbättra sitt interna arbetssätt samt utgå från kundens behov. 
Därmed ges det möjlighet till certifiering i framtiden om de önskar. Som datamatrisen visar 
(se 7 .1) grundar sig många av problemen i att det saknas en grundmodell för hur företaget ska 
arbeta i projekt. I resultatet finns ett förslag på en övergripande grundmodell som ISF kan 
använda sig av och själva bryta ner och anpassa för sin verksamhet.  
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7.3 Vidare arbete eller forskning 
Nästa steg skulle kunna vara att fördjupa sig mer inom olika typer av projektledning och 
projektmodeller då den här studien ger utrymme för v idare utveckling och 
undersökningsmöjligheter hos ISF: 

 Dokumenthanteringssystem kan vara en inriktning att arbeta vidare med för att 
kunna samordna och organisera sina dokument från tidigare projekt som utvecklats 
inom ISF. 

 Informationshantering kan vara ett område som bör vara aktuellt för att reducera 
antalet brister inom organisationen samt öka kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna samt förbättra samarbetet mellan projektgruppernas olika roller och 
reducera de onödiga kostnadstilläggen som tillkommer i nuläget. 

 Kunskap och erfarenhet hos projektledare eftersträvas i organisationen och det här 
området kan behövas investeras i, antingen genom att man tar in en konsult som 
utbildar de potentiella projektledarna eller utbildningar för de anställda på ISF. 

 En undersökning om hur ”New Product introduction” (NPI) kan integreras och 
anpassas för att passa in i projekt. 

 Eftermarknadsanalys  

 Långsiktiga relationer 
 Svårigheter med implementering av ISO 9001:2015 i ISF:s organisation. 

 

7.4 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Med hjälp av studien kunde en problembeskrivning formuleras. För att få en bred bild och 
kunskap om företaget och en övergripande problembeskrivning valdes personer från varje 
avdelning. Intervjupersonerna valdes av kontaktpersonen på företaget eftersom att han hade 
större kunskap om v ilka personer som har relevanta befattningar inom organisationen. När 
studiens problem hade avgränsats kunde en begränsning till relevanta teorier göras i 
litteraturstudien. Då de flesta problemen grundade sig i hur man arbetar inom projekt i 
utvecklingsföretag kunde teorier hämtas. Teorierna hämtades främst från läroböcker som är 
uppdaterade och täcker ett stort område inom arbete i projekt och därmed ökar pålitligheten i 
informationen. 

Metoderna som har använts är alla etablerade och beprövade metoder och de valdes utifrån 
litteraturstudien och diskussion med handledaren. De kvalitativa intervjuernas frågor 
utformades med fokus på arbetssätt, struktur, kommunikation och målet var främst att få en 
övergripande förståelse för verksamheten. Eftersom kunskapen om företaget saknades när 
intervjufrågorna skapades hjälpte handledaren till för att frågorna skulle få en högre validitet. 
Författarna anser att fallstudien lade grund för hela arbetet och med hjälp av den kunde 
teorierna kompletteras med specifika data från företaget. Dock kan reliabiliteten i 
intervjuerna ifrågasättas eftersom intervjupersonerna kan ha svarat det de tror författarna 
v ille höra, alternativt undanhållit viktig information i form av problem eller annat. För att öka 
reliabiliteten i intervjuerna gjordes totalt nio stycken intervjuer och författarna kunde därför 
hitta övergripande problem även om vissa intervjupersoner inte nämnde/visste om dessa. 

Studiens resultat v isades sig i form av en datamatris och en generell, men ändå specificerad, 
projektmodell. Datamatrisen skapades utifrån de problem som uppkom i intervjuerna och 
parades sedan ihop med de teorier som författarna ansåg vara kopplade till problemet. Det 
kan ty ckas vara något godtyckligt vilka teorier som var kopplade till v ilket problem och för att 
öka trovärdigheten kunde en bredare litteraturstudie gjorts, om utrymme för detta hade 
funnits, för att möjligtvis hitta ännu bättre lösningar. 

 

 



Referenser 

28 

 

8 Referenser 
 

[1]  ITAB, ”ITAB,” maj 2007. [Online]. Available: 
https://itab.com/en/products/checkouts/. [Använd 12 februari 2018]. 

[2]  Svenskcertifiering, ”Svenskcertifiering,” oktober 2009. [Online]. Available: 

https://www.svenskcertifiering.se/iso9001.html. [Använd 12 februari 2018]. 

[3]  Swedish standards institute, ”Swedish standards institute,” september 2001. 
[Online]. Available: https://www.sis.se/iso9001/dettariso9001/. [Använd 12 
februari 2018]. 

[4]  T. Balksjö och S. Engström, ”r(e)flect,” mars 2008. [Online]. Available: 
http://www.powerprojects.se/produktutvecklingsprocessen.html. [Använd 12 
februari 2018]. 

[5]  A. Hallin och T. Karrbom Gustavsson, Project Management, 1:1 red., Malmö: 

Liber AB, 2012.  

[6]  B. Tonnquist, Projektledning, 6:e red., Stockholm: Sanoma Utbildning AB, 2016.  

[7]  T. Gustavsson, Agil projektledning, 3:e red., Stockholm: Sanoma utbildning AB, 
2016.  

[8]  W. Torbjörn, Wenell om projekt, Uppsala: Almqvist & Wiksell Tryckeri, 2001.  

[9]  H. Johannesson, J.-G. Persson och D. Pettersson, Produktutveckling: Effektiva 
metoder för konstruktion och design, 2:a red., Stockholm: Liber AB, 2013.  

[10]  Swedish standard institute , ”Swedish standard institute,” oktober 2015. [Online]. 
Available: www.sis.se. [Använd 26 april 2018]. 

[11]  NE, ”Nationalencyklopedin,” september 1999. [Online]. Available: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/standardisering. 
[Använd 1 mars 2018]. 

[12]  F. Höglund och O. Torsten, Kvalitetsutveckling, 1:1 red., Lund: Studentlitteratur 
AB, 2015.  

[13]  NE.se, ”National Encyklopedin,” september 1999. [Online]. Available: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/effektivitet. [Använd 

1 mars 2018]. 

[14]  D. Pope, ”Applied Clinical Trials,” UBM Americas, North Olmsted, 2013.  



Referenser 

29 

[15]  R. Patel och B. Davidson, Forskningsmetodikens grund: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, 4:e red., Lund: Studentlitteratur AB, 2011.  

[16]  V. Jupp, The Sage Dictionary of Social Research Methods, 1:a red., London: Sage 
Publications Ltd, 2011.  

 

 



Bilagor 

30 

9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1  Intervjufrågor ISF examensarbete 15 högskolepoäng del 1 

Bilaga 2 Intervjufrågor ISF examensarbete 15 högskolepoäng del 2 
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9.1  Bilaga 1 

 

1. Berätta lite om dig själv. Vad har du för tjänst och ansvarsområde här 
på ISF? 

 
2. Kan du beskriva hur er produktframtagningsprocess går till från början 

till slut? 

 
 

3. Finns det en tydlig metod för produktframtagningsprocessen? 

 
4. Vad är era styrkor och vad är era svagheter i er 

produktframtagningsprocess? 

 
 

5. Finns det något standardiserat arbetssätt på hur ni arbetar på er 
avdelning? Om så, följs det? 

 
6. Vad är era största utmaningar inom produktframtagning? 

 
 

7. Hur sker överlämningarna ut mellan era olika processer? Finns det 
någon kontroll? 

 
8. Vad är den/de viktigaste aspekterna för er att tänka på gällande era 

kundkrav? Tex kvalitet, pris, hållbarhet, ledtid etc. 

 
 

9. Vilka kvalitetsverktyg och metoder använder ni er av på eran 
avdelning? 

 
10. Om  det uppstår frågor för dig, vart vänder du dig då för att få svar? 

 
 

11. På vilket sätt arbetar ISF med kvalitetsförbättringar? 
 

12. Har du någon ide på förbättringar som kan göras i flödet så att det 
flyter på bättre? 
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9.2  Bilaga 2 

 

1. Berätta lite om dig själv. Vad har du för tjänst och ansvarsområde här 

på ISF? 

 

2. Kan du beskriva hur er produktutvecklingsprocess går till från början 
till slut? 

 

3. Finns det en tydlig metod för produktutvecklingsprocessen? 

 

4. Har ni regelbundna avstämningsmöten med er projektledare alternativt 
chef? Hur ofta sker de och vad brukar ni ta upp? 

 

5. Vad är era styrkor och vad är era svagheter i er 
produktframtagningsprocess? 

 

6. Finns det något standardiserat arbetssätt på hur ni arbetar på er 
avdelning? Om så, följs det? 

 

7. Vad är era största utmaningar inom produktutveckling? 

 

8. Hur sker överlämningarna ut mellan era olika processer? Finns det 
någon kontroll? 

 

9. Vad är den/de viktigaste aspekterna för er att tänka på gällande era 
kundkrav under produktutveckling? 

 

10. Om  det uppstår frågor för dig vid utveckling av produkt, vart vänder du 
dig då för att få svar? 

 

11. Har du någon ide på förbättringar som kan göras för att effektivisera 
era leveranspunkter? 

 

12. (FÖR KONSTRUKTÖRERNA PÅ ISC) Hur tycker du samarbetet med ISF 
fungerar? Är kommunikationen bra? 

 

 


