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Sammanfattning 
Produktutveckling anses vara en riskfylld bransch där det dagligen fattas beslut på begränsad 
information. Skillnader i individers riskvillighet kan därav vara av stor betydelse för de beslut 
som fattas. Forskning påvisar skillnader i riskvillighet mellan könen vilket har väckt intresse 
för att undersöka om skillnaderna framträder i denna riskfyllda bransch. I detta arbete har en 
studie utförts för att undersöka individens riskhantering vid tidiga beslut i 
produktutvecklingsprocessen. Studien innefattar även en jämförelse mellan kvinnor och mäns 
riskvillighet. 
 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för grundläggande förståelse om olika teorier som 
berör risker, dess konsekvenser och genus kopplat till riskhantering. För djupare kunskap inom 
ämnet kompletterades litteraturstudien med en förstudie. Denna bestod av intervjuer med tre 
forskare inom riskhantering, projektpsykologi och genus där risker och riskhantering 
diskuterades utifrån de olika forskningsperspektiven. Vidare utfördes en kvalitativ 
undersökning bestående av intervjuer med anställda inom produktutvecklingsbranschen. Dessa 
syftade till att undersöka hur risker definieras inom produktutveckling samt hur individer 
förhåller sig till riskfyllda beslut. Vidare användes resultatet från den kvalitativa 
undersökningen för analys mot litteraturen och förstudien samt för att jämföra riskvillighet 
mellan kvinnor och män. 
 
Denna studie visade på att risker inom produktutveckling definieras som alla faktorer som kan 
påverka tid, kostnad och kvalitet i ett projekt. Hur man förhåller sig till dessa risker skiljer sig 
mellan individer och studien påvisar även att det finns skillnader i riskbenägenhet mellan 
kvinnor och män. 
 
Nyckelord: Produktutvecklingsprocessen, risker, genus, värderingar, riskvillighet, 
riskbenägenhet.   
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet och den problematisering som arbetet bygger 
på. Syftet med arbetet presenteras och likaså de frågeställningar som ska besvaras. 
 
1.1 Bakgrund och problematisering 
Under produktutvecklingsprocessen fattas en mängd beslut både vid framtagning av nya 
produkter såväl som vid förändringar av befintliga. Besluten fattas i många fall på grunder där 
det sällan på förhand går att förutse vad utfallet kommer resultera i. Detta gäller särskilt de 
beslut som tas tidigt i processen, då kunskap om område och produkt är begränsad. 
Produktutvecklingsprocessen kan därav anses vara en relativt riskfylld bransch i jämförelse 
med många andra branscher och individens riskvillighet kan därav få stor betydelse för de 
beslut som fattas. I detta arbete studeras anställda på företag inom produktutveckling med 
avseende på hur de som individer hanterar risker vid beslut. Arbetet ämnar även till att 
undersöka om de finns skillnader i riskbenägenhet mellan kvinnor och män. 
 
Ett riskfyllt beslut innebär i detta arbete att vid den tid beslutet tas, kan det inte med säkerhet 
fastställas att det önskvärda resultatet kommer att uppnås. Konsekvenser av besluten kan bli 
tidsfördröjning av projekt, ökade kostnader eller en produkt som inte passar på marknaden 
(Smith, 1999). Även då riskfyllda beslut kan få negativa konsekvenser anses de nödvändiga, 
studier visar på att det bör uppmuntras till risktagande för att främja produktutveckling och 
innovation (Cooper och Kleinschmidt, 1995; Millson och Wilemon, 2008). 
 
Svensk statistik visar på att det idag är fler unga kvinnor än vad det är män, som fortsätter sin 
utbildning efter gymnasiet med högutbildade studier (Statistiska centralbyrån, 2016). En ökad 
andel sysselsatta kvinnor de senaste åren (Statistiska centralbyrån, 2015) tyder på att vi går mot 
ett samhälle med jämnare balans över andelen kvinnor och män på arbetsmarknaden. Ökad 
andel kvinnor på utbildningarna och en jämnare könsbalans på arbetsplatserna medför 
strukturella förändringar då andelen kvinnor ökar i mer kvalificerade arbetsuppgifter (Vänje, 
2013). Detta leder i sin tur till att kvinnor antas få en ökad roll i de beslutsfattande processerna. 
Därav väcker det intresse att studera huruvida kvinnor och män definierar och hanterar risker 
vid beslut. Nyare studier om hur riskhantering skiljer sig mellan könen går emot de traditionella 
(Adams och Ferreira, 2009) och visar även på att skillnader i riskbenägenhet är kopplat till tio 
grundläggande värderingar (Schwartz och Rubel, 2005). 
 
Risktagande vid tidiga beslut inom produktutveckling är ett belyst område och anses ha stor 
relevans för branschen. Det finns även studier om skillnader i riskbenägenhet mellan kvinnor 
och män, dock brister dessa studier inom produktutveckling. Detta i samband med en jämnare 
könsbalans på arbetsmarknaden skapade ett intresse för detta outforskade område. 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka risker och riskhantering vid tidiga beslut i 
produktutvecklingsprocessen. Då risker anses vara en central del av produktutveckling ska 
riskvilligheten hos anställda inom branschen studeras. Studien syftar även till att jämföra om 
det finns skillnader mellan kvinnor och män med avseende på riskvillighet.   
 
Den teoretiska bakgrunden ämnar till att beskriva det befintliga kunskapsläget om det valda 
forskningsområdet. För att komplettera den teoretiska bakgrunden och ge mer underlag till 
studien utförs en förstudie. Vidare genomförs en kvalitativ undersökning där individer som 
arbetar med produktutveckling intervjuas, detta för att skapa förståelse för hur teorin tillämpas 
i praktiken. Den teoretiska bakgrunden, förstudien samt den kvalitativa undersökningen utgör 
grunden för jämförelsen i denna studie.  
 
Arbetet syftar till att, utifrån kontexten tidiga beslutsfaser inom produktutveckling, besvara 
följande frågor: 
 

1. Hur definieras risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
2. Hur förhåller sig individer till risker vid tidiga beslut inom 

produktutvecklingsprocessen? 
3. Hur skiljer sig riskvillighet mellan kvinnor och män? 

 
1.3 Avgränsningar 
Studien är begränsad till att undersöka den svenska arbetsmarknaden för produktutveckling. 
Arbetet syftar till att undersöka hur arbetare inom produktutveckling ser på risker och deras 
individuella risktagande och omfattar inte företagens riskhantering. Då jämförelsen mellan 
kvinnor och män är begränsad till de respondenter som medverkat kan resultatet inte anses vara 
generellt för kvinnor och män. Ett riskfyllt beslut definieras i detta arbete som de beslut som 
tas på ofullständig information, där resultatet inte kan säkerställas då beslutet tas. Tidiga faser 
har avgränsats till den inledande tiden i ett projekt där omfattande beslut tas. 
 
1.4 Disposition 
I kapitel två redovisas den teoretiska bakgrunden till området som grundas på tidigare litteratur. 
Kapitel tre presenterar tillvägagångssättet för den kvalitativa undersökningen och förstudien 
redovisas i följd av en presentation av respondenterna som medverkat.  Förstudien i kapitel fyra 
är baserad på intervjuer med tre forskare som berör ämnet på olika sätt och utgör ett 
komplement till den teoretiska bakgrunden. Resultatet från den kvalitativa undersökningen 
presenteras i kapitel fem för att sedan analyseras och diskuteras i kapitel sex. Avslutningsvis 
redovisas studiens slutsats i kapitel sju där syftet besvaras och förslag till vidare arbete 
presenteras. 
 
  



3 
 

2. Teoriområde 
I detta avsnitt presenteras den teori som litteraturstudien utgör. Den första delen omfattar 
risker inom produktutvecklingsprocessen medan den senare utgör grund för den jämförelse 
som utförs mellan kvinnor respektive mäns riskvillighet.  
 
2.1 Tidiga beslut i produktutvecklingsprocessen 
En produktutvecklingsprocess genomgår flera olika faser och beroende på statusen i projektet 
definieras lösningarna efter hur väl utvecklade de är, alltså dess informationsnivå. I tidiga faser 
med begränsad, oklar och ofullständig information definieras lösningarna som koncept 
(Derelöv, 2002). I denna fas tas stora beslut och svårigheten med besluten är då att välja vilket 
koncept som ska utvecklas vidare då valet sker på begränsad kunskap (Ullman, 2010). 
 
Enligt Ullman (2010) är målet, att trots den begränsade mängd kunskap och med minimal 
mängd resurser, välja det koncept med störst potential för att bli en lyckad produkt. Trots att 
det inom produktutveckling används olika metoder för att säkerställa och utvärdera koncept 
innefattar dessa beslut en viss osäkerhet. Ett riskfyllt beslut innebär risken att beslutet inte slår 
ut som önskat. Inom teknisk produktutveckling visas ofta konsekvenserna av ett beslut längre 
fram i tiden vilket innebär att det är först då det kan avgöras om det var ett gynnsamt beslut 
(Ullman, 2010). Ett riskfyllt beslut behöver inte nödvändigtvis ha negativa konsekvenser utan 
skulle även kunna leda till en innovativ lösning.   
   
2.2 Risker och dess konsekvenser i produktutvecklingsprocessen 
I ett produktutvecklingsprojekt ligger stort fokus på att nå framgång med nya produkter. För att 
nå denna framgång är nyckeln att arbeta med systematiska metoder för identifiering, förståelse 
och hantering av risker under hela processen (Keizer et al., 2005; Smith, 2003). Ett kontinuerligt 
arbete med risker skall även vara nödvändigt för att få ett effektivt arbete (Keizer et al., 2005). 
 
Då både marknaden för produktutveckling expanderar och tekniken utvecklas ökar 
konkurrensen mellan nya produkter (Keizer et al., 2005). Riskfyllda beslut anses vara 
oundvikliga vid utveckling av nya produkter och ibland ett måste för att nå innovationer då de 
blir allt mer oförutsägbara och komplexa (Cooper och Kleinschmidt, 1995; Millson och 
Wilemon, 2008). Empiriska studier tyder på att det är svårt att lyckas med nya produkter på 
marknaden och att riskidentifiering och hantering av risker därav blir allt viktigare (Keizer et 
al., 2005). 
 
Risker skapas i samma stund som planering, budgetering och specifikationer påbörjas. Smith 
(2003) menar på att det krävs kontinuerligt arbeta för att risker inte ska utvecklas till problem 
och desto senare problemet dyker upp desto mer ohanterligt blir det. Anledningen till att risker 
inte hanteras på en gång kan således bero på olika faktorer. En del projekt är i så stor framgång 
att det blundas för eventuella risker och i andra fall beror det på att det är lättare att ta tag i 
risker när det väl har blivit ett problem, hellre än när något endast tyder på en risk (Smith, 2003). 
Andra forskare menar på att anledningen till att en risk inte har identifierats beror av 
omfattningen av tidigare studier. För att identifiera risker i tidiga faser utgår man i många fall 
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från liknande projekt som utförts tidigare. De anser då att misstaget som många gör är att det 
endast är projekt som har resulterat i produkter som undersöks, oavsett framgångsrika eller inte. 
Istället bör det fokuseras på de projekt som har lagts ned redan i de tidiga utvecklingsfaserna 
för att hitta de största riskerna i projekt (Keizer et al., 2005). 
 
En risk kan vara alla faktorer som kan påverka exempelvis ett projekt från att uppfylla sina mål, 
planering, resursanvändning eller kvalitet (Keizer et al., 2005; Smith, 1999). För att hantera 
risker inom projekt är det första steget att identifiera dessa risker (Smith, 1999). Smith (1999) 
särskiljer två olika typer av risker, teknisk risk och marknadsrisk, vilka kan resultera i olika 
typer av konsekvenser. Tekniska risker omfattar de risker som kan hindra produkter från att 
uppfylla respektive specifikation. Medan marknadsrisker kan avstyra produkten från att lyckas 
på marknaden.  
 
För att lyckas med nya produkter på marknaden är det viktigt att betrakta risker som en 
möjlighet (Smith, 2002). Forskaren beskriver problematiken med att många ser risker som 
någonting negativt, speciellt inom produktutveckling, och menar på att om det kontinuerligt 
arbetas för att hitta saker som kan gå fel riskeras det att gå miste om innovationerna (Smith, 
2002). Smith (1999) beskriver även produktutveckling som en process där lärdomar genom att 
testa och experimentera sig fram är viktiga. Detta är även något som Keizer, Vos och Halman 
(2005) beskriver, då de belyser att bedömningen av risker sker individuellt och beror dels av 
vem som utför bedömningen men även hur risken presenteras. Beroende på om risken 
presenteras på ett positivt eller negativt sätt kommer resultatet bli olika och de rekommenderar 
därför att alla risker presenteras neutralt (Keizer et al., 2005). Därav går det inte alltid att förutse 
konsekvenserna av en risk och även då beslutet skulle innebära ett misslyckande, är det en 
viktig lärdom ur processen (Keizer et al., 2005; Smith, 1999). 
 
2.3 Skillnader i risktagande mellan kvinnor respektive män 
Traditionella studier, som har utförts genom tiderna, menar på att kvinnor är mindre riskvilliga 
än män (Croson och Gneezy, 2009; Eckel och Grossman, 2008; Johnson och Powell, 1994). 
Vilket enligt Johnson och Powell (1994) samt Vänje (2013) beror på att kvinnor tvingas leva 
upp till de manliga normer som är dominerande på arbetsplatserna och detta leder till ett minskat 
självförtroende hos kvinnor. Vänje (2013) skriver att kvinnor tvärtemot män underskattar sin 
förmåga och kompetens vilket även det tyder på sämre självförtroende än vad som tenderar att 
finnas hos männen. Ökat självförtroende kring kompetens och kunskap leder på så vis till ökad 
riskvillighet (Eckel och Grossman, 2008). Nyare studier om hur riskhantering skiljer sig mellan 
könen går dock emot de traditionella och visar på att kvinnor är mer riskbenägna än män 
(Adams och Ferreira, 2009; Adams och Funk, 2012). Studier visar på att denna skillnad i 
riskbenägenhet är kopplat till tio grundläggande värderingar (Schwartz och Rubel, 2005). 
 
2.3.1 Skillnader i grundläggande värderingar 

Forskning inom genus tyder på att det finns skillnader i grundläggande värderingar mellan 
könen (Schwartz och Rubel, 2005). Enligt Schwartz och Rubel (2005) är de åtskilda 
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värderingarna något som påverkar riskbenägenheten. De tio värderingar som Schwartz och 
Rubel (2005) presenterar som grundläggande är: 
 

1. Makt - Social status och kontroll över personer och resurser 
2. Prestation - Personlig framgång 
3. Trygghet - Säkerhet och stabilitet i samhället, relationer och självkänsla  
4. Anpassning - Återhållsam i handlingar som kan skada andra och/eller bryta mot sociala 

normer och förväntningar 
5. Tradition - Respekt och acceptans av kulturella och religiösa traditioner 
6. Välvilja - Vill bevara och förbättra välbefinnandet hos personer i sin omgivning 
7. Universalism - Förståelse, uppskattning och beskyddande av välfärd för människor och 

natur   
8. Självständighet - Självständigt tänkande och skapande 
9. Utmaning - Spänning och utmaning i livet 
10. Hedonism - Nöje, tillfredsställelse och njutningslystnad 

 
Dessa värderingar diskuteras återkommande i litteraturen där bland annat Adams och Funk 
(2012) använder dem i sin studie. Studien indikerade att de manliga respondenterna värderar 
egennytta såsom framgång och makt högst. I motsats till de kvinnliga respondenterna som 
istället värderar aktivering, universalism och välvilja högre. Schwartz och Rubel (2005) menar 
på att dessa skillnader i värderingar kan bero på antingen biologiska aspekter eller på sociala 
normer. Från deras studie konstaterades att makt är den värdering som skiljer sig mest mellan 
män och kvinnor. En mindre skillnad kunde noteras om tradition, anpassning och trygghet där 
kvinnorna generellt värderade anpassning och trygghet något högre.  
 
2.3.2 Påverkande faktorer till skillnader i risktagande 
Enligt Croson och Gneezy (2009) finns det tre faktorer som bidrar till skillnader i risktagande 
mellan könen. Den första faktorn är de känslomässiga reaktionerna på riskfyllda situationer. 
Croson och Gneezy (2009) skriver att tidigare studier visar på att kvinnor upplever känslor 
starkare än män och att emotionella upplevelser kan påverka dugligheten i riskfyllda beslut. 
Män har även en tendens att ha en övertro på sin egen förmåga vilket är den andra faktorn som 
skiljer könen åt. Den sista faktorn är huruvida risker betraktas som en utmaning eller ett hot. 
Män ser oftast risker som utmaningar medan kvinnor istället ser dem som hot. Kvinnor har en 
tendens att vara mer rädda för negativa resultat och stimuleras inte alls på samma sätt som män 
av utmaningen i ett riskfyllt beslut. Johnson och Powell (1994) beskriver även hur män 
stimuleras av utmaningen i ett riskfyllt beslut i hopp om att det ger resultat i framtiden. Croson 
och Gneezy (2009) antyder dock att dessa skillnader är störst bland den generella befolkningen 
och att skillnaden inte visar sig vara lika stor mellan könen i ledande positioner. Deras 
förklaring till detta är att de som söker sig till utmanande arbetsuppgifter är oavsett kön 
riskbenägna personer. Skillnader i riskbenägenhet behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till 
kön utan kan även påverkas av faktorer som ålder och kultur (Eckel och Grossman, 2008; 
Johnson och Powell, 1994; Schwartz och Rubel, 2005).  
 
Andra orsaker till skillnader i risktagande mellan könen kan enligt Vänje (2013) bero på 
kvinnors minoritetsposition och att män generellt har högre status. Män har i större utsträckning 
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en maktposition att verka utifrån vilket kan påverka deras riskbenägenhet. Adams och Funk 
(2012) menar att denna aspekt är väldigt viktig att ta hänsyn till. De diskuterar huruvida det 
finns faktiska skillnader mellan kvinnor och män eller om skillnader i beteende handlar om att 
kvinnor i ledningsgrupper ofta är i minoritet. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i arbetet. Inledningsvis presenteras 
tillvägagångssättet för litteraturstudien följt av en beskrivning av förstudien. Sedan beskrivs 
den kvalitativa undersökningen som ämnar till att besvara arbetets frågeställningar och 
avslutningsvis presenteras tillvägagångsättet för dataanalysen.  
 
För att undersöka risker och dess konsekvenser inom produktutveckling samt hur dessa risker 
hanteras utfördes inledningsvis en litteraturstudie. De publicerade artiklarna har huvudsakligen 
hämtats från databaserna KTH primo och Web Of Science. Elektroniska referenser har även 
använts och hämtats från Statistiska Centralbyrån. Sökord som har använts är exempelvis; 
gender, risk, new product development, differences, risk averison, masculine, feminine, 
decision making. Litteraturstudien kompletterades med en förstudie där tre forskare 
intervjuades och risker inom produktutveckling diskuterades från olika perspektiv. Den 
kvalitativa undersökningen bestod av fem intervjuer med anställda på svenska 
produktutvecklingsföretag, där respondenterna bestod av tre män och två kvinnor. Till de båda 
studierna, förstudien och den kvalitativa undersökningen, har semistrukturerade intervjuer 
använts som metod. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågeställningar används som 
utgångspunkt men intervjuaren är fri att frångå ordningen på frågorna samt lägga till nya frågor 
under intervjun. Respondenten är fri att utveckla sina svar och flexibiliteten hos intervjuaren 
medför att frågorna kan anpassas och ställas i en den ordningen som naturligt uppstår under 
samtalet (Denscombe, 2010).  
 
3.1 Förstudie 
För att få djupare förståelse och vidare kunskap om teorin kring riskhantering och genus har en 
förstudie gjorts med forskare som har berört ämnet på olika sätt. Inledningsvis intervjuades en 
genusforskare på Kungliga Tekniska högskolan med fokus på frågor kring riskhantering ur ett 
genusperspektiv. Där diskuterades påverkan från faktorer som arbetsmiljö och värderingar, se 
bilaga 1. Vidare utfördes en intervju med en forskare inom riskhantering där frågor ställdes för 
att få djupare förståelse för risker inom produktutvecklingsprocessen, se bilaga 2. 
Avslutningsvis intervjuades en forskare inom projektpsykologi där fokus låg på att få förståelse 
för hur riskhantering kan skilja sig åt mellan individer och vilka faktorer som påverkar en 
individs riskvillighet, se bilaga 3. 
 
3.2 Kvalitativ undersökning 
En kvalitativ undersökning har gjorts med anställda i produktutvecklingsprojekt. Mötet med 
respektive respondent genomfördes på deras arbetsplats och innefattade en semistrukturerad 
intervju på ungefär en timme.  Intervjuerna spelades in med godkännande av respondenten och 
vid varje tillfälle medverkade båda skribenterna, en som intervjuare och en som sekreterare. 
Intervjuerna behandlade frågor om risker och dess konsekvenser samt individens riskvillighet, 
se bilaga 4. 
 
Vidare ställdes frågor kring huruvida de upplever eventuella skillnader i riskvillighet mellan 
kvinnor respektive män och om bemötandet samt konsekvenserna skiljer sig åt mellan könen. 
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Denna del av intervjuerna syftade till att jämföra eventuella skillnader på arbetsplatser idag. 
Intervjuerna innehöll även frågor kopplade till tio olika värderingar som i litteraturen har 
påvisats vara kopplade till kön. Resultatet analyserades för att se huruvida dessa värderingar 
eventuellt är kopplade till riskvillighet. För att inte påverka utfallen av resultatet presenterades 
inte denna del av studien för respondenterna. 
 

3.2.1 Presentation av respondenterna 

Nedan följer en presentation av respektive respondent från den kvalitativa undersökningen. 
Samtliga respondenter arbetar inom produktutveckling men har olika arbetsroller samt 
erfarenheter. Detta för att få olika perspektiv kring ämnet. Viktigt för denna studie var att både 
kvinnliga och manliga respondenter medverkade. 
 
3.2.1.1 Respondent A 
Respondent A är en manlig VD för ett konsultföretag inom produktutveckling. Företaget strävar 
efter att bli Sveriges ledande produktutvecklingshus där de har ett affärsinriktat förhållningssätt 
till produktutveckling. Respondenten har arbetat inom branschen i närmare 30 år och startade 
företaget han nu driver år 2004. 
 
3.2.1.2 Respondent B 
Respondent B är en kvinnlig Senior Technical Advisor på ett stort svenskt fordonsföretag. Hon 
har jobbat på företaget i knappt 30 år och innan dess studerade hon på civilingenjörsprogrammet 
Teknisk fysik på Kungliga Tekniska högskolan. Just nu arbetar hon i ett stort projekt och hennes 
roll som Senior Technical Advisor innebär bland annat att hon ska stötta konstruktörerna i 
tekniska frågor, granska beräkningsresultat samt stötta och coacha chefer.  
 
3.2.1.3 Respondent C 
Respondent C är en manlig forskningschef som arbetar på ett stort svenskt fordonsföretag. Han 
har arbetat på företaget i drygt 20 år och började sin karriär på traineeprogrammet. 
Respondenten har arbetat med både produktutveckling, forskningsfrågor samt metodutveckling 
och med sin aktuella tjänst som forskningschef arbetar han för att ta fram nya lösningar som 
inte finns på marknaden. 
 
3.2.1.4 Respondent D 
Respondent D är en kvinnlig mekanikkonstruktör som tidigare har studerat konstruktion på 
Maskinteknikprogrammet på Kungliga Tekniska högskolan. Idag arbetar hon på ett svenskt 
företag som utvecklar fototeknisk utrustning och har arbetat där sedan sin examen år 2006. 
Inom företaget har hon arbetat med dokumenthantering, projektledning samt som konstruktör. 
För tillfället arbetar hon i två projekt parallellt, där båda syftar till att ta fram en ny produkt. 
 
3.2.1.5 Respondent E  
Respondent E är en manlig mekanikkonstruktör som sedan tre år tillbaka arbetar på ett svenskt 
företag som utvecklar fototeknisk utrustning. Han har tidigare studerat Design och 
Produktframtagning på Kungliga Tekniska högskolan och har sedan examen arbetat inom 
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produktutveckling i åtta år. För tillfället arbetar han inom ett projekt som syftar till att ta fram 
en ny produkt. 
 
3.3 Dataanalys 
Det insamlade resultatet från förstudien och den kvalitativa undersökningen sammanställdes 
utefter identifierade teman. I förstudien presenteras resultatet utifrån fyra identifierade teman 
som var återkommande genom intervjuerna, vilka var; riskfyllda beslut, skillnader i risktagande 
mellan kvinnor och män, förutsättningar och föreställningar samt sammansättning av grupper. 
I den kvalitativa undersökningen identifierades tre teman; Risker och dess konsekvenser inom 
produktutvecklingsprocessen, risktagande samt värderingar kring arbete och arbetsmiljö. 
Utifrån dessa teman sammanställdes relevant data från undersökningen som sedan analyserades 
och jämfördes med den teoretiska bakgrunden och förstudien. 
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4. Förstudie 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den förstudie som gjorts med forskare inom 
riskhantering, genusvetenskap och projektpsykologi. Resultatet presenteras utifrån fyra 
identifierade teman, vilka är; riskfyllda beslut, skillnader i risktagande mellan kvinnor och 
män, förutsättningar och föreställningar samt sammansättning av grupper. 
 
Gemensamt för de tre forskarna som har intervjuats är att de anser att kvinnor och män har olika 
förutsättningar för att medverka i ett projekt. Det kan exempelvis vara i form av tilldelat ansvar, 
delaktighet i beslut och respekt från sina medarbetare. Dessa förutsättningar påverkar sedan hur 
det resoneras kring risker och kan även påverka individers riskvillighet. I denna förstudie lyfts 
dessa förutsättningar fram tillsammans med värderingar och egenskaper som även de kan 
påverka synen på risker och hur de hanteras. De olika frågorna berörs därav från de tre 
perspektiven som respektive respondent forskar inom. 
 
4.1 Riskfyllda beslut 
Inledningsvis diskuterades hur människor tänker och agerar vid riskfyllda beslut och hur detta 
kan påverka individers riskvillighet på arbetsplatsen. Forskaren inom riskhantering menar på 
att människor har en dålig uppfattning om statistisk sannolikhet och har en konstig relation till 
ekonomisk rationalitet. Samtidigt som många ställer sig motvilligt till förluster är villigheten 
hög till att förlora mycket, med en tro på att det kommer att bli bättre, innan individer drar sig 
ur en situation. Detta beteende kan kopplas till att människor har svårt att förhålla sig till risker 
och därför uppfattas som relativt riskbenägna. Synen på risker kan även bero på 
tidsperspektivet. Då människor inte är gjorda för att förstå hur risker kan påverka efter en lång 
tid medför det att det är svårt att relatera till konsekvenserna som kan uppstå. Detta kan leda till 
att uppfattningen av ett beslut som tas i stunden kan verka mindre riskfyllt än vad det faktiskt 
visar sig att vara. 
 
Beslut som människor tar är ofta baserade på magkänsla och tidigare erfarenhet vilket i sin tur 
medför att det frångås ekonomisk rationalitet i beslutssituationer. En tidigare erfarenhet av ett 
lyckat riskfyllt beslut ökar känslan av att det kommer bli lyckat även denna gång och bidrar på 
så vis till ökad riskbenägenhet. Forskaren i riskhantering använde spelet roulett som metafor 
för att förklara den osunda uppfattning av statistisk sannolikhet som kan påvisas. Vid ett spel 
där fyra svarta har inträffat i rad, intalar sig människan att nästa spel måste bli en röd. Individer 
inbillar sig då att sannolikheten för en röd har ökat trots att den i själva verket nollställs efter 
varje spel. 
 
4.2 Skillnader i risktagande mellan kvinnor och män 
När det kommer till eventuella skillnader i risktagande mellan kvinnor och män menar både 
forskaren i riskhantering och projektpsykologi att det går att koppla till förhållandet till sin egen 
intelligens. Män har en tendens att överskatta sin kunskapsbas och deras skattning av sin egen 
intelligens är ofta högre än deras faktiska intelligens. Kvinnor har en tendens att istället 
underskatta sin intelligens och förmåga. Män har på så vis en tendens att underskatta de risker 
som finns vilket går att likna med andra områden som exempelvis bilkörning. Forskaren i 
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riskhantering beskriver statistik som visar på att de är unga män som råkar ut för flest olyckor 
då de har en tendens att överskatta sin körförmåga vilket leder till ökad riskbenägenhet. Med 
hänsyn till denna statistik menar forskaren i riskhantering att riskbenägenhet i stor utsträckning 
korrelerar med ålder. Unga människor lever i en tro på att de kommer leva för alltid medan 
äldre människor lever med vetskapen om att det inte är odödliga. Hon anser därför att i många 
fall kan skillnaden i riskvillighet vara större mellan åldersgrupper än mellan könen på grund av 
detta. 
 
Enligt genusforskaren finns det inga egenskaper som skiljer sig mellan könen som skulle 
påverka riskvilligheten utan menar på att det enbart handlar om normer. Dessa normer påverkar 
vad som är manligt respektive kvinnligt och enligt forskaren i riskhantering vägs dessa 
värderingar in vid hantering av risker. Detta kan då speglas i den våghalsiga tekniska branschen, 
där många av de risker detta arbete ämnar undersöka uppstår, där det endast är ett fåtal kvinnor 
som arbetar. Kvinnor släpps in i branschen senare, när den inte är lika het och spännande. Detta 
exkluderande skulle enligt forskaren i riskhantering kunna vara en anledning till att kvinnor 
uppfattas som mindre riskbenägna men i själva verket handlar om att de inte får möjlighet till 
att vara det. 
 
4.3 Förutsättningar och föreställningar 
Skillnaden i riskvillighet mellan kvinnor och män kan enligt både genusforskaren och forskaren 
inom projektpsykologi bero på förutsättningarna för att ta riskfyllda beslut. De menar att 
förutsättningarna ser olika ut för könen och att kvinnor inte alltid får samma möjlighet till att ta 
beslut som innefattar risker. Detta kan dels bero på att det inte är lika många kvinnor inom de 
ledande positionerna och enligt forskaren i projektpsykologi kan det även bero på att tilliten är 
högre till män då de uttrycker sig ha högre kompetens. Han menar vidare att det, oavsett 
genusperspektiv, krävs bevis för sin duglighet på alla arbetsplatser för att bli bemött med 
respekt från medarbetare. Faktorer som kan spela in är erfarenhet, kunskap och individers 
kontaktnät. Enligt forskaren i riskhantering är riskvillighet något som även är kopplat till 
anställning. Riskvillighet kan exempelvis gynnas av en anställning där nytänkande och 
utmaning är viktiga faktorer, medan andra anställningar begränsar riskvilligheten hos individer. 
 
Genusforskaren antyder att kvinnor måste visa sin duglighet och underbygga sina beslut mer 
än vad män behöver, vilket gör det svårare att ta riskfyllda beslut. Förutsättningarna ser olika 
ut och hänger ihop med de förväntningar och föreställningar som ställs på könen. Exempelvis 
förväntas män kunna klara av tunga lyft inom byggbranschen och inom teknikbranschen 
framställs män besitta en högre kompetens än kvinnor. Dessa föreställningar leder till att 
kvinnor behöver bevisa sin kompetens och vill ha mer grunder för sina beslut för att våga ta 
risker. Alla dessa yttre förväntningar skapar roller av hur män och kvinnor ska vara på 
arbetsplatserna och leder i många fall till att anställda försöker leva upp till sin roll för att passa 
in. Dessa handlingar leder endast till att de stereotypiska rollerna stärks. 
 
Frånsett skillnader i möjligheter på arbetsplatserna menar forskaren i projektpsykologi att det 
finns personer som är mer riskvilliga än andra och att detta inte är kopplat till kön. 
Personlighetstester har visat på att vissa människor är mer öppna för nyheter medan vissa vill 
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gå efter det beprövade. Det sistnämnda kan visa på en tendens av perfektionism och låg 
självsäkerhet. Då kvinnor inte förväntas ha samma kompetens som män menar han att detta 
skulle kunna kopplas till att kvinnor generellt vill gå efter det beprövade. Enligt forskaren i 
projektpsykologi finns det även biologiska skillnader som kan påverka riskvilligheten. Män har 
exempelvis mer muskelmassa än kvinnor och har historiskt tagit hand om mer farliga uppgifter 
där det uppmuntras till att vara orädda och riskvilliga. Forskaren i riskhantering är inne på 
samma spår med att det kan finnas biologiska faktorer som spelar in, men att dessa inte beror 
på könsskillnader utan handlar om hur hjärnan är konstruerad. 
 
4.4 Sammansättning av grupper 
Forskaren i projektpsykologi nämner två olika teorier om vad som kan hända med 
riskvilligheten i en grupp beroende på sammansättningen. Första teorin är att individers 
riskvillighet ökar i grupp på grund av det delade ansvaret. Den andra teorin är att kulturen i 
gruppen har större betydelse för riskvilligheten. Detta skulle innebära att det räcker med att en 
person, som har stark påverkan, är riskvillig och att detta i sin tur kommer att påverka hela 
gruppens riskvilja. Gruppen kommer därav ta mer riskfyllda beslut. Avslutningsvis 
rekommenderar forskaren i riskhantering att för att nå bästa resultat bör grupper vara blandade. 
För att bryta de normer som finns bör inget av könen vara i minoritet. 
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5. Resultat/Empiri 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det insamlade resultatet från den kvalitativa 
undersökningen. Resultatet presenteras utifrån tre identifierade teman; Risker och dess 
konsekvenser inom produktutvecklingsprocessen, risktagande samt värderingar kring arbete 
och arbetsmiljö. 
 
5.1 Risker och dess konsekvenser inom produktutvecklingsprocessen  
En av respondenterna beskrev svårigheten med att förutse produktutvecklingsprocessen då den 
aldrig ser likadan ut. Respondenten menade på att projekt börjar med en utgångspunkt och alla 
beslut därefter måste anpassas till utgångsläget och den sökta funktionen. Anpassningen mellan 
dessa blir vanligtvis en kompromiss och detta medför att alla beslut därefter, på ett eller annat 
sätt, blir en kompromiss på ett redan kompromissat beslut. Därav kan det uppstå beslut som 
innefattar risker under hela projektets gång och han belyste vikten av att ifrågasätta såväl 
tekniska som ekonomiska behov i tidiga faser. 
 
5.1.1 Risker 

De risker som togs upp återkommande genom intervjuerna var de faktorer som kan påverka tid, 
kostnad och kvalitet. En av respondenterna beskrev risken i att välja fel projekt. Inför valet 
mellan projekt kan det i många fall läggas in egna värderingar i vad som anses vara ett lämpligt 
projekt. Som ingenjör kan det exempelvis läggas in eget intresse av den tekniska lösningen 
vilket kan medföra att riskerna i ett projekt ökar. Risker beskrevs som något subjektivt och att 
alla kommer att uppfatta och värdera risker olika. Därav blir magkänslor och erfarenheter 
avgörande vid beslut. Gemensamt för majoriteten respondenterna var att de ansåg att alla beslut 
som tas i tidiga skeden inom produktutveckling är risker i sig och att det är något som de alla 
arbetar aktivt med. De menade på att det är nödvändigt med riskfyllda beslut för att komma 
med innovativa idéer och nytänk. En av respondenterna angav exempelvis att “Det är snudd 
på tjänstefel att utföra sitt arbete helt riskfritt. Det skulle ta för lång tid och kosta för mycket”. 
 
Respondenterna nämnde att det inom produktutvecklingsprojekt är vanligt att det till en början 
endast arbetas utifrån en ofullständig kravspecifikation. Detta innebär att den kommer tolkas 
av medlemmarna i projektet och beslut fattas på ofullständig information. Tolkningen av den 
begränsade informationen är en faktor som gör beslut riskfyllda. En annan risk som en av 
respondenterna beskrev är att gå emot redan fattade beslut. Främst gällande kundrelaterade 
risker, alla beslut som påverkar kundnöjdheten, då de anses vara mest kritiska för företaget.  
 
Två av de manliga respondenterna beskrev vikten av att hitta en balans mellan friheten för de 
anställda och begränsningarna i ett projekt. Detta skulle då vara något som många inte tänker 
på inom produktutveckling vilket kan leda till riskfyllda situationer. Denna balans handlar om 
att hitta rum för att vara kreativ, samtidigt som de anser att det krävs begränsningar och ramar 
att hålla sig inom för att minska risknivån. 
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5.1.2 Konsekvenser 

Konsekvenserna av riskfyllda beslut i tidiga faser är som tidigare nämnt tid, kostnad och 
kvalitet. Att ett projekt drar ut på tiden, att produkten i slutändan har kostat för mycket eller att 
produktens kvalitet brister var faktorer som nämndes av majoriteten av respondenterna. För att 
avgöra allvarligheten av konsekvenserna använde sig respondenterna av olika typer av 
riskbedömningar. Där analyserades huruvida olika risker kan påverka ett projekt och det ges 
möjlighet till att utvärdera vad konsekvenserna kan bli. Dessa riskbedömningar används för att 
minimera och identifiera risker innan de uppkommer för att undvika de negativa 
konsekvenserna. Alla respondenter arbetar även med kvalitetssäkringar under projektets gång. 
Alla var dock inte helt överens om att dessa kvalitetssäkringar gynnar produktutvecklingen. En 
av de manliga respondenterna menade på att projekten idag tar för lång tid och arbetar för att 
påskynda processen genom att uppmuntra mer risktagande. Det viktiga är enligt honom att få 
in kunderna tidigare i processen och att riskerna på så sätt minimeras. 
 
5.2 Risktagande 
Enligt alla respondenterna är riskfyllda beslut något de ställs inför dagligen, både direkt och 
indirekt. De nämnde att de mest kritiska besluten tas i tidiga skeden och handlar då ofta om 
vilket koncept som det ska arbetas vidare med. De manliga respondenterna beskrev situationer 
där de tagit ett direkt riskfyllt beslut genom att säga ja till en lösning som de i stunden inte visste 
om de skulle kunna leverera. 
 
5.2.1 Skillnader i risktagande mellan kvinnor och män 

Huruvida en individ väljer att ta ett riskfyllt beslut skiljde sig mellan de kvinnliga och manliga 
respondenterna. De kvinnliga respondenterna var tydliga med att de ofta konsulterar med 
kollegor inför riskfyllda beslut och hade svårt att lyfta fram ett konkret exempel där de själva 
tagit ett riskfyllt beslut. De manliga respondenterna kunde direkt lyfta fram ett tillfälle där de 
själva tagit ett riskfyllt beslut och nämnde inte hur varje beslut konsulterades med kollegor. 
 
De kvinnliga respondenterna samt två av de manliga ansåg att det finns skillnader i risktagande 
mellan kvinnor och män och de anser att män är mer riskbenägna än kvinnor. De ansåg även 
att kvinnor är mer kritiska, noggranna och har bättre förmåga att se problem utifrån kundens 
perspektiv medan män lättare tror att saker kommer att fungera. En av de kvinnliga 
respondenterna uttryckte samtidigt som hon antydde att män är mer riskvilliga att noggrannhet 
är något som går emot riskvillighet och tycker att riskvilliga personer oftast är lite mer slarviga. 
 
En av de manliga respondenterna trodde inte att det finns skillnader i riskvillighet mellan könen 
utan tror enbart det är kopplat till arbetstiden inom området, graden av senioritet. Samma 
respondent menade även att uppmuntran till att ta risker beror på senioriteten, inte på kön, och 
säger att han själv uppmuntrar sina kollegor olika beroende på detta. 
 
5.2.2 Uppmuntran 

Uppmuntran och möjligheten till att ta riskfyllda beslut såg respondenterna lite olika på. 
Respondent A såg det utifrån sitt perspektiv som VD på ett konsultföretag där deras uppdrag 
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alltid är att ta fram en produkt åt kund. Det mest lönsamma för dem är således att lösa problemet 
med känd teknik och han uttryckte bland annat att “Det finns ingenting inom 
produktutvecklingen som säger att man ska ta risker, utan snarare tvärtom”. Vidare ansåg han 
som tidigare nämnt att det mest gynnsamma för kreativiteten är att begränsa den och att det inte 
finns något mer hämmande för kreativiteten än att inte få några begränsningar alls. Han belyste 
även skillnaden mellan att ta en risk och att testa möjligheter och uppmuntrar därför att testa 
möjligheter framför att ta risker. 
 
Majoriteten av respondenterna menade att individens riskvillighet uppmuntras olika. Det kan 
dels bero på typen av anställning men även på senioriteten.  Exempelvis upplevde respondent 
C som är anställd för att skapa risker och utmana situationer en stor uppmuntran till att ta risker 
på grund av sin anställning. Han lyfte däremot fram att hans kollegor inte alls är lika positiva 
till risktaganden då de har en roll att minimera risker. Dessa skillnader i anställningar bidrar 
även, enligt honom, till varierad uppmuntran av kollegor. Respondenterna beskrev en person 
som har varit anställd längre mer kapabel till att hantera ett riskfyllt beslut och att dessa personer 
därför uppmuntras mer. Till sist kan uppmuntran till risktagande även bero av hur andra ställer 
sig till den presenterade idéen. Noggrant motiverade beslut bemöts oftast positivt medan direkt 
riskfyllda beslut, som en enskild individ tagit, kan till en början kan bemötas skeptiskt. Om 
utfallet däremot visar på framgång förändras vanligtvis bemötandet.  
 
Flertalet av respondenterna ansåg inte att det finns några skillnader mellan hur kvinnor och män 
uppmuntras till att ta riskfyllda beslut. En av de kvinnliga respondenterna ansåg dock att hon 
kunde märka en viss skillnad, vilket hon trodde kunde bero på presentationen av sina lösningar 
och att det kunde ha med prestige att göra. 
 
5.2.3 Förändring av risktagande 

Respondenterna var eniga om att deras riskvillighet har förändrats under sin tid på arbetsplatsen 
och att de med tiden blivit mer riskvilliga. De lyfte fram olika perspektiv på vad det kan bero 
på. En anledning som nämndes var att som nyexaminerad ingenjör finns det en strävan efter ett 
utförande som är perfekt och undviker då risker. Känslan av att riskvilligheten har ökat för att 
de med tiden blivit tryggare i sin roll är något som alla respondenter var eniga om. 
 
Samtliga respondenter ansåg att deras riskvillighet förändrats beroende på 
gruppsammansättningen. Faktorer som påverkar riskvilligheten var hur bekväma de är i 
gruppen, hur stor gruppen är, hur riskvilliga de andra personerna i gruppen är och huruvida de 
känner ett personligt alternativt ett gemensamt ansvar för besluten. Endast en av respondenterna 
ansåg att en blandning av kön påverkade och han förklarade att han ganska tidigt i sitt yrkesliv 
insåg att den bästa gruppen är en blandad grupp av kön då kommunikationen förbättras. 
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5.3 Värderingar kring arbete och arbetsmiljö 
Svaren visade på en del skillnader mellan hur de manliga respektive kvinnliga respondenterna 
värderade sitt eget arbete och sin arbetsmiljö. De manliga respondenterna hade i högre grad en 
tendens att koppla sina svar till prestation, framgång, makt och självständighet. I frågor rörande 
vad de hade för personliga visioner och mål var dessa kopplade till prestation i form av att 
leverera ett bra resultat. Angående beslut som inte alla i projektgruppen var eniga om hade de 
inte några problem med att driva fram sina egna idéer och övertyga sina kollegor. De kvinnliga 
respondenterna talade även de om att deras personliga vision var att prestera bra. Skillnaden 
var att kvinnorna istället lyfte fram personlig utveckling istället för personlig framgång då det 
viktiga för dem var att själva utvecklas inom sitt yrke. Det kunde även urskiljas att männen 
generellt lyfte fram chefer i högre positioner som förebilder och blev tillfredsställda med deras 
arbete då de presterade bra. Kvinnorna lyfte istället fram människor runt omkring dem som sina 
förebilder där de beundrade deras kunskap. För att känna sig tillfredsställda med sitt arbete 
fokuserade kvinnorna främst på att känna sig behövda på arbetsplatsen.  
 
Från en del av värderingarna som diskuterades gick det att urskilja både likheter och olikheter 
med avseende på hur länge de hade arbetat på sin arbetsplats. Dessa värderingar rörde 
anpassning, universalism samt välvilja. De respondenter som hade arbetat en längre tid kände 
inte samma behov att anpassa sig till sina kollegor utan kände istället att de är så pass etablerade 
för att bli accepterade. Respondenterna som inte hade arbetat lika länge kände ett större behov 
att anpassa sig, de kände att det var deras för att passa in i sin omgivning. Universalism och 
välvilja var även de värderingar där likheterna bland respondenterna snarare påverkades av 
tiden på arbetet. De anställda som ansågs vara seniora upplevde att de kände sig sedda på grund 
av den position de hade på företaget medan de yngre respondenterna kände sig sedda genom 
sociala relationer. Vikten av de sociala relationerna stärktes även då välvilja diskuterades, då 
det ansågs vara viktigt för de yngre respondenterna att ha starka sociala relationer för 
välmående på arbetet. De äldre ansåg snarare att ens välmående stärktes vid prestation då ett 
bra resultat kunde levereras. Det fanns vissa svar som var gemensamma för alla respondenter 
oberoende av kön och ålder. Bland annat ansåg alla att det var viktigt att känna sig aktiverade 
med nya utmaningar för att vara trygga på jobbet. 
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras det insamlade resultatet från den kvalitativa undersökningen. I 
analysen kommer även resultatet jämföras med litteraturen som presenterades i kapitel två 
samt förstudien i kapitel fyra. 
 
6.1 Hur definieras risker vid tidiga beslut inom 
produktutvecklingsprocessen? 
Enligt Ullman (2010) är det i tidiga faser med begränsad och ofullständig information som stora 
beslut tas och valet av koncept grundas på begränsad kunskap. Risken i beslut som grundas på 
begränsad och ofullständig information nämnde respondenterna skedde dagligen. Valet av 
koncept ansågs även det vara en risk och enligt respondenterna en omfattande men inte lika 
vanligt förekommande risk då valet av koncept görs mer sällan än dagliga beslut.  
 
Att risker är nödvändigt inom produktutveckling för att nå innovationer och nytänk är något 
som Millson och Wilemon (2008) skriver om men som respondenterna i denna studie hade 
delade meningar om. Enligt en av respondenterna stämde detta, han menade på att det finns ett 
behov av att våga ta fler risker då processerna idag går alldeles för långsamt. En annan av 
respondenterna uttryckte dock att risker och produktutveckling inte är något som går hand i 
hand och ansåg inte att det är nödvändigt för framgång. Av betydelse att tillägga är 
respondenternas olika anställning och position i företaget vilket enligt forskaren i riskhantering 
kan vara en påverkande faktor. Respondenten som ansåg att risker främjar utvecklingen är 
forskningschef vilket innebär att hans roll i företaget är att våga utmana, ta risker och hitta 
innovationsprojekt. Respondenten som såg på risker med andra ögon är VD på ett 
konsultföretag vilket innebär att hans uppgift är att få företaget att växa i branschen och leverera 
bra produkter till sina kunder. Han valde istället att på samma sätt som Smith (2002) att se 
möjligheten att lyckas istället för risken att misslyckas. Detta kan således tolkas som att han 
egentligen har en positiv inställning till risker och tycker att det främjar produktutveckling. 
Benämningen risk kan ha negativa associationer vilket kan medföra att han därför vill undvika 
att koppla sitt arbete till ordet risk. En reflektion kring detta är huruvida den generella bilden 
och inställningen till risker skulle förändras om risker inom denna branschen istället skulle 
benämnas som möjligheten att lyckas. Detta skulle möjligtvis kunna leda till att fler våga ta 
denna typen av beslut då den negativa klangen i ordet risk ersätt med det positiva i möjligheten 
att lyckas. 
 
Både tekniska och marknadsrisker var något som respondenterna berörde när de själva 
definierade risker och lyfts även fram i teorin av Smith (1999). Smith (1999) menar på att dessa 
två typer av risker resulterar i olika konsekvenser. Konsekvenserna kan delvis vara positiva, så 
som att riskfyllda beslut kan leda till innovationer, men de kan även vara negativa. Tre 
konsekvenser som var återkommande genom delvis teorin (Keizer et al., 2005, Smith, 1999) 
och den kvalitativa undersökningen var tid, kostnad och kvalitet. 
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6.2 Hur förhåller sig individer till risker vid tidiga beslut inom 
produktutvecklingsprocessen? 
Enligt Smith (2003) skapas risker i samma stund som planering, budgetering och 
specifikationer påbörjas. Detta var även något som presenterades i resultatet från den kvalitativa 
undersökningen. Där beskrevs det som att alla beslut som tas i tidiga skeden av ett projekt är 
risker och förhållandet till dessa risker skiljde sig mellan respondenterna. Gemensamt var att 
deras individuella riskvillighet har förändrats under den tid de har arbetat på sina respektive 
arbetsplatser.  
 
Andra faktorer som påverkade hur respondenterna förhöll sig till risker var magkänsla och 
bemötande, vilket även nämndes i förstudien av forskaren i riskhantering. Där lyftes dels teorier 
om hur risker och allvarligheten avgörs baserat på magkänsla och bemötandet som fås. Detta 
kan vara en anledning till att riskvilligheten ökar med tiden. Dels för att besluten grundas på 
mer erfarenhet men även då tillförligheten från kollegor kan öka. Detta var något som 
respondenterna upplevde som den mest påverkande faktorn till både sin egen riskvillighet men 
även deras bemötande till sina kollegors riskvillighet. En mer senior kollega har högre 
tillförlitlighet och på så vis bättre förutsättningar för att ta riskfyllda beslut.  
 
Den individuella riskvilligheten kan även påverkas av gruppsammansättningen. Forskaren 
inom projektpsykologi presenterade två olika teorier om hur den kan påverka. Den första teorin 
grundas på att riskvilligheten hos individer ökar i grupp, på grund av det delade ansvaret. Den 
andra teorin byggde i större del på kulturen i gruppen och att en person med stark påverkan kan 
leda till att hela gruppen antingen bli mer eller mindre riskvillig. Den första teorin kunde stödjas 
av resultatet från undersökningen där det delade ansvaret kunde få en del av respondenterna att 
bli mer riskvilliga. Avvikande från teorierna beskrev en av respondenterna att hon anpassar sin 
riskvillighet utifrån resten av gruppen. I en grupp som undviker risker tog hon rollen som den 
riskvilliga medan om fallet var det motsatta bromsade hon gruppen för att kontinuerligt 
säkerställa och kontrollera arbetet. Enligt de intervjuade forskarna i förstudien beskrevs en 
optimal gruppsammansättning som en blandning av människor där inget av könen är i minoritet. 
Detta var något som majoriteten av respondenterna inte tycktes märka av, utan antydde att det 
inte var någon skillnad. Detta skulle kunna bero på att vi utfört intervjuerna i en bransch som 
under längre tid har varit mansdominerad. Enligt Johnson och Powell (1994) samt Vänje (2013) 
tvingas kvinnor leva upp till manliga normerna som dominerar på arbetsplatserna och precis 
som med andra normer kan vara svårt att reflektera över och ifrågasätta. De kvinnliga 
respondenterna intygade även att de inte har reflekterat över detta då de är vana att arbete med 
majoriteten män. Om de hade försatts i en grupp med lika många män som kvinnor hade det 
förmodligen varit lättare att avgöra om det fanns en påverkan från sammansättningen av 
gruppen. 
 
Något som är utav intresse att diskutera är en aspekt som lyftes upp av flera av respondenterna 
men som inte behandlas i varken teorin eller förstudien. Aspekten är huruvida en balans mellan 
frihet och begränsningar främjar produktutveckling. Två av respondenterna uttryckte att en för 
stor frihet bidrar till risker som blir för omfattande att besluta kring individuellt medan för 
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mycket begränsningar hämmar arbetet med att utveckla nya och innovativa idéer. En balans 
mellan detta ansågs därför vara den bästa lösningen då begränsningarna håller riskerna på en 
hanterlig nivå. 
 
6.3 Hur skiljer sig riskvillighet mellan kvinnor och män? 
De tre forskare som har intervjuats i förstudien var eniga om att det finns skillnader i 
riskvillighet mellan könen men att det beror av olika anledningar. Ena perspektivet som togs 
upp, i enighet med Schwartz och Rubel (2005), pekar på att det är biologiska aspekter som 
bidrar till skillnader i riskvillighet mellan individer. Det andra perspektivet som togs upp är att 
dessa skillnader hos könen endast beror av de normer som samhället har byggt upp. Detta skulle 
innebära att det endast är stereotypiska roller som inkluderar feminina och maskulina 
egenskaper som påverkar hur vi resonerar och skillnader i riskvilligheten. Resultatet i denna 
studie tyder på att det finns både likheter och skillnader i riskvillighet, det går dock inte att 
avgöra vad dessa beror på. 
 
6.3.1 Förutsättningar och föreställningar 

Från förstudien antyddes att kvinnor behöver bevisa sin duglighet och underbygga sina beslut 
mer än män, vilket de kvinnliga respondenterna även upplevde. Männen har, till skillnad från 
kvinnorna, en maktposition att verka utifrån (Vänje, 2013). Detta kan leda till att kvinnor, i brist 
på denna maktposition, upplever ett större behov av att det behöver ha grunder till sina förslag. 
Det skulle kunna resultera i att riskfyllda beslut antingen väljs bort eller att förslaget bearbetas 
i den grad att det inte längre innefattar en risk. Forskaren i projektpsykologi nämnde även att 
kvinnor själva kan välja bort riskfyllda beslut för att gå efter det beprövade, vilket är en effekt 
av att de inte förväntas ha samma kompetens som männen. 
 
Forskarna i förstudien ansåg att män och kvinnor har olika förutsättningar att medverka i ett 
projekt. Denna skillnad ska enligt forskarna bero på normer och förväntningar som normalt sätt 
ställs på könen. Enligt respondenterna var detta inget de upplevde, varken de kvinnliga eller 
manliga svarande upplevde att de hade andra förutsättningar jämfört med sina kollegor. Detta 
kan vara något motsägelsefullt då de kvinnliga respondenterna upplevde att de i vissa fall kan 
behöva bevisa sin duglighet och underbygga sina beslut mer än sina manliga kollegor. Känslan 
av att behöva bevisa sin kompetens kan troligtvis komma från att förutsättningarna faktiskt 
skiljer sig åt vilket forskarna i förstudien påstår. Svaren från respondenterna skulle kunna 
stödjas av att det finns en norm i denna bransch som inte ifrågasätts. Det är och har länge varit 
en mansdominerad bransch vilket kan ha lett till att kvinnor som väljer denna yrkesgren är väl 
medvetna om och har valt att acceptera en minoritets roll. Om denna skillnad, som forskarna 
beskriver, ändå råder kan det vara en faktor som företagen bör reflektera över. En eventuell 
förändring mot en kultur där det råder lika förutsättningar för könen skulle möjligtvis kunna ge 
effekter. 
 
6.3.2 Grundläggande värderingar påverkar riskvilligheten 

Forskningen inom genus som presenterades i teorin tyder på att det finns skillnader i 
grundläggande värderingar mellan könen vilket kan påverka riskbenägenheten (Schwartz och 
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Rubel, 2005). Värderingarna där det kan skilja sig är prestation, makt, trygghet, anpassning, 
tradition, välvilja, universalism, självständighet, utmaning och hedonism. Denna forskning 
visar på att män generellt värderar makt och prestation högre än kvinnor. Detta var något som 
resultaten från undersökningen stärkte då männen lyfte fram dessa värderingar i högre grad. I 
de frågor som berörde trygghet och tillfredställelse på sin arbetsplats beskrev männen i större 
utsträckning sin framgång i form av levererat resultat som största betydelsen för att uppfylla 
dessa villkor. Kvinnorna beskrev däremot faktorer som omgivning och personlig utveckling i 
högre grad. Värderingar som enligt teorin ska värderas högre av kvinnor är universalism och 
välvilja vilket inte stärks av empirin. 
 
En reflektion är att värderingarna som männen värderade högt kan gynnas av riskfyllda beslut 
på så vis att om dessa beslut lyckas är det en framgång som lyfter värderingarna. Det skulle då 
kunna betyda att personer som värderar makt och prestation högt är mer riskvilliga än andra då 
de ser en vinning i att ta det riskfyllda beslutet. Medan de värderingar som det kvinnliga 
svarande värderade högt inte behöver gynnas av riskfyllda beslut i samma grad vilket istället 
kan hämma risktagandet. Från vår studie anser vi även att männen som medverkat är mer villiga 
att ta risker än kvinnorna. De manliga respondenterna kunde direkt lyfta fram exempel på 
riskfyllda beslut de själva tagit vilket de kvinnliga respondenterna inte ansåg var individuella 
beslut. Detta skulle kunna stödja ovanstående reflektion om att värderingarna påverkar 
riskvilligheten då de värderade makt, prestation och framgång högre. 
 
I förstudien belyste både forskaren i riskhantering och i projektpsykologi hur skillnader i 
risktagande kan bero på förhållandet till sin egen intelligens vilket var något som bekräftades i 
intervjuerna. Precis som det beskrevs i förstudien upplevde vi att kvinnorna var mer kritiska till 
sin egen förmåga vilket inte var något vi uppfattade att männen utstrålade. Det var inte något 
som skiljde sig med avseende på ålder, erfarenhet inom branschen eller på arbetsplatsen, utan 
vad vi kunde se skiljde det sig åt mellan könen. Flera av respondenterna uttryckte även att de 
upplevde kvinnor generellt som mer kritiska, noggranna och ha bättre förmåga att se problem 
från kundens perspektiv. Detta kan delvis stödjas av teorin om att kvinnor är mer rädda att 
misslyckas (Croson och Gneezy, 2009). Männen hade lättare att lyfta fram situationer och 
exempel där de helt och hållet litat på sin egen förmåga och tagit ett riskfyllt beslut. Medan 
kvinnorna inte direkt lyfta fram liknande situationer utan refererade istället till hur de väljer att 
ta dessa beslut tillsammans med sina kollegor. Detta stöds av teorin i förstudien som forskaren 
i projektpsykologi beskrev om att beslut i grupp är enklare att ta då ansvaret i dessa situationer 
blir gemensamt och vid eventuella misslyckanden är ingen ensamt ansvarig. Detta är enligt oss 
inte något som korrelerade med den faktiska kunskap eller kompetens som respondenterna 
besatt, med hänsyn till deras anställning, utan handlade endast om respondenternas förhållande 
till sin egen intelligens.   
 
I litteraturen finns en del motsägelser angående hur högt män respektive kvinnor värderar 
tradition och trygghet. Adams och Funk (2012) antyder att män generellt värderar dessa högre 
medan tidigare litteratur menar på att trygghet skulle vara något högre värderat av kvinnor 
(Schwartz och Rubel, 2005). Denna studie påvisar dock inte någon större skillnad mellan könen 
när det gäller tradition utan alla ansåg att tradition är viktigt. Detta kan bero på hur frågan i 
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intervjun valdes att formuleras då den syftade till företagstraditioner, svaren hade möjligtvis 
varierat om frågan var mer personligt ställd. Trygghet var även något som alla värderade högt 
men från olika perspektiv. De kvinnliga respondenterna relaterade trygghet till att trivas i sin 
omgivning medan männen relaterade den mer till prestation. Detta tyder återigen på att männen 
värderar självförverkligande högre medan kvinnorna värderar oegennytta högt.  
 
Värderingar som inte gick att skilja åt mellan respondenternas kön var aktivering och 
anpassning. Aktivering, som enligt teorin (Adams och Funk, 2012) värderas högst av kvinnor, 
var viktigt för alla respondenter och vår reflektion kring detta är att det beror på det yrkesval de 
gjort. Produktutveckling brukar ses som en utmanande bransch och enligt oss är valet av detta 
yrke ett tecken på att man strävar efter nya utmaningar och hög aktivering. Anpassning 
värderades dock olika mellan respondenterna men mönstret ur dessa svar var att de skiljde sig 
åt mellan åldern på respondenterna. De respondenter som arbetat längre hade inte samma behov 
av att anpassa sig. Detta skulle dels kunna bero på att de efter sin tid i branschen känner sig mer 
bekväma och därför inte anpassar sig, alternativt kan det bero på att de inte är bra på att anpassa 
sig och därför inte upplever ett behov av att göra det. 
 
Skillnaderna som visade sig finnas mellan åldern på respondenterna istället för mellan könen 
väckte tankar om det forskaren i riskhantering nämnde i förstudien samt den presenterade teorin 
(Eckel och Grossman, 2008, Johnson och Powell, 1994, Schwartz och Rubel, 2005). Det största 
skillnaderna behöver nödvändigtvis inte finnas mellan könen utan kan möjligtvis vara större 
mellan olika åldrar. Enligt vår studie förkommer de största skillnaderna i riskvillighet mellan 
äldre män och yngre kvinnor. Forskning tyder även på att skillnader i riskbenägenhet inte är 
lika stor mellan individer som söker sig till utmanande arbetsuppgifter, som hos den generella 
befolkningen, oavsett kön (Croson och Gneezy, 2009). Då denna studie är utförd i en 
utmanande bransch kan det innebära att de skillnader som har påvisats kan vara större inom 
andra branscher. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt redovisas arbetets slutsatser samt ges förslag på vidare arbete inom detta 
forskningsområde. 
 
Risker inom produktutvecklingsprocessen definieras som alla faktorer i ett beslut som kan 
påverka tid, kostnad och kvalitet. Beslut i tidiga faser definieras enligt den presenterade 
litteraturen som de mest kritiska besluten då de grundas på begränsad information. Dessa beslut 
anses både omfattande och avgörande och kan exempelvis innebära val av projekt eller koncept. 
Trots att riskfyllda beslut kan innebära negativa konsekvenser anses de nödvändiga inom 
produktutveckling för att nå framgång.  
 
Utifrån underlaget som presenteras i förstudien förhåller sig individer olika till risker och 
förhållandet påverkas av ett flertal faktorer. Faktorerna som presenterades i såväl förstudien 
som i empirin är typ av anställning, erfarenheter, gruppsammansättningar och förhållandet till 
sin egen intelligens. Anställningar kan vara mer eller mindre uppmuntrande till risker och 
erfarenheter som ett framgångsrikt utfall av tidigare riskfyllda beslut kan bidra till ökad 
riskvillighet. Gruppsammansättningens påverkan på individens riskvillighet visade delvis på att 
det delade ansvaret i en grupp ökar individers riskvillighet men även att en person med stark 
påverkan på en grupp kan överföra sin grad av riskvilja till övriga individer i gruppen. Slutligen 
påverkar förhållandet till sin egen intelligens hur individer förhåller sig till risker. En övertro 
på sin intelligens har visats korrelera med ökad riskbenägenhet medan det motsatta gäller för 
de som underskattar sin kompetens. Denna faktor skiljer sig mellan könen vilket även 
riskvillighet påvisats göra. 
 
Från denna studie kan slutsatsen dras att män är mer riskvilliga än kvinnor. Empirin i samverkan 
med den teoretiska bakgrunden visar på att det finns skillnader i grundläggande värderingar 
mellan könen. Skillnaden i dessa värderingar kan enligt denna studie påverka riskvilligheten. 
Män tenderar att värdera makt och personligt framgång högre än kvinnor och slutsatsen är att 
dessa värderingar gynnar riskbenägenheten i viss mån. Makt och framgång är värderingar som 
ett lyckat riskfyllt beslut kan främja. Det upplevdes svårare att urskilja specifika värderingar 
hos de kvinnliga respondenterna. Det som dock var utmärkande var deras fokus på personlig 
utveckling och handlingar av oegennytta. Detta är inte något som gynnas i samma grad av ett 
lyckat riskfylltbeslut och slutsatsen är därav att dessa faktorer kan bidra till minskad 
riskvillighet. 
 
Utöver påverkan av de grundläggande värderingarna på riskviljan dras även slutsatsen att det 
finns skillnader i förutsättningar för att ta ett riskfyllt beslut. Kvinnor upplever att de måste 
underbygga sina beslut betydligt mer än sina manliga kollegor. Det upplevdes att kvinnorna i 
viss mån begränsar sina egna förutsättningar genom att inte lita på sin kompetens och valde 
därför bort riskfyllda beslut för att gå efter det beprövade. Slutsatsen av denna studie är således 
att individer förhåller sig olika till riskfyllda beslut och att män är mer riskvilliga än kvinnor. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
Resultaten som dragits av denna studie är begränsat till ett litet urval av respondenter och 
rekommenderas göra om i större omfång för ökad tillförlitlighet. För bredare perspektiv på 
risker som uppstår och de riskfyllda beslut som tas inom produktutveckling finns ett intresse i 
att närmare undersöka processen. Vad är det för riskfyllda beslut som tas, vem är det som tar 
dem och i vilken grad det uppstår är frågor som vi anser intressanta att undersöka vidare. 
 
Studien är även utförd i en mansdominerad bransch vilket kan påverka resultaten. Intressant för 
vidare forskning kring det individuella förhållandet till riskfyllda beslut inom 
produktutveckling är därför att göra detta i samband med en större fältstudie. Fältstudien 
rekommenderas då att utföras i flera olika produktvecklingsprojekt med olika 
gruppsammansättningar. Där man studerar grupper som representeras av enbart kvinnor, enbart 
män samt blandade grupper som är kvinno- respektive mansdominerade. Denna studie skulle 
kunna bidra till resultat som visar på könssammansättningens påverkan på såväl individens som 
gruppens riskvillighet.  
 
Vidare forskning rekommenderas även att göras med ett större urval respondenter med såväl 
varierande kön som ålder. Denna typ av forskning skulle kunna påvisa om de största 
skillnaderna i riskvillighet inte nödvändigtvis existerar mellan könen utan möjligtvis mellan 
åldersgrupper.  
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Bilaga 1 Intervjumall för intervju med genusforskare 
Datum: 
Plats:   
Namn:  
Ljudfil: 
 
Vilka är vi? Vilka roller har vi idag? 
Isabelle Granath och Felicia Ahlstrand. 
 
Bakgrund till intervjun 
Vi skriver ett kandidatexamensarbete på KTH inom Integrerad produktutveckling och har valt 
att studera riskhantering i produktutvecklingsprojekt.  
 
Syftet med intervjun 
Vi är intresserade av att undersöka om man kan se någon skillnad mellan kvinnor och män när 
det gäller risktagande, på både individnivå och som grupp. I vårt teoriavsnitt har vi främst två 
områden som vi skulle vilja ta upp och prata mer med dig om och dem rör riskhantering ur ett 
genusperspektiv. Det är först Hur definierar kvinnor respektive män risk och sedan Skillnader 
i risktagande mellan kvinnor respektive män.  
 
Frågeställningarna vi vill besvara med vårt arbete 
Arbetet syftar till att, utifrån kontexten tidiga beslutsfaser inom produktutveckling, besvara 
följande frågor: 
 

1. Hur definieras risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
2. Hur förhåller man sig till risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
3. Hur skiljer sig riskvillighet mellan kvinnor och män? 

 
Är det okej att vi anger ditt namn i vårt arbete eller vill du vara anonym? Är det okej att vi 
spelar in denna intervju? Ljudfilen kommer förstöras i slutet av detta arbete och vi garanterar 
att det endast är vi som kommer ha tillgång till och lyssna på denna ljudfil.  
 
Intervjufrågor 

1. Vad vet/kan du om genus kopplat till risktagande? 
 

2. Möter man samma villkor som man och kvinna i sitt arbete?  
 

3. Kopplat till arbetsplatsen? 
 

4. Skiljer det sig i möjligheter att ta riskfyllda beslut? 
 

5. Värderingar och attityd hur påverkar det, har det betydelse?  
 

6. Finns det några utmärkande egenskaper som skiljer sig åt mellan könen på arbetsplatser 
idag?  

 
7. När vi gör våra intervjuer tänkte vi be respondenten att rangordna dessa värderingar 

som vi läst skiljer sig mellan könen och som kan påverka hur man tänker kring och ser 
på risker. 



II 
 
 

 
8. Har du tips på hur vi ska ta upp frågorna kopplat till genus? 

 
9. Har du något övrigt du vill tillägga till vårt arbete? 

  



III 
 
 

Bilaga 2 Intervjumall för intervju med forskare inom riskhantering 
Datum:  
Plats:  
Namn:  
Ljudfil: 
 
Vilka är vi? Vilka roller har vi idag? 
Isabelle Granath och Felicia Ahlstrand. 
 
Bakgrund till intervjun 
Vi skriver ett kandidatexamensarbete på KTH inom Integrerad produktutveckling och har valt 
att studera riskhantering i produktutvecklingsprojekt.  
 
Syftet med intervjun 
Vi är intresserade av att undersöka om man kan se någon skillnad mellan kvinnor och män när 
det gäller risktagande, på både individnivå och som grupp. I vårt teoriavsnitt har vi främst två 
områden som vi skulle vilja ta upp och prata mer med dig om och dem rör riskhantering ur ett 
genusperspektiv. Det är först Hur definierar kvinnor respektive män risk och sedan Skillnader 
i risktagande mellan kvinnor respektive män.  
 
Frågeställningarna vi vill besvara med vårt arbete 
Arbetet syftar till att, utifrån kontexten tidiga beslutsfaser inom produktutveckling, besvara 
följande frågor: 
 

1. Hur definieras risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
2. Hur förhåller man sig till risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
3. Hur skiljer sig riskvillighet mellan kvinnor och män? 

 
Är det okej att vi anger ditt namn i vårt arbete eller vill du vara anonym? Är det okej att vi 
spelar in denna intervju? Ljudfilen kommer förstöras i slutet av detta arbete och vi garanterar 
att det endast är vi som kommer ha tillgång till och lyssna på denna ljudfil.  
 
Intervjufrågor 

1. Hur skulle du definiera ett riskfyllt beslut? (kopplat till yrke, inte familj) 
 

2. Hur anser du att man ställer sig till riskfyllda beslut inom arbetslivet? 
 

3. Tycker du att man kan se någon skillnad mellan hur kvinnor och män ställer sig till 
riskfyllda beslut?   

 
4. Har du märkt någon skillnad på hur män respektive kvinnor hanterar risker? 

 
5. Vilka personer skulle du säga är mest riskvilliga? 

 
6. Kollar du på beteende? Hur man beter sig? vad har du sett av det? 

  



IV 
 
 

Bilaga 3 Intervjumall för intervju med forskare inom projektpsykologi 
Datum:  
Plats:  
Namn:  
Ljudfil:  
 
Vilka är vi? Vilka roller har vi idag? 
Isabelle Granath och Felicia Ahlstrand. 
 
Bakgrund till intervjun 
Vi skriver ett kandidatexamensarbete på KTH inom Integrerad produktutveckling och har valt 
att studera skillnader mellan kvinnor och män när det gäller riskhantering i 
produktutvecklingsprojekt.  
 
Syftet med intervjun 
Eftersom att du träffar mycket olika personer, både män och kvinnor, skulle vi tycka att det var 
intressant att få med din syn på hur olika personer hanterar riskfyllda beslut. I vårt teoriavsnitt 
skriver vi dels om beslutsfattande inom produktutvecklingsprojekt och vad som är ett riskfyllt 
beslut inom den branschen, vi har valt att betrakta en risk som ett beslut som tas på begränsad 
kunskap och där man i förhand inte kan förutse resultatet. Vi studerar även hur kvinnor 
respektive män definierar en risk och skillnader i risktagande. 
 
Frågeställningarna vi vill besvara med vårt arbete 
Arbetet syftar till att, utifrån kontexten tidiga beslutsfaser inom produktutveckling, besvara 
följande frågor: 
 

1. Hur definieras risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
2. Hur förhåller man sig till risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprocessen? 
3. Hur skiljer sig riskvillighet mellan kvinnor och män? 

 
Är det okej att vi anger ditt namn i vårt arbete eller vill du vara anonym? Är det okej att vi 
spelar in denna intervju? Ljudfilen kommer förstöras i slutet av detta arbete och vi garanterar 
att det endast är vi som kommer ha tillgång till och lyssna på denna ljudfil.  
 
Intervjufrågor 

1. Anser du att kvinnor och män har samma villkor i projekt? 
a) Blir man bemött på samma sätt? Står man inför samma möjligheter? 
b) Får kvinnor och män samma möjlighet att ta riskfyllda beslut? 

 
2. Skulle du säga att det finns personer som är mer riskvilliga än andra? 

a) Vad är det för egenskaper/värderingar? 
 

3. Hur påverkar gruppsammansättningar riskvillighet? 
a) Hur då? Har du något exempel? 
b) Hur påverkar individens riskvillighet gruppens riskvillighet? 

 
4. Tycker du att man kan se skillnader i hur olika personer resonerar när man ska ta ett 

riskfylltbeslut? 
 



V 
 
 

5. Vad skulle du säga är den största risken inom ett produktutvecklingsprojekt? 
 

6. Har du något övrigt du vill tillägga till vårt arbete? 
  



VI 
 
 

Bilaga 4 Intervjumall för kvalitativ undersökning  
Datum:  
Plats:  
Namn:  
Ljudfil:  
 
Vilka är vi? Vilka roller har vi idag? 
Isabelle Granath och Felicia Ahlstrand. 
 
Bakgrund till intervjun 
Vi skriver ett kandidatexamensarbete på KTH inom Integrerad produktutveckling och har valt 
att studera riskhantering i produktutvecklingsprojekt. Vi har hittills i vårt arbete teoretiskt 
studerat vad risker inom produktutveckling innebär och hur företag och anställda arbetar för att 
identifiera och hantera risker vid beslut. Nu vill vi få möjlighet att prata mer med personer som 
arbetar med produktutveckling och få en bild av hur anställda upplever risker och riskhantering 
för att se hur det fungerar i praktiken.  
 
Syftet med intervjun 
Syftet med vårt arbete är att studera risker vid tidiga beslut inom produktutvecklingsprojekt.  
Syftet med denna intervju är att studera hur risker definieras av anställda inom 
produktutvecklingsföretag samt hur ni som anställda jobbar med risker och riskfyllda beslut. 
 
Rapporteringen av denna intervju kommer vara helt anonym. Är det okej att vi anger vilket 
företag du representerar? Är det okej att vi spelar in denna intervju? Ljudfilen kommer förstöras 
i slutet av detta arbete och vi garanterar att det endast är vi som kommer ha tillgång till och 
lyssna på denna ljudfil.  
 
Introduktion 

1. Hur länge har du jobbat inom produktutvecklingsbranschen? 
 

2. Hur länge har du jobbat på 
a) Företag? 
b) Din avdelning? 

 
3. Vilket projekt arbetar du med just nu? 

  
4. Vad är din roll i pågående projekt? 

  
5. Vad, anser du, förväntas av den roll du har i projektet? 

 
Risker för dig och företaget 

6. Vad är en risk för dig yrkesmässigt? 
 

7. Vad innebär, anser du, att ta en risk inom ett produktutvecklingsprojekt? 
a) Varför tycker du att det är en risk? 
b) Vad kan konsekvenserna bli av att ta denna typ av risk? 
c) Finns det olika typer av risker tycker du? 

  
8. Hur definierar företaget, Profoto, en risk? 



VII 
 
 

a) Talar ni om olika typer av risker i företaget? Vilka? (T.ex. tid, teknik, 
kostnadsrisker) 

 
9. Med din roll i projektet/företaget, ställs du då inför risker? 

a) Vad är det för typ av risk? 
b) Kan du ge ett exempel på när du har tagit ett riskfyllt beslut? 

o Har det skett vid upprepade tillfällen? 
o Vad var det du gjorde respektive gång? 

c) Tänkte du olika när du gjorde det? 
 

10. Hur blev utfallet av risken du tog? 
 

11. Har du något exempel på när ni har tagit ett riskfyllt beslut i din projektgrupp? 
  

12. Uppmuntras du inom ditt yrke till att ta riskfyllda beslut? 
a) av kollegor? 
b) av chefer/ledningsgrupper inom företaget? 

  
13. Hur uppmuntras man? 

  
14. Finns det för underlag för hur ni ska jobba med eventuella risker? 

a) Vad är det för underlag? 
b) Hur har det dokumenterats t.ex. i projektrapporteringar? 
c) Använder ni några speciella begrepp? 

o Vilka? 
d) Graderar ni risker på något sätt? 

o Hur? Mha en skala eller liknande? 
e) Är det här något ni tillämpar vid riskfyllda beslut? 

o Om nej, Varför inte? 
o Hur tillämpar du det? 

 
15. Anser du att ditt risktagande har förändrats under din arbetstid på denna arbetsplats? 

 
16. Anser du att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män förhåller sig till risker? 

a) Vad är det för skillnader du tänker på då? 
b) Upplever du att det finns en skillnad i riskvillighet mellan män och kvinnor? 

  
17. Anser du att din syn på risker förändras i olika sammansättningar av grupper? 

a) Varför förändras den? 
b) Hur förändras den? 

 
18. Anses du att alla möter samma möjligheter att ta risker i ert projekt/företag? 

  
19. Anser du att man uppmuntras till att ta risker på samma sätt oavsett om man är kvinna 

eller man? 
   
Inom forskning så ser man skillnader på hur olika personer förhåller sig till och hanterar risker. 
Skillnaderna ligger framförallt i vad man har för värderingar men kan även vara kopplade till 
vad man är anställd för att bidra med till företaget. 
  



VIII 
 
 

20. Vad är din personliga vision och mål med ditt arbete? 
 

21. Vem skulle du säga är din förebild? 
  

22. Hur ställer du dig till ett beslut, om det är något du tror på, men dina kollegor inte håller 
mer? 

  
23. Hur resonerar du vid beslut som går emot ert företags principer/normer? 

  
24. Kontrollerar du ditt arbete som du utför genom att prata med kollegor? 

  
25. Vad anser du är en utmaning för dig på din arbetsplats? 

  
26. Känner du dig tillfredsställd med ditt arbete? 

a) På vilket sätt? Framgång, trygg? 
  

27. Vilken roll har du bland dina kollegor? 
a) Upplever du att du behöver anpassa dig ofta efter dina kollegor? 
b) På vilket sätt anpassar du dig då? / Varför skulle du säga att du inte gör det? 
c) Tycker du att det är jobbigt att du behöver anpassa dig? 

  
28. Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg på din arbetsplats? 

a) Varför är det viktigt? 
 

29. Känner du dig sedd, som individ, på din arbetsplats? 
a) Hur gör du, för att dina kollegor ska känna sig sedda på er arbetsplats? 

  
30. Hur arbetar du för att dina kollegor ska trivas på arbetsplatsen? 

  
31. Har du något annat som du skulle vilja tillägga till vårt arbete? 
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