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Sammanfattning 

I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är 
tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett 
intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. 
Intresset utvecklade sig till en studie med syftet att effektivisera arbetssättet kring projekt på 
en PR-byrå. För att uppnå syftet har arbetet kretsat kring ett antal centrala frågeställningar. 
Det som huvudsakligen reds ut är hur en byrå arbetar i projektprocessen jämfört mot vad 
teorier säger om ämnet. Arbetsflödet och arbetet kring nya idéer lyfts även i fråge-
ställningarna för att gynna effektiviseringen.  
 
Studiens teoridel beskriver inledande ett traditionellt arbetssätt som ses vara väldigt linjärt. 
Därefter beskrivs dess motreaktion, det förändringsfrämjande agila arbetssättet. Detta för att 
objektivt visa på för och nackdelar med olika typer av projektledning. Därefter har metoden 
varit kvalitativ. Den primära källan till information är intervjuer tillsammans med 
observationer på studiens case-byrå. Målet med det valda tillvägagångssättet är att se sam-
band mellan teori och verklighet, att därmed kunna identifiera områden som skulle kunna 
effektiviseras.  
 
Resultatet av studien visar på vissa likheter mellan teori och verklighet. Tendenser på både 
ett agilt och ett traditionellt arbetssätt identifierades hos case-byrån. Huvudsakligen visade 
resultatet dock på att case-byrån inte arbetar efter en förankrad projektprocess och att det 
finns en hel del i projektprocessens strukturella upplägg som kan förbättras.  
 
Byrån ges rekommendationen att vidare, på ett strukturerat sätt, kunna applicera både det 
traditionella och det agila arbetssättet. Detta genom ett uppsatt system för valet av projekt-
process. Valet görs genom att projekt som är tydlig styrda av kunden får ett traditionellt 
arbetssätt. Kunder med projekt som däremot vet vad de vill uppnå, men inte hur, får ett agilt 
arbetssätt. Även förslag på struktur gällande idégenereringsprocessen samt mindre om-
fattande rekommendationer kring exempelvis tidsplanering och prioritering presenteras. 
Effektiviseringen sammanfattas i förslaget att applicera filosofin Lean vilket innefattar att 
eliminera allt som inte ger nytta till kunden. 
 
Den mest relevanta slutsatsen utifrån denna studie är att projektledning är som livet. Det 
finns många olika teorier på hur det kan eller bör utföras men sedan är det upp till var och 
en att skapa sin egen väg. Vägen bör dock vara någorlunda strukturerad.  
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Abstract 

Almost everyone in today’s society is in contact with projects (Tonnquist, 2010). At the same 
time, the idea of what project management is often gets misunderstood. The interest for 
project management and public relations lad the bases for this examination work. This is a 
study that aims to improve the efficiency in projects at a PR agency. A couple of main 
questions were prepared to reach the purpose. These include how an agency is working with 
the project process compared to theories, also the workflow and how ideas are developed is 
highlighted to improve the efficiency. 
 
This study describes the traditional and the agile approach to provide an objective view of 
how projects could be carried. The method has then been qualitative with simplistic inter-
views and observation at a case-agency. The goal has been to see the connections between 
theory and reality in order to give recommendations for a more efficient project work.  
 
The result of this study identifies some similarities between theory and reality. Trends in 
both agile and traditional where seen. Though the result mainly showed a lack of structure 
and that the case-agency doesn’t work with a common strategy for project processes.  
 
The agency is given the recommendation to apply a structured version of both the traditional 
and the agile approach. Then setting up a system for selecting. A project that is clearly driven 
by the customer gets the traditional project approach. Clients that do know what they want 
to achieve, but not how, gets projects with an agile approach. Another recommendation is to 
gain a structured process for how to generate ideas. Less extensive recommendations in 
areas such as time management and prioritization where also presented. The efficiency is 
summarized in the application of the Lean philosophy, to eliminate everything that does not 
provide benefits to the customer. 
 
The most relevant finding from this study is that project management is like life. There are 
many different theories on how it can or should be done, but in the end it’s up to everyone to 
create their own way of doing it. Although the selected route should be at least reasonably 
structured. 
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1. Inledning  

Denna studie är ett examensarbete skrivet av Sofia Berglund för högskoleexamen till Medie-
producent vid Umeå Universitet. Under inledande rubrik presenteras bakgrunden till 
studien, dess grundläggande frågeställningar samt case-företaget som fungerat som primär 
källa för information. Även syfte, mål, avgränsningar och övergripande metod lyfts för att 
sätta in läsaren i ämnet.  

1.1 Bakgrund 
Denna studie ägde rum på en PR-byrå, 10 veckor under våren 2016.  Studien uppkom genom 
ett intresse för hur projekt- och produktionsledning fungerar i byråvärlden. Idén till 
examensarbetets inriktning uppkom även baserat på en nyfikenhet kring arbetet med Public 
Relations, hur en genom kommunikation av budskap kan bygga relationer (NE, 2016). 
Genom inledande samtal med anställda på case-byrån framgick det att det fanns utvecklings-
möjligheter i byråns arbete med projektprocesser och att avsaknaden av gemensamma 
övergripande metoder var ett faktum. Dessa samtal lade därmed grund för studiens 
effektiviserande inriktning.  
 
I begynnelsen av denna studie fanns förkunskaper kring att projekt generellt kan ledas 
traditionellt eller agilt. För att bygga en vetenskaplig grund lästes två böcker vilka fastställde 
den teoretiska utgångspunkten. Projektledning (Tonnquist, 2010) gav den övergripande 
insikten i att traditionell projektledning kan sammanfattas med linjära tidsplaner, om-
fattande dokument och standardiserade modeller. Kunskap kring motreaktionen agil 
projektledning grundas i denna studie av AGILE- konsten att slutföra projekt (Gustavssons, 
2014). Det framgick då att agila projekt handlar om att arbeta mer dynamiskt, att inte 
detaljplanera långt framåt samt att prioritera nytta genom löpande leveranser. Efter att ha 
läst dessa böcker fattades beslutet att ta med båda tankesätten in i teoridelen av detta 
examensarbete. Valet att inte fokusera på ett specifikt arbetssätt grundades i vikten av 
objektivitet, att inte vilja styra resultat och rekommendationer genom en på förhand vald 
metod.  
 
På internet samt de databaser som samlar tidigare studier återfanns ingenting skrivet kring 
projektledning och produktionsledning specifikt på en PR-byrå. Det gör denna studie extra 
relevant. Det återfinns däremot studier som angränsar och kan vara intressanta källor för 
fortsatt arbete. Ett exempel är vetenskapliga artikeln Reconstructing Project Management 
(Morris, Peter W.G, 2013) vilken berättar att människor sedan begynnelsen har arbetat i 
projekt. Projekten blev under en tid mycket strukturerade för att på senaste tiden ta form i 
nya metoder som såsom det agila. Även det faktum att projekt oavsett modell sägs vara lika 
varandra i att de analyseras, planeras, genomförs och avslutas ses som en intressent utgångs-
punkt (Tonnquist, 2010).   

1.2 Grundfrågeställningar 
Bakgrunden leder fram till tre centrala frågeställningarna som presenteras under denna 
rubrik. Frågorna genomsyrar hela examensarbetet och reder i försa hand ut hur en PR-byrå 
arbetar i projekt för att sedan se hur arbetet kan effektiviseras. Frågeställningarna är 
avsiktligt omfattande och övergripande. Omfattningen baseras på prioriteringen att under-
söka verksamhetens helhet före att djupgranska ett litet element i den. 
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Frågeställning 1: Hur arbetar en mindre PR-byrå med projektledning och produktions-
ledning, linjärt eller agilt? Vilka modeller/metoder används? Jämförelse mot teorier, 
fördelar, nackdelar, rekommendationer på förbättring samt utvecklings-möjligheter. 
 
Frågeställning 2: Hur ser arbetsflödet ut, från kontakt med kund till ett genomfört projekt? 
Hur kan arbetsflödet förbättras, utifrån projektledare/produktionsledares perspektiv, för 
en effektivare väg mot slutresultatet?  
 
Frågeställning 3: Vilka arbetssätt finns kring idéer till kund? Hur kan idéer bli till och 
förankras på ett effektivare sätt? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att effektivisera hur en PR-byrå arbetar med projekt. Vägen mot 
ett uppfyllt syfte går via en mix av teori och verklighet som mynnar ut i effektiviserande 
rekommendationer för PR-byråer at ta del av. 
 
Målet med denna studie är att inom examensarbetets ramar leverera en studie som ger ett 
mervärde. Mervärdet tar sin form i att projektets case-byrå kan ta del av studiens resultat 
och känna att det tillför något i tankarna om framtida utveckling av projektprocessen.  
 
Effektmålet är en ekonomisk besparing då vägen till en nöjd kund möjligtvis kan bli 
snabbare. Effektmålet är inte mätbart i samband med denna studie, det är något som kan 
mätas en tid efter det eventuella implementerandet av rekommendationerna. 

1.4 Presentation av case-företag 
Denna studie arbetar med case-företag vilket innebär att ett företag anonymt representerar 
ett exempel från verkligheten. Anonymiteten applicerades för att främja så öppna svar som 
möjligt, den enskilda individen och även företagets integritet prioriteras högt. Vilken PR-
byrå rapporten utgår ifrån ses inte som relevant för läsaren, det viktiga är återgivandet av 
den generella analysen.  
 
Det huvudsakliga case-företaget är en PR-byrå bestående av ett tiotal anställda fördelat i två 
medelstora svenska städer. På byrån arbetar en VD, en byråchef, projektledare, produktions-
ledare och kreatörer. Byrån arbetar med att få företag att nå ut till omvärlden genom 
strategier, innehållsmarknadsföring, analys, opinionsbildning och utbildning.   
 
I samma koncern finns en kommunikationsbyrå som arbetar med allt från rörlig produktion 
till varumärken, kampanjer och analyser. På denna arbetar exempelvis art directors, copy 
writers, produktionsledare, strateger och designers. Mellan PR- och kommunikationsbyrån 
sker mycket samarbeten vilket gjort att detta examensarbete även gett en inblick i hur en 
kommunikationsbyrå arbetar.  

1.5 Övergripande metod 
Metoden genom detta examensarbete är i huvudsak empirisk, det vill säga grundad på 
erfarenheter. Faktainsamling inleder ändå arbetet för att skapa en vetenskaplig grund. 
Studien byggs sedan på kvalitativa metoder genom intervjuer med personer som arbetar på 
case-byrån. Dagliga observationer genom skarpt arbete i ett antal projekt på byrån 
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kompletterar intervjuerna. Rollen som produktionsledare för en kampanj är ett exempel på 
hur den aktiva observationen kunnat ta form. Resultatet från intervjuerna och de aktiva 
observationerna leder sedan, tillsammans med teorin, till slutsatser och rekommendationer.  
 
Det förväntade resultatet var att ett antal förslag på förbättringar, framförallt gällande 
struktur, skulle komma att presenteras.  

1.6 Avgränsningar 
Det faktum att denna studie enbart utgår från en specifik PR-byrå som ett case-företag är en 
avgränsning. Resultat av observationer och intervjuer leder därmed till slutsatser och 
rekommendationer utifrån den unika PR-byråns förutsättningar. Det är en avgränsning att 
studien inte blir statistiskt rättvisande då enskilda individers åsikter blir bärande. Även 
byråns storlek på cirka 10 anställda är en parameter som påverkar och därmed avgränsar 
resultatet. En större eller mindre byrå hade möjligtvis visat på andra arbetssätt. 
 
Mängden teori har avgränsats. Valet att belysa agil och traditionell projektledning kan ses 
som avgränsande då det leder till att metoderna enbart visas övergripande. Studien har inte 
utrymme att gå in på de olika varianterna projektmodellerna kan te sig i, bredden på studien 
avgränsar djupet. Denna avgränsning gjordes baserat på att en vilja att effektivisera utifrån 
ett objektivt perspektiv, att som tidigare nämnt inte utgå ifrån en förutbestämd arbetsform.  
 
Studiens omfattning har på ett logiskt sätt avgränsats på grund av tid och resurs. Denna 
examensrapport har potential att bli hur omfattande som helst men en gräns drogs naturligt. 
Gränsdragningen baserades på tiden, de två månader som examensarbetet innefattade. 
Under rubrik 6 i detta examensarbete ses rekommendationer för fortsatta studier, dessa 
grundar sig mycket i utvecklingsmöjligheter utifrån de avgränsningar som gjorts. 
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras den teori som ligger till grund för den fortsatta analysen. In-
ledningsvis sammanfattas hela teoriavsnittet för att ge en komprimerad överblick. Den 
traditionella och den agila projektledningens arbetssätt beskrivs sedan. Även modeller för 
effektiv prioritering och den effektiviserande filosofin Lean beskrivs, avslutningsvis lyfts 
även teori kring idéarbete i tre steg. 

2.1 Teoriavsnittet sammanfattat 
Under denna rubrik sammanfattas den teori som detta examensarbete innefattar. 
 
Traditionell projektlednings arbetssätt bygger på förstudie, planering, genomförande och 
avslut. Inom respektive del finns modeller som generellt placeras i omfattande dokument. 
Ett exempel på detta är Work Breakdown Structure som i förstudierapporten bryter ner det 
kommande arbetet för att visualisera omfattningen av arbetet. Användningstillfällen för det 
traditionella projektet är framförallt då kraven på ett projekt i förväg är extremt tydliga, 
såsom vid offentliga upphandlingar. Rollerna i det traditionella projektet är projektledare, 
projektdeltagare, beställare/projektägare, styrgrupp samt en eventuell resursägare och en 
extern kvalitetssäkrare (Tonnquist, 2010). 
 
Den agila projektledningens arbetssätt består sammanfattningsvis av korta och jämna 
etapper. Etapperna har en uppstart, ett arbete, en leverans och en återblick av arbetet. 
Nyttan står i fokus och ett användbart resultat dellevereras så snabbt och ofta som möjligt. 
Även fast faser som förstudie, planering och genomförande kan existera läggs inte så stort 
fokus på modeller och dokumentation. Exempelvis ersätts den traditionella riskanalysen 
med att projektmedlemmarna frågar sig vad som kan tänkas stoppa dem. Agilt arbete passar 
sig bäst ifall en vet vad som ska uppnås men inte hur, då förändring under arbetets gång 
främjas. Projektledaren ersätts med en i låg grad beslutsfattande ”scrum master” som jobbar 
operativt 30-50 % i projekten (Gustavsson, 2014).  
 
Det finns likheter mellan det agila och det traditionella. En likhet med fokus på prioritering 
för effektivitet är exempelvis prioriteringstriangeln. Hur en prioriterar mellan tid, resurs och 
kostnad (Tonnquist, 2010). Filosofin Lean visar på hur en organisation ska ta bort allt 
onödigt, det vill säga allt som inte ger nytta till kunden (Hines et. Al, 2008). 
 
Idéarbete baserar sig på det faktum att vid val av första bästa idé vet en inte vilka idéer som 
försummas (Creocon, 2010). Olika varianter av hur en grupp kan arbeta sig fram till idéer 
presenteras under rubriken 2.6.1, där visas även en beslutsmatris för gallring av idéer samt 
hur idén sedan tas vidare som ett koncept (Hallqvist, 2015). 

2.2 Traditionell projektledning 
Under denna rubrik beskrivs den traditionella projektledningsformen med utgångspunkt i 
Bo Tonnquists bok Projektledning (2010). Där lyfts en projektmodell vilken övergripande 
beskriver den linjära väg från start till avslut som traditionell projektledning är, en 
illustration av denna visas i figur 1. 
 



 11 

 
Figur 1: generell projektmodell  

2.2.1 Arbetssättet 
Förstudiefasen, som inleds med att projektet initieras, finns till som en grundläggande 
analys för att se om ett projekt över huvud taget är aktuellt att genomföra. För att se om det 
finns ett behov för projektet kan förstudien i vissa fall drivas som ett eget projekt (Tonnquist, 
2010). Inledningsvis formuleras syfte och mål vartefter en uppskattning av projektets 
omfattning leder till en bedömning av tid och kostnad. I detta skede kan en Work Breakdown 
Structure sättas för att visualisera vad som ska göras, dock inte i vilken ordning och vilka 
beroenden de olika aktiviteterna har (Tonnquist, 2010). En SWOT-analys kan analysera 
förutsättningarna genom faktorer som kan förenkla och försvåra inom och utom den 
genomförande projektgruppen. För att öka förmågan att kunna kontrollera omvärldens 
påverkan på projektet kan projektgruppen även skapa en intressentkarta där samhälle, 
marknad, medarbetare och investerare klargörs. Intressentkartan visar på i hur hög grad 
intressenterna påverkas av och vill påverka projektet (Tonnquist, 2010). Vidare kan den 
tänka nyttan av projektet i förstudiefasen visualiseras genom en PENG-analys där direkt 
resultatpåverkande nytta bör överstiga kostnader för projektet för att det ska vara en 
investering (Tonnquist, 2010). Avslutningsvis sätts en strategi och det fastställs en 
prioritering mellan tid, kvalitet och resurs. Även en kravspecifikation kan utformas i detta 
skede, den bör innefatta mätbara krav som skapar en gemensam syn mellan projektledare 
och beställare (Tonnquist, 2010). 
 
Ifall förstudien leder till att projektet startas läggs mycket tid och pengar på planering, det 
lönar sig enligt det traditionella projektledningssynsättet (Tonnquist, 2010). I planerings-
fasen formuleras detaljerade tids- och resursplaner, projektgruppen tillsätts och ekonomin 
planeras i detalj. Mycket kretsar kring att strukturera aktiviteter och milstolpar vilket sedan 
leder till ett så kallat GANTT-schema. Det finns till för att se beroendet och kritiska punkter 
mellan planerade aktiviteter, GANTT-schemat kan göras i digitala projektverktyg för bra 
överblick (Tonnquist, 2010). Det klargörs även hur kommunikation ska ske och risker 
analyseras för att sedan få tänkta åtgärder. Avtal sluts med leverantörer och hur projektet 
ska utvärderas bestäms. Planeringsfasens delar samlas i en projektplan vilken i huvudsak 
riktar sig mot beställaren. Planen kan även med fördel användas för att skapa inblick för en 
ny projektledare om denne byts ut (Tonnquist, 2010).  
 
Då projektet går in i genomförandefas handlar projektledningen om att bemanna och skaffa 
resurser, att följa upp mot planerna, riskhantera, ändringshantera samt att kommunicera 
internt och externt. En uppföljningsplan görs konsekvent mot GANTT-schemat och någon-
stans mitt i arbetet kan en större avstämning göras mot kund (Tonnquist, 2010). 
 
Efter genomförandet väntar införandet, det kan innebära exempelvis att en annonskampanj 
initieras. Då sker en resultatöverlämning mot beställaren, ett leveransprotokoll visar bland 
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annat på att kravspecifikationen är uppfylld (Tonnquist, 2010). Därefter avslutas projektet 
och prestationer mäts mot planer, kostnader mäts mot resurser och generella lärdomar dras. 
Effektmålet som projektet önskade nå följs upp en tid efter avslutat projekt och är därmed 
oftast upp till beställaren (Tonnquist, 2010). 

2.2.2 Användningstillfällen 
Att detaljplanera en låg tid framåt kan vara bortkastat då världen är i ständig förändring. Det 
kan även sänka motivationen hos projektmedlemmarna ifall projektplanen känns inaktuell 
från start. Men ifall projektet har klara krav kan den linjära planeringen med fördel 
appliceras (Tonnquist, 2010). 
 
Den traditionella projektledningen är mer fördelaktig än den agila ifall ett fast kontrakt 
upprättats mot beställaren, med specifikationer in i minsta detalj. Även då kostnad för för-
ändring är mycket stor och när projekt har en fast deadline då alla funktionaliteter måste 
levereras (Gustavsson, 2014). Offentliga upphandlingar är ett exempel på när det linjära 
arbetssättet är att föredra, detta på grund av att dessa kräver en detaljerad lösning från start. 
 
Även vid stora projektgrupper där det krävs extremt mycket planering är det traditionella att 
föredra, speciellt ifall samtliga medlemmar inte har möjligheten att arbeta tillsammans 
dagligen (Gustavsson, 2010). 

2.2.3 Roller i traditionella projekt 
Bo Tonnquist skriver i boken Projektledning (2010) att projektledarens roll är att planera 
och organisera projekt mot ett uppnått projektmål. Detta genom att delegera och göra upp-
följning, att lösa konflikter, att hålla i projekt- och styrgruppsmöten samt att engagera och 
motivera. Projektgruppen med dess projektdeltagare ser till att aktiviteterna utförs, planerar 
sina egna aktiviteter, rapporterar in arbetstimmar, är med på möten samt följer de rutiner 
och metoder som satts upp (Tonnquist, 2010). Utöver dessa finns en styrgrupp som är det 
högst beslutande organet vilket arbetar tätt intill beställaren/ projektägaren. Eventuellt finns 
även resursägare och ibland även någon form av extern kvalitetssäkrare (Tonnquist, 2010). 

2.3 Agil projektledning 
Under denna rubrik beskrivs den agila projektledningen med utgångspunkt i boken AGILE- 
konsten att slutföra projekt (Gustavsson, 2014). Det agila synsättet kom som en motreaktion 
på den dokumenttunga traditionella projektledningen. Detta inträffade i systemutvecklings-
branschen under 1990-talet. Agil projektledning anammar principerna för timeboxing vilket 
innebär att göra så bra som möjligt en utsatt tid för att sedan avsluta, snabba leveranser är 
därmed det fundamentala (Gustavsson, 2014). 

2.3.1 Arbetssättet 
År 2001 skapades ”Det Agila Manifestet” för att förtydliga vad det agila står för oavsett 
riktning inom det. Det agila värdesätter värdesätter: 
 
Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 
Användbart projektresultat framför omfattande diskussion. 
Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 
Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.  (Gustavsson, 2014) 
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Även om graden av hur agilt ett projekt är kan variera så ska det agila arbetssättet ses som en 
lagprestation. Det ska bygga på organisationen, teamet och de individuella faktorerna för det 
enskilda projektet. Prestationen mäts genom två huvudfaktorer vilka är snabb ändring i 
projektplaneringen samt ett aktivt kundengagemang (Edivandro et. Al, 2016). 
 
Det agila arbetssättet likt det traditionella beröra faserna: förstudie, planering, genom-
förande, överlämning och avslut (Gustavsson, 2014). Förstudien är enligt det agila tänket 
mycket lätt och besvarar enbart frågor kring nyttan av projektet. Även tidsramen, kostnads-
ramen samt övergripande krav kring vad som ska göras klargörs i denna fas. Förstudien kan 
kompletteras med ett visionsdokument som övergripande beskriver nyttan med projektet. 
Att planera hur kommunikation ska ske i form av regelbundna möten samt vem som ska ha 
vilken information läggs vikt vid i denna fas (Gustavsson, 2004).  
 
Gällande planeringsfasen tillåter det agila synsättet enbart detaljplanering av prioriterade 
aktiviteter en kort tid framåt då projektet delas upp i etapper för delleverans. Hur lång en 
etapp bör vara är unikt för varje projekt, men absolut inte längre än sex veckor (Gustavsson, 
2004). I det agila projektet sätts krav på vad som efterfrågas, detta bidrar till möjligheten för 
olika lösningsförslag då målen sätts upp av projektgruppen. En produktlogg med delmål 
sätts för att visualisera ordningen på vad som ska göras och hur lång tid det ska ta. Målen 
prioriteras agilt med det som kunden kan ha användning av med högsta prioritet, 
omprioriteringar välkomnas dock. Målen blir sedan aktiviteter som bildar en etapplogg 
vilken visar på vem som är ansvarig för vilken aktivitet, hur många timmar den bör ta och till 
vilket mål den hör. Tidsuppskattningen bör göras i team och om aktiviteten är för lång, 
exempelvis 16 timmar, bör den brytas ner ytterligare (Gustavsson, 2004). Agila projekt 
jobbar inte med riskanalyser utan medlemmen frågar sig istället dagligen ”Vad kan hindra 
mig från att lyckas?”. 
 
Genomförandet av ett agilt projekt delas enligt Tomas Gustavsson i boken AGILE- konsten 
att slutföra projekt (2014) in i processer som beskriver det dagliga arbetet och prakti-
kaliteter. Praktikaliteter är praktiska saker som leder till ett effektivare projekt. Avstämning 
sker dagligen för att lösa problem i tid, inte för att granska. Projektledaren är ödmjuk och 
främjar att projektdeltagare själva sätter sin beräknade arbetstid utan att lägga någon 
prestige i det. Tiden redovisas sedan dagligen i ett ”burndown chart” för att visualisera hur 
mycket som är kvar att göra på aktiviteten. Dagligen hålls snabba och tidsbegränsade stå 
upp-möten. Där frågar sig gruppen vad som hänt sedan sist, vad som sker idag samt vilka 
eventuella problem som finns och hur de ska lösas (Gustavsson, 2014). Ifall en aktivitet tar 
längre tid än väntat tas beslutet att minska omfattningen alternativt att sätta in mer resurs. 
Arbetet ska styras av nyttan och ett användbart slutresultat. Det agila arbetssättets enkelhet 
visualiseras på ett bra sätt genom en projekttavla med tre kolumner: ”ej påbörjat”, ”påbörjat” 
och ”klart”. Där får projektmedlemmarna under varje vecka flytta sina aktivitetslappar. 
Projekttavlan tillsammans med tidsrapporteringen kan även digitaliseras vid behov 
(Gustavsson, 2014). Överlämnande bör ske under varje etapp enligt det agila synsättet. 
Arbetet redovisas på ett snabbt och enkelt sätt för projektets intressenter vilket motiverar 
projektgruppen samt motverkar en missnöjd beställare i slutändan. Delar kan sättas i drift 
efter delleveranser och möjlighet till förändring finns som tidigare nämnt. I varje etapp hålls 
även ett kort erfarenhetsmöte för att förbättra under arbetets gång (Gustavsson, 2014).  
Sammanfattningsvis består det agila arbetet av korta och jämna etapper som alla har en 
uppstart, ett arbete, en leverans och en återblick av arbetet. 
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I den sista etappen skrivs ofta användar- och driftsdokumentation. Vid själva överlämnandet 
krävs en acceptans för att beställaren ska ansvara för projektresultatet. Överlämnandet inne-
fattar ofta även att utbilda driftspersonal (Gustavsson, 2014).   

2.3.2 Användningstillfällen 
När lösningen på projektet är oklart används agila metoder med fördel. Att bryta ner upp-
giften i delar kräver dock regelbunden avstämning och kvalitetssäkring (Tonnquist, 2010). 
Ett annat tillfälle är när projekt saknar fullständiga krav, är flexibelt och välkomnar för-
ändring. Då ses den agila fördelen i att genom delleveranser kunna ta emot återkoppling och 
få en möjlighet att styra om (Gustavsson, 2014).  
 
Ett annat kriterium för användning av agil projektledning är ifall projektet kan drivas och 
följas upp på daglig basis. Detta för att snabbt kunna få ett användbart resultat. Projekt-
medlemmarna bör kunna sitta i ett projektrum med möjlighet att hänga upp tidsplaner och 
post-it-lappar. Ett alternativ är att kommunicera digitalt men det måste då ske utan 
svårigheter. Möjligheten till att göra det viktigaste först måste finnas för att kunna del-
leverera till kunden och därmed succesivt kunna ta betalt (Gustavsson, 2014). 
 
Tomas Gustavsson jämför i boken AGILE-konsten att slutföra projekt (2014) traditionell 
projektledning med kalla kriget. Han menar på att det är ofta som allt fokus läggs på 
tidsaspekten och att administrera så många aktiviteter som möjligt. Den administrativa 
tyngden ses som en fördel om ett projekt är extremt stort, men idag blir projektgrupperna 
bara färre och färre. Det agila används bäst vid mindre projektgrupper (Gustavsson, 2010). 

2.3.3 Roller i agila projekt 
Agila organisationer kan se väldigt olika ut. Projektledare finns inte på det samma sätt som i 
den traditionella projektledningen. I det agila arbetssättet är projektledaren mer som en av 
lägre grad beslutsfattande coach som kan kallas ”Scrum master”. Den agila ”projektledaren” 
rekommenderas arbeta operativt 30-50 % av sin tid för att ha inblick i det som produceras 
(Gustavsson, 2014). Gruppen med projektets deltagare ses istället som en egen beslutsnivå 
och beroende på projektets storlek kan en styrgrupp finnas som högst beslutande organ. 
Styrgruppen kan innefatta en mottagare som sköter frågor kring projektet efter att det är 
avslutat. Det kan även finnas en resursägare, någon form av chef, som ansvarar för 
personerna som ingår i projektet. Oavsett storlek finns en roll som kallas projektbeställare, 
denna kan även kallas projektägare och ansvarar för kraven på projektet. En referensgrupp 
bestående av personer från målgruppen eller de som ska förvalta resultatet granskar och 
återkopplar under projektets gång. Kunden är genomgående delaktig i projektet och måste 
därmed representeras av personer som motsvarar de olika nivåerna i den agila 
organisationen (Gustavssson, 2014).  

2.4 Prioritering för effektivitet 
Under denna rubrik lyfts utvalda likheter mellan traditionellt och agilt som syftar till 
prioritering för ett effektivare arbetssätt. 

2.4.1 Prioriteringstriangeln 
Något som lyfts i både den agila (Gustavsson, 2014) och traditionella (Tonnquist, 2010) 
projektledningen är prioriteringstriangeln som visas i figur 2. Denna används för att i början 
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av ett projekt klargöra ambitionsnivån, vad det är kunden prioriterar. Det kan exempelvis, 
som figur 2 visar, vara att projektet ska vara klart ett visst datum oavsett vad som händer. 
Prioriteringen påverkar sedan det dagliga arbetet i hög grad. Traditionell projektledning 
handlar mycket om att navigera kostnad för resurser och tid för att få ett funktionellt 
resultat. Agil metod utgår istället från att justera resultatet då tid och resurs ofta är fast 
skrivna (Gustavsson, 2014).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.4.2 Intressentanalys 
För att kunna prioritera arbetet är det en fördel att ha koll på vilka som berörs av och vill 
beröra projektet. Intressentanalys är ett faktum i traditionell projektledning. Här finns som 
tidigare nämnt modeller som kartlägger intresse hos samhälle, marknad, investerare och 
medarbetare. De kan sedan delas in i kärn-, primär-, sekundärintressenter efter graden de 
vill och kan påverka projektet (Tonnquist, 2010). Kärnintressenter kan ha en beslutsfattande 
roll i projektet därav är de ofta mycket intresserad av dess utfall. Primärintressenter är 
sådana som påverkas av och därmed vill påverka projektet. Sekundärintressenter är slutligen 
de som har ett lågt intresse för projektet, de kommer troligtvis därmed inte aktivt att försöka 
påverka projektet. 
 
Ljung och Jansson menar i boken Projektledningsmetodik (2004) att intressenterna är 
något som ofta glöms bort i den agila projektledningen. De menar på att en intressentanalys 
kan göras på ett agilt sätt, genom kommunikation. Detta genom att via post-it-lappar i grupp 
fundera över vilka som påverkar och påverkas av projektet, även i vilken omfattning de är 
engagerade samt vilka intressenter gruppen bör analysera djupare.  

2.4.3 PENG-analys 
Ytterligare en likhet som kan komma att påverka prioriteringen är PENG-analysen som 
exemplifieras i figur 3. Den är till för att kunna visualisera nyttor som inte alltid kan mätas i 
pengar. Den lyfts i det agila (Gustavsson, 2014) och traditionella (Tonnquist, 2010) arbets-
sättet. Den gröna delen, direkt resultatpåverkande nytta, är sådant som genererar pengar 
direkt. Denna del bör vara större än den blåa rutan, kostnaden för projektet. Indirekt 
resultatpåverkande nytta, den gula delen, är sådant som till följd av projektet kan generera 
pengar. Denna kan uppstå exempelvis på grund av att folk sjukskriver sig mindre. Den röda, 
svårvärderade nyttan, kan vara till exempel att imagen förbättras (Tonnquist, 2010). Att 
visualisera det väntade resultatet genom en PENG-analys ger en övertygelse mot kund vilket 
bör förstärka arbetet internt. 
 

KALENDERTID 

PRODUKTKVALITET 

RESURSER 

PRIORITERING 

Figur 2: prioriteringstriangeln 
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Figur 3: PENG-analys 

2.5 Lean production 
Under denna rubrik beskrivs Lean, något som ses mer som en filosofi än en uppsättning 
verktyg och tekniker. Tankesättet tillsätts i denna teoridel då det har effektivitet i fokus och 
kan appliceras på hela organisationen oavsett projektmodell.  
 
Toyota tog fram Lean som en tidseffektiv och resurssnål produktionsmetod. Lean bygger på 
ett kundfokus, att inte göra något mer än det kunden kräver. Därmed genomförs arbetet med 
så lite resurser, så billigt som möjligt, för att kunna leverera just den kvalitet kunden vill ha. 
Lean handlar om att avlägsna aktiviteter som inte gynnar kunden (NE, 2016).    
 
Lean baseras på fem principer som är grundläggande för att resurser inte ska gå åt till 
onödiga saker (Hines et. Al, 2008). Dessa presenteras nedan. 
 
à Specificera vad som skapar värde för kunden.  
à Identifiera de aktiviteter som behövs för att skapa det kunden vill ha. Detta för att 
markera sådant som är onödigt och inte ger värde till kunden. 
à Genomför det som skapar värde, utan omvägar och avbrott. 
à Fortsätta att enbart göra det som behövs utifrån kunden. 
à Sträva efter perfektion genom att kontinuerligt avlägsna sådant som inte tillför värde för 
kunden. 
 
I artikeln Staying lean (Hines et. Al, 2008) beskrivs de saker som inte adderar värde till 
kunden som ”waste”. Detta kallas även ”muda” vilket är det japanska order som Toyota tog 
fram. ”Muda” kan vara: överproduktion, defekter, onödiga lager, olämpliga processer för 
organisationen, överdriven transport, väntan och onödiga rörelser på grund av hur 
arbetsplatsen ser ut.  

2.6 Idéarbete 
För att öka effektiviteten och kvaliteten lyfts under denna rubrik teori kring hur idéer kan bli 
till på ett strukturerat sätt. En forskargrupp på Blekinge Tekniska Högskola har via projektet 
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Lyssna på kunden (Hallqvist, 2015) tagit fram metoder för att generera nya idéer. Resultatet 
blev en iterativ utvecklingsprocess. De fem stegen denna process innefattar är: idé-
generering, idégallring, konceptutformning, utveckling samt underhåll och förbättring. De 
tre första faserna lyfts i detta avsnitt då sätter fokus på hur en idé blir till vilket kan 
appliceras oavsett projektform.  

2.6.1 Idégenerering 
Idégenerering handlar om att på ett strukturerat sätt tänka i nya banor utifrån en problem-
formulering. I denna fas analyseras inte problem utan alla idéer tas oprioriterat med 
(Hallqvist, 2015).  
 
Lyssna på kunden (Hallqvist, 2015) visar på ett antal lämpliga metoder för idé-
genereringsfasen. Ett exempel är brainstorming för att få fram en stor mängd idéer. Något de 
kallar Fantasiverkstaden är ytterligare ett exempel, det bygger på att kritisera det som finns 
för att sedan vända kritiken till något positivt och bestämma hur det ska implementeras. 
 
För att visa på ytterligare sätt att få fram många idéer lyfts det Creocon skriver i texten 
Verktyg och metoder för idégenerering och problemlösning (2010). De menar på att en bra 
problembeskrivning kan gynna bra idéer men lyfter även det faktum att ifall första bästa idé 
väljs får en aldrig veta vilka lösningar som försummas. De lyfter även hur det handlar om att 
besitta kunskap men även att bryta banor för att differentiera sig från konkurrenterna. 
 
Nedan presenteras ett antal förslag på metoder för idégenerering (Creocon, 2010): 
 
Klassisk brainstorming 
 

En enligt somliga missbrukad metod som lätt kan tappa i 
intensitet. Ledaren av brainstormingen måste vara väl påläst i 
ämnet och kunna formulera problem med olika ingångar. 
 

Funktionsöverföring Att utifrån två konkurrerande produkter låta sin idé ta med dess 
fördelar men avstå dess nackdelar. 
 

STC-operatorn För att förbättra ”out of the box-tänkandet” visualiseras den nu-
varande idén med förstärkta och försvagade parametrar. Detta för 
att finna nya sätt att lösa problem.  
 

Morfologisk analys Att vid komplexa idéer dela upp problemet i mindre delar, att på 
ett enklare sätt lösa delarna för sig för att sedan sätta ihop dem till 
en kraftfull helhet.  
 

Gordon En variant av brainstorming där ledaren undanhåller det 
egentliga ämnet för gruppen. Gynnar fritt tänkande utan för-
utfattade tankar. Den verkliga frågeställningen närmar sig efter-
hand. 

2.6.2 Idégallring 
Fas nummer två bygger på att gallra mellan alla de idéer en lyckad idégenerering resulterat i. 
Denna fas utgår från kundens krav för att gallra mellan tre perspektiv: efterfrågan på 
marknaden, teknisk samt affärsmässig genomförbarhet (Hallqvist, 2015). 
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Detta kan ske genom att sätta upp en beslutsmatris, ett exempel på denna visas i tabell 1. Det 
sätts ett antal kriterier i form av egenskaper som ses som viktiga för den slutgiltiga 
produkten. Dessa får en vikt, hur viktiga de är skattas på en skala 0-1. Varje koncept bedöms 
sedan på hur de levererar i varje kriterium på en skala 1-5. Den summan gånger vikten på 
egenskapen ger ett viktat betyg. De viktade betygen summeras och konceptet med högst 
summa väljs. I exemplet i tabell 1 väljs alltså koncept 2 (Hallqvist, 2015). 
 

Tabell 1: beslutsmatris 

 
2.6.3 Konceptutformning 
För att konkretisera det den valda idén utifrån idégallringen visualiseras konceptet med 
enkla skisser. Dessa enkla skisser testas på användare för att ge utvecklingsförslag att ta med 
till den skarpa utvecklingen, alltså in i genomförandefasen (Hallqvist, 2015). 
 
När en idé är fastställd är det viktigt att den går i enighet med intressenternas inställning till 
projektet, gör den inte det spelar det ingen roll hur bra projektet går. Det är viktigt att 
presentera och sälja in idén för intressenterna retoriskt. Med en intresseväckande inledning 
och någon typ av identifikation skapas en gemensam grund, därefter visas en lösning som 
visar på huvudbudskapet följt av en avslutning som knyter ihop och övertygar (Lööv, 2009).  
 

  

 
  Koncept 1 Viktat betyg Koncept 2 Viktat betyg Koncept 3 Viktat betyg 

Kriterier Vikt             
Nytänkande 1 2 2 3 3 2 2 
Lätt att sälja 0,5 3 1,5 2 1 1 0,5 
Lätt att förstå 0,2 5 1 1 1 3 0,6 
Stor marknad 1 1 1 5 5 3 3 
                
Summa     5,5   10   6,1 
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3. Metod 

Denna del visar på examensarbetets empiriska arbetssätt. Under denna rubrik motiveras 
inledningsvis valet av kvalitativ metod, därefter beskrivs de intervjuer som ses som den 
primära källan till data. Även metod för arbete med observation, teori och analys redogörs. 

3.1 Motivering av metodval 
Inför denna studie stod valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativ metod 
innefattar ett arbetssätt som baserar sig på att systematiskt samla in kvantifierbara data. 
Kvantitativ metod kräver inte att personen som genomför studien deltar i det som studeras, 
att skicka ut enkäter till stora representativa grupper är ett exempel på en kvantitativ studie 
(Nationalencyklopedin, 2016). Kvantitativ metod valdes bort då denna studie bygger på ett 
aktivt arbete hos det företaget som studeras. Även det faktum att det inte fanns tillgång till 
stora representativa grupper för enkätundersökningar grundade beslutet. Syftet med 
kvalitativa undersökningar är att de ska kunna representera hela målgruppen och ett lågt 
antal svar riskerar trovärdigheten (E-delegationen, 2016). De personer som fanns att tillgå 
under examensarbetet var ett tiotal medarbetare på byrån, att utföra enkäter på dessa skulle 
därmed inte bli statistiskt rättvisande.  
 
Valet föll istället naturligt på kvalitativ metod. Detta på grund av att det är en metod som 
innebär att personen som studerar något själv befinner sig i den sociala verkligheten som 
undersöks (Nationalencyklopedin, 2016). Det kvalitativa arbetet går enligt vad Jan Trost 
skriver i boken Kvalitativa intervjuer (2005) ut på att förstå hur en person tänker och 
känner. Att förstå hur dess föreställningsvärld ser ut och vad personen har för erfarenheter. 
Studien syftar till att ge förslag på effektivare projektprocesser utifrån ett case-företag. Det 
ses därmed som primärt att förstå hur de som arbetar på byrån reflekterar över det dagliga 
arbetet i projekt. Valet av kvalitativ metod gjorde studien empirisk vilket betyder att den 
huvudsakligen baserar sig på iakttagelser av verkligheten (NE, 2016).  
 
Studiens metod tar fram ett resultat från tre olika håll: teori, intervjuer och observation. 
Detta kallas triangulering och att samla in material från tre håll ses som idealisk. Däremot är 
det resurskrävande och bör vara strategiskt genomtänkt (Pitt-Catsouphes, 2006).   

3.2 Metod för (semi)strukturerade intervjuer 
Den primära informationskällan till denna studie är intervjuer. Intervjuer kan generellt vara 
öppna, strukturerade eller semistrukturerade. De kan även ta form i gruppintervjuer. Under 
denna rubrik motiveras denna examensrapports framtagna metod för intervju. 
 
Intervjuerna är kvalitativa vilket betyder på att de bör ha ett tydligt fokus. De ska även syfta 
till att föra undersökningen framåt och spegla den sociala verkligheten (Trost, 2005). 
Kvalitativa intervjuer kan ifrågasättas på grund av att det lilla urvalet. Jämfört med 
exempelvis enkäter sägs de inte kunna ge en bild av hela samhället (Trost, 2005). Denna 
studie påstår sig inte vara samhällstäckande utan relevansen ligger i hur en begränsad 
grupp, medarbetare på en PR-byrå, uppfattar verkligheten.  
 
 



 20 

Intervjuerna i denna studie är strukturerade i den aspekten att samtliga frågor noga skrivs 
ned i förväg. Frågorna testades även på personer som inte skulle intervjuas för att säkerställa 
begripligheten. En strukturerad intervju tillåts inte gå utanför manus, förutom om någon 
respondent inte förstår en fråga. Det strukturerade arbetssättet är något som medvetet 
applicerades då det ökar träffsäkerheten väsentligt (Kihlgren, 2014). Ifall intervjuerna hade 
varit 100 % semistrukturerade hade det inneburit en lägre grad av struktur genom 
möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjuerna gav respondenterna samma möjlighet till att 
komma till tals. Att inte styra respondenterna prioriterades högt, strukturen gjorde även att 
det var enkelt att säkerställa att samtliga personer besvarat alla frågor (E-delegationen, 
2016).  
 
Intervjuerna är dock semistrukturerade i det avseendet att frågorna var öppna för att gynna 
medarbetarna att svara öppet utifrån sina erfarenheter (Trost, 2005). Det kan även ses som 
semistrukturerat att spela in intervjun vilket gjordes för att återspegla hela sammanhanget. 
En fullt ut strukturerad intervju hade inneburit att manuellt bocka av svaren, därav ”semi” 
inom parantes i rubriken.   
 
Öppna intervjuer valdes bort som metod för detta examensarbete då de ansågs försvåra 
förmågan att göra jämförelser och dra slutsatser. Öppna intervjuer bygger på att den som 
intervjuar inte har färdiga frågor utan enbart områden som ska täckas av. Ordningen och 
frågornas innehåll är då hela fria (Wiss Å., Ödlund A., 1999).  
 
Ett annat alternativ hade varit gruppintervjuer, att genom fokusgrupper intervjua upp till 
åtta personer på samma gång (Halkier, 2010). Det hade sparat tid men bedömningen var att 
gruppintervjuer hade innefattat risken i att intervjupersonerna påverkar varandra. Att 
individen kanske inte vågar säga exakt vad den tycker i grupp. Att få fram varje individs 
åsikter och situation främjades, därmed valdes även metoden med fokusgrupper bort.  

3.2.1 Struktur av intervjuarbete 
Denna studie följer Steinar Kvales sju stadier kring arbetet med kvalitativa intervjuer 
hämtade från boken InterViews; An introduction to Qualitative Research Interviewing 
(1996). Detta för att förankra arbetsprocessen i en erkänd metod. Det ses som relevant att ha 
riktlinjer att följa för bästa möjliga resultat. Valet baseras på det faktum att erfarenhet av 
liknande studier inte existerat, stadierna är även bra för att kunna visualisera arbetsgången 
på ett överskådligt sätt. Nedan presenteras de sju stadierna samt hur de applicerats på denna 
studie. 
 
1. Tematisering, att utifrån syftet klargöra vad som ska tas reda på. 
Temat klargjordes innan examensarbetet på byrån startade genom att rubriken sattes i 
samspråk med case-företaget och Umeå Universitet. En förstudie arbetade fram syfte, mål 
och frågeställningar vilket förtydligade temat ytterligare.  
 
2. Design, valet av metod. 
Valet av kvalitativ metod skedde som tidigare nämnt naturligt. Detta innebar att intervjuerna 
planerades genom urvalsfrågor utifrån studiens övergripande frågeställningar. Det etiska i 
hur personer och case-företaget behandlas med respekt har alltid varit i fokus. 
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3. Intervjuandet. 
I förstudien till detta examensarbete planerades intervjuer in i tidsschemat. Respondenterna 
bokades sedan in vilket gjorde att intervjuerna kunde genomföras systematiskt enligt plan.  
 
4. Att överföra till bearbetsningsbar form. 
För att materialet på bästa sätt skulle kunna bearbetas och analyseras spelades intervjuerna 
in. Därefter transkriberades de, det vill säga att de överfördes från tal till skrift (NE, 2016). 
Detta gav möjligheten att återge intervjuerna ordagrant. Inget som sades togs bort då det 
kändes relevant att få de äkta intervjuerna i sin helhet placerade som bilagor (se bilaga 1-4). 
Samtliga intervjuer sammanställdes och sammanfattades för att placeras i resultatet på ett så 
övergripande sätt som möjligt. 
 
5. Bearbetning och analys. 
Detta steg går ut på att med teori som grund analysera materialet från intervjuer och övriga 
observationer. Då frågorna i intervjuerna liksom grundteorierna baserade sig på studiens 
grundläggande frågeställningar kunde intervjuerna enkelt sammanfogas med teorin och 
övriga observationer. Denna sammanfogning tog sin form under rubriken ”Analys av teori 
mot praktik”. 
 
6. Resultat, analysen har gett resultat. 
Att analysen har gett resultat ses i denna studie även i form av de rekommendationer som 
analysen slutligen mynnat i. Analys ses även genom rekommendation för fortsatta studier 
och reflektionen över trovärdigheten i slutsatsen.  
 
7. Rapportering. 
Det sista steget går ut på att mot tänkt läsare författa en rapport efter vetenskapliga kriterier. 
Denna rapport har parallellt med arbetsflödet författats vilket underlättade arbetet. 

3.2.2 Utformning av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes på studiens case-byrå under april 2016. Standardisering 
prioriterades som tidigare nämnt högt för att inte styra svaren åt något håll. För att ge alla 
respondenter samma förutsättningar gavs en identisk introduktion till intervjun (Trost, 
2005). Inledande frågan har alltid varit en fråga kring dess roll och vad de gör på sitt arbete. 
Därefter ställdes fortsatt öppna frågor för att inte styra respondenterna åt något håll, där av 
även anledningen att inte ställa följdfrågor utan endast nicka med under samtalet.   
 
Intervjuerna genomfördes konsekvent på PR-byrån i konferensrum för att ge samtliga 
respondenter samma miljömässiga utgångspunkt. Intervjun tog ca 30 minuter vilket med 
respondentens godkännande spelades in. Samtliga respondenter informerades om att de 
som person samt företaget i sin helhet förblir anonymt i studien samt att tystnadsplikt gäller. 
Den personliga integriteten ska alltid prioriteras. Anonymitet, personens och företagets 
integritet prioriterades extra mycket för att bidra till så öppna svar som möjligt (Trost, 
2005). 

3.2.3 Frågeställningar vid intervjuer 
De frågor som ställts vid intervjuerna syftar till att få fram den information som behövs för 
att ge en övergripande känsla över hur en PR-byrå arbetar. Även kring vad som kan tänkas 
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effektiviseras. Frågorna togs fram utifrån grundfrågeställningarna och nedan visas det 
talmanus som användes vid samtliga intervjuer. 
 
Hej och tack för att du vill ställa upp! Tanken med denna intervju är att, tillsammans med 
teorier, objektivt komma fram till förslag på förbättringar kring hur man kan arbeta med 
projekt på en PR-byrå. Du och företaget kommer att förbli anonyma i den rapport som 
kommer att skrivas. Är det okej att samtalet spelas in för att underlätta återgivandet av 
intervjun? 
 
1. Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
2. Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
3. Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
4. Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
5. Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika projekt? 
6. Varför har ni valt just denna metod? 
7. Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
8. Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
9. Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? 
10. Något övrigt du vill tillägga? 

3.2.4 Respondenter 
Trost skriver i boken Kvalitativa intervjuer (2005) att 4-5 respondenter är lagom, för att 
inte göra materialet ohanterligt. Denna studie fick fyra respondenter som alla representerade 
en unik yrkesroll på företaget. Valet att ha respondenter med varierande yrkesroller inom 
byrån baseras på fördelen att få en inblick i projekten från olika vinklar. Anledningen till att 
frågorna inte anpassades efter respektive yrkesroll var på grund av värdet i hur olika 
personer ser på samma frågor oavsett erfarenhetsgrad.  
 
Tabell 2: studiens respondenter 

Respondent Företag Yrkesroll 
R1 PR-byrå Kreatör 
R2 PR-byrå VD 
R3 PR-byrå Produktionsledare/kontorschef 
R4 PR-byrå Projektledare 

3.3 Deltagande observation 
Det finns två grundmetoder att applicera vid studier som innefattar observation. Den ena är 
iakttagande observationer vilket innebär att iaktta utan att verka (SKOP, 2010). Denna 
valdes bort på grund av att examensarbetet gav möjligheten att aktivt arbeta på en case-byrå. 
 
Den andra och valda metoden, deltagande observation, bygger på att personen som under-
söker ämnet befinner sig i miljön hen studerar. Detta möjliggör unika kunskaper kring 
gruppen som arbetar (NE, 2016). Under två månader våren 2016 genomfördes deltagande 
observation hos case-företaget i form av dagligt arbete.  
 
Arbetet bestod främst i att produktionsleda en kampanj bestående av ett antal trycksaker. 
För att bredda förståelsen för arbetet på företaget har mindre uppdrag såsom uppdaterande 
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av webbsidor, författande av texter samt deltagande i idéarbete genomförts. Närvaro togs på 
allt från måndagsmöten där veckan gås igenom till beläggningsmöten där arbetstiden 
disponeras med målet att få bra översikt över arbetssättet. Även kundmöten och utbildande 
workshops har visat på hur företaget arbetar. 
 
Varje vecka har arbetet inklusive dess observationer noterats för att underlätta införandet av 
observationerna i resultatet. Insamlingsmetoden har varit ostrukturerad, för att skapa över-
gripande ämnen för insamling av observationsmaterial sattes rubriker upp för resultatet. 
Rubrikerna är: arbetssätt för projekt- och produktionsledare, arbetsflödet, modeller, idé-
arbetet och ineffektivitet. Metoden har varit att hela tiden sträva efter att identifiera relevant 
information kring dessa rubriker för att sedan kunna koppla detta med teori och komma 
med rekommendationer. 

3.4 Metod för teori 
Teorin i denna rapport är sekundär data till för att skapa en objektiv bild av hur projekt kan 
ledas och hur processer kan fungera. Teorin är även viktig i den aspekten att den veten-
skapligt ska stärka de rekommendationer case-företaget ges för att ökad effektivitet.  
 
Insamlingen av teori har hela tiden varit objektiv. Med grund i förkunskaper inom ämnet 
togs som tidigare nämnt beslutet att lyfta både den agila och den traditionella projekt-
ledningen. Detta för att inte på förhand låsa rekommendationerna till ett tankesätt. Rubriker 
sattes upp för att klargöra vilka teoridelar som skulle inhämtas. Teorin har sedan huvud-
sakligen inhämtas genom besök på Umeå universitetsbibliotek och Umeå stadsbibliotek. 
Även läromedel och databaser med vetenskapliga artiklar bidrar till en teorigrund för 
studien att stå på. Inhämtningen av teori har varit källkritisk genom att vid val av Internet-
källor i första hand använda erkänt säkra sidor såsom Nationalencyklopedin. Vid nya 
Internetkällor har ett krav varit att organisationen ska vara seriöst på så sätt att namn och 
publiceringsdatum ska finnas med. 

3.5 Metod för rapportupplägg 
Denna examensrapport har fått sin disposition från Att skriva och presentera rapporter 
skriven av Tekniska högskolan på Umeå Universitet (2010). Angående källhänvisningar 
lyfter de siffersystemet som baserar sig på hakparenteser, med siffror som hänvisar till 
referenslistan. De visar även på Oxfordsystemet som arbetar med fotnoter. Det system som 
slutligen valdes var dock Harvardsystemet. Detta för att det visar på författare och årtal 
direkt i texten vilket ger en effektiv och naturlig visualisering av källorna. 

3.6 Sammanfattning av examensarbetets arbetsgång 
För att sammanfattningsvis ge en överblick över arbetsgången presenteras examensarbetets 
Work Breakdown Structure (se figur 4) hämtad från förstudien. Modellen visar övergripande 
på planeringen av detta examensarbete genom att lyfta dess vitala delar. En WBS läses 
nedifrån och upp och inleds alltså här med att projektbeskrivningen ligger till grund för 
förstudien. Därefter påbörjas författandet av den här examensrapporten. Under tiden 
hämtas teori, intervjuer utförs och observation sker genom att vara med i arbetet på case-
byrån. Allt detta leder sedan till en färdig rapport och en muntlig slutredovisning. 
 
 



 24 

 
Figur 4: examensarbetets WBS 

3.6.1 Hur möter metoden grundfrågeställningarna? 
Under denna rubrik förtydligas hur metoden finns till för att svara på studiens tidigare 
nämna grundläggande frågeställningar. Varje grundfrågeställning lyfts följt av en 
kommentar kring hur de besvaras. 
 
Frågeställning 1: Hur arbetar en mindre PR-byrå med projektledning och produktions-
ledning, linjärt eller agilt? Vilka modeller/metoder används? Jämförelse mot teorier, 
fördelar, nackdelar, rekommendationer på förbättring samt utvecklingsmöjligheter. 
à Hur en PR-byrå arbetar samt vilka modeller/metoder som används presenteras i resultat-
delen grundat på intervjuer och observationer. Jämförelse mot teori återfinns även den i 
resultatdelen genom ”Analys av teori mot praktik” under rubrik 4. Fördelar och nackdelar 
med olika arbetssätt lyfts under ”Användningstillfällen” i teoridelen samt genom intervju-
frågor för att sedan tas vidare in till rekommendationerna. Rekommendationer och 
utvecklingsmöjligheter för case-företaget återfinns under rubrik 5, ”Rekommendationer till 
case-företaget”. Där har teori tillsammans med resultat från intervjuer och observationer 
analyserats och kombinerats. 
 
Frågeställning 2: Hur ser arbetsflödet ut, från kontakt med kund till ett genomfört projekt? 
Hur kan arbetsflödet förbättras, utifrån projektledare/produktionsledares perspektiv, för 
en effektivare väg mot slutresultatet?  
à Arbetsflödet hos PR-byrån presenteras genom tabell 3 i sammanfattningen av 
intervjuerna. Förslag på förbättringar ges under ”Rekommendation till case-företaget”. 
 
Frågeställning 3: Vilka arbetssätt finns kring idéer till kund? Hur kan idéer bli till och för-
ankras på ett effektivare sätt? 
à De arbetssätt som finns kring idéer på byrån visas genom resultatet av intervjuer och 
observationer. För att visa på hur idéer kan bli till på ett effektivare sätt ses teoridelen följt av 
hur teorin tas vidare in i rekommendationerna. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik presenteras ett objektivt resultat för att besvara examensarbetets grund-
frågeställningar. Inledningsvis lyfts resultatet av de observationer som gjorts under det 
dagliga arbetet. Därefter visas en överskådlig sammanfattning av de kvalitativa intervjuerna 
vilket även innefattar en presentation av arbetsflödet hos PR-byrån. Avslutningsvis jämförs 
teori mot praktik. 

4.1 Deltagande observation 
Det dagliga arbetet på case-företaget två månader under våren 2016 gav som tidigare nämnt 
observationer och en bra överblick av projektarbete på en PR-byrå. Under denna rubrik 
sammanfattas det som observerats och är relevant för studien, utan personliga värderingar. 

4.1.1 Arbetssätt för projekt- och produktionsledare 
För att införskaffa vetskap kring hur projekt- och produktionsledare arbetar har den huvud-
sakliga arbetsuppgiften på detta examensarbete varit att produktionsleda en årlig kampanj. 
Det innefattade att se till att webbsida, annonser, affischer, sociala medier, en broschyr och 
diverse merchandise uppdaterades och producerades för året. Arbetsgången har varit att 
utgå från dokument framtagna av projektledaren (aktivitetsplan, allmän beskrivning med 
mera). Sedan har vad som ska göras formulerats för att se till att det blir gjort. Genom 
debriefer har hela kampanjen visualiserats för att skapa en gemensam förståelse kring vad 
som ska göras, vem kampanjen vill nå och så vidare.  Vissa delar har sedan producerats på 
egen hand under observationens gång. Exempel på dessa är texter, nyhetsbrev och upp-
datering av webb. Ett antal interna produktionsorders har skickats ut för produktion av 
innehåll. I dessa har även rollen som produktionsledare innefattat att belägga arbetstiden 
och sätta deadlines. Debriefer och produktionsorders har även skickats till systerbolaget som 
genom en produktionsledare och en art director skapat det grafiska utseendet på kampanjen. 
Offerter har tagits in från diverse tryckerier för att mot en satt budget kunna leverera rätt 
antal produkter.  
 
Projektledaren har fungerat som en kundägare och har därmed dragit de övergripande 
riktlinjerna för projektet. Alla större beslut under arbetet med kampanjen har fattats via 
projektledaren. Hen har även varit ute och pratat med sponsorer och med kund för att visa 
och få feedback på innehållet under arbetets gång. 
 
Under arbetet med denna kampanj har många delar ändrats ett flertal gånger. Ändringarna 
har varit kring hur och vad som ska kommunicerats samt hur det ska se ut. Detta har bi-
dragit till förseningar av materialet. Observationen har varit att PR-byrån och dess 
systerbyrå har olika arbetssätt vilket komplicerat beställningen av det grafiska uttrycket. 
Systerbyrån har tydliga modeller för sitt arbetssätt och tyckte inte att PR-byrån hade kommit 
fram med ett tillräckligt tydligt koncept. Detta krävde omarbetning av idéer och 
beställningen. Systerbyrån ses arbeta linjärt med tydliga faser medan PR-byrån arbetar mer 
förändringsfrämjande.  

4.1.2 Arbetsflödet 
Under denna rubrik presenteras ett generellt arbetsflöde för projektet på PR-byrån utifrån 
de observationer som gjorts i olika sammanhang under examensarbetets gång. 
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Observation av två olika typer av kundmöten har visat på hur kontakten med kund ser ut. 
Det ena mötet var att följa en projektledare till en potentiell sponsor av en kampanj. Under 
detta möte presenterades kampanjen och vad den potentiella sponsorn skulle kunna bidra 
med. Det andra kundmötet som observerades var med en produktionsledare och en strateg. 
Kunden var då redan befintlig vilket innebar att det var uppdateringar för årets material som 
diskuterades och såldes in.  
 
Efter kundkontakten har det noterats att det är projektledare som ansvar för det över-
gripande arbetet medan produktionsledare ansvarar för att arbetet blir gjort internt. Det 
finns några mallar och modeller, såsom produktionsorders, för beställning av internt arbete. 
Däremot har det framgått att dessa inte alltid följs. 
 
Mindre uppdrag har genomförts för att få en insikt i genomförandet och arbetet som kreatör. 
Detta har varit allt från att utvärdera en Lo Fi (en skiss) av en webbplats till att skriva för en 
tidning. Uppgifter har även kunnat vara att korrekturläsa, att skapa inbjudningskort eller att 
komma fram med strategier för sociala medier. Observationen gav möjlighet till att själv få 
vara med och producera en intern PR-kampanj från idé till verklighet. Det innefattade att 
komma fram med ett koncept och att filma och klippa ihop ett antal korta filmer för sociala 
medier. Arbetet som kreatör har sammanfattningsvis varit linjärt, en uppgift har getts och en 
aktivitet har utförts. Därefter har arbetet skickats på korrektur för att sedan bedömas som 
klart.  
 
Återkommande under observationen har varit att det funnits brister i hur vad som ska göras 
initieras. Exempelvis gavs uppgiften att fundera över aktiviteter till en årlig personalfest för 
en kund. Efter framtagandet av ett antal aktiviteter visade det sig dock att det inte var 
aktuellt att presentera dem. Detta på grund av att det faktum att det inte framgått att kunden 
hade en extremt liten budget samt att tjugo tusen personer skulle närvara.  
 
Kundens delaktighet i projekt har noterats då exempelvis tidningar skickats på korrektur och 
kampanjers utseende visats upp för kund under arbetsprocessen. Det har hänt att den 
slutliga produkten har skickats ut till arbetsgruppen med kommentar av kund. 
 
Under observationen arbetades det inte någonting med uppföljning eller utvärdering på 
byrån. Skapandet av en årlig kampanj har däremot haft sin utgångspunkt i föregående års 
utvärderande enkäter. 

4.1.3 Modeller 
För att svara på frågeställningen ”Vilka modeller/metoder används?” lyfts de modeller som 
noterats under arbetet på PR-byrån. De modeller som finns är gemensamma mallar för 
Debrief, Kreativ debrief samt Produktionsorder. Dokument såsom förstudie och projektplan 
har inte en gemensam uppbyggnad idag, utan var och en skapar dem efter eget tycke. 

4.1.4 Idéarbetet 
Ingen strukturerad metod för hur idéer ska tas fram har identifierats under dessa månader. 
Som tidigare nämnt har idégenerering varit återkommande oavsett roll. Detta har då tagit 
sin form genom att fundera själv eller spåna tillsammans med exempelvis en projektledare.  
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Det dagliga arbetet har många gånger innefattat deltagande i idéarbete. Det kunde vara att 
spontant hjälpa till att spåna kring något som en kollega arbetade med. De idéer som togs 
fram var allt från namn på mindre koncept till strategiska vägval. 
 
Varje måndag har observationen innefattat att delta på byråns måndagsmöte vilket 
resulterat i en förståelse av den övergripande organisationen. Här har veckan diskuterats, 
om det är något speciellt som händer. Även mindre omfattande brainstorming och allmän 
information som rör alla på byrån har lyfts här. 

4.1.5 Ineffektivitet 
Utöver den tidigare nämnda bristen på struktur har det via observation identifierats att 
möten kan ta mycket tid. Möten saknar oftast agenda och är inte tidsatta. Målet med mötena 
är inte alltid tydligt formulerade. 
 
Även det faktum att de som arbetar på byrån har mycket att göra kan bidra till en viss 
ineffektivitet. Att behöva vänta på svar eller att skjuta upp möten har sänkt hastigheten på 
projekt under examensarbetets gång. 
 
Det faktum att byrån är placerad på två kontor i olika städer gör det svårare att 
kommunicera. Skype-möten blir inte som möten i verkligheten på grund av regelbundna 
teknikproblem. Buss har åkts mellan städerna ungefär varannan vecka under examens-
arbetet. Det faktum att det tar flera timmar att ta sig mellan städerna drar såklart ner 
effektiviteten.  

4.2 Sammanfattning av intervjuer 
Under denna del följer ett antal rubriker som sammanfogar och sammanfattar svaren från de 
kvalitativa intervjuerna. Att presentera intervjuerna i sammanfattat form har gjorts för att 
visualisera likheter och olikheter samt för att ge en övergripande bild av hur de olika 
personerna på byrån tänker. För att ta del av de individuella intervjuerna i sin helhet, se 
bilaga 1-4. 

4.2.1 Byråns yrkesroller 
Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
 
Ett team i ett projekt består oftast av en projektledare, en produktionsledare och en kreatör. 
R1 arbetar som kreatör vilket innefattar att skriva artiklar, att ta fram strategier för sociala 
medier samt att ta fram inbjudningsmaterial och annat till event. Kreatören tar även fram 
idéer för PR-arbete. R2 har titeln VD vilket på case-byrån innebär att arbeta i projekt ungefär 
40 % av tiden. Resterande tid innefattar VD-rollen att ansvara för sälj samt att leda byrån 
genom frågor som rör exempelvis personal och ekonomi, även att sköta det övergripande 
samarbetet inom koncernen. R3 har en yrkesroll som befattas produktionsledare/ kontors-
chef vilket innefattar att vara spindeln i nätet när det gäller arbetsfördelning. Även att 
ansvara för vissa projekt, att skriva själv i vissa projekt, att kontakta underleverantörer, 
ansvara för utvärdering, jobba med anbud samt att sköta fakturering. R4 projektleder vilket 
innefattar mycket kundkontakt samt styrning av de övergripande riktlinjerna i projekt. Även 
att skicka offert till kund, att skriva briefer och projektplaner samt att skicka beläggnings-
förfrågan till produktionsledare. Arbetet som projektledare kan även innebära att jobba med 
anbud samt att vid mindre projekt produktionsleda.  
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4.2.2 Vägen från intresserad kund till avslutat projekt 
Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
 
Samtliga medarbetare är överens om att projektflödet skiljer sig väldigt mycket beroende på 
kunden. R1 i sin roll som kreatör är normalt sätt inte inblandad i processen från början men 
påpekar att många kunduppdrag sker löpande. Även R2 påpekar detta och säger att hälften 
av alla kunder är på avtal. Vid längre mer komplexa projekt berättar R4 hur det i början av 
året tas fram en projektplan och en riktning för året samt att det då idégenereras i team. R2 
lyfter att det tidigare ägnats mycket tid i säljsamtal åt att förklara vad PR är men att content, 
att producera innehåll, idag är ett modeord. Dock sägs det att femtio procent av de nya 
kunderna testar att köpa ett mindre konkret uppdrag för att sedan eventuellt köpa något 
större såsom en hel plan.  
 
R1 säger sig tro att nya projekt börjar med ett möte med kund, att reda ut vad de vill ha hjälp 
med för att sedan genom en överenskommelse och en offert specificera projektet. R4 som 
projektledare beskriver den generella vägen ingående med att det börjar med ett intresse hos 
kund för att sedan leda fram till en godkänd offert. R3 påpekar vikten i att, när intresse visats 
från kund, fundera på något ytterligare att göra för kunden. R4 säger sedan att en projekt-
plan kan fattas beroende på projektets storlek, ibland kan de gå direkt på en produktions-
order med bakgrundsfakta. R3 menar på att debriefen är viktig internt och mot kund för att 
skapa en gemensam uppfattning. R4 sätter övergripande vad som ska göras, R3 som 
produktionsledare berättar sedan hur hen allokerar resurserna efter vad som ska göras. R3 
hanterar då även offerter till underleverantörer. Därefter kommer R1 in genom mottagandet 
av en intern brief kring vad om ska göras. Briefen kan vara mer eller mindre specifik men det 
som produceras bollas sedan med kund innan leveransen sker. R3 kan på längre projekt göra 
uppföljning mot statistik och gör då även avstämningar mot kund. R4 stämmer av mot 
kreatören och kunden för att sedan granska och godkänna allting inför leverans och 
fakturering. R3 berättar hur hen ansvarar för att belägga utvärdering och fakturering. Där-
efter spånas på det på framtiden berättar R3, ”Om man ligger på lite kan vi få mer typer av 
uppdrag!” berättar R4.  
 
För att förtydliga hur byrån arbetar idag visualiseras ett generellt projekt hos case-byrån i 
tabell 3. Tabellen visar ett projekt från kundkontakt till leverans sammanställt utifrån 
respondenternas beskrivningar. 
 
Tabell 3: case-företagets generella projektflöde 

Steg 1 En kund är intresserad. 
Steg 2 Överenskommelse med kund kring vad som ska göras. 
Steg 3 Debrief för gemensam syn. 
Steg 4 Försöka sälja in något mer till kunden. 
Steg 5 Offert till kund, kund godkänner offert. 
Steg 6 Projektplan fattas vid behov. 
Steg 7 Produktionsorder skapas och skickas ut. 
Steg 8 Beläggning, team bildas. 
Steg 9 Eventuell idégenerering. 
Steg 10 Produktion, återkoppling till kund under tiden. Eventuella externa offerter tas in. 
Steg 11 Leverans, godkännande från kund. 
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Steg 12 Fakturering 
Steg 13 Utvärdering 
Steg 14 Spåna på framtiden 

4.2.3 Idéarbete 
Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
 
R2 och R3 påpekar det öppna klimatet och att alla, oavsett roll, ska få vara kreativa och 
komma med idéer. R1 berättar att vid öppna frågeställningar kan en grupp sätta sig och 
diskutera men påpekar att detta sker för sällan. Hen säger att det vanligaste är en ganska 
klar beställning och att utmaningen blir att utifrån arbetet med den komma på idéer att sälja 
in vid sidan om. Samtliga respondenter är eniga kring hur idéer idag diskuteras över en fika 
eller genom ett spontant möte. R2 berättar dock hur det arbetas med att sätta modeller och 
processer för att jobba mer systematiskt med idéer. Även R4 lyfter vikten av att få fram 
gemensamma metoder för idégenereringsprocessen samt att avsätta tid för detta, även hur 
viktigt det är att skriva bra underlag.  

4.2.4 Kundens delaktighet i projekt 
Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
 
R1 och R2 berättar hur delaktigheten varierar från kund till kund. R4 lyfter två exempel där 
den ena kunden specificerat upp alla detaljer medan en annan knappt har en beställare, att 
de på grund av okunnighet enbart ger feedback på det som produceras. R1 påpekar att 
kunder ofta har en idé när de kommer till byrån och att det under produktionen bollas 
löpande med kund. R1 säger även att det är sällan som en kund kommer med en tydlig krav-
specifikation, förutom vid inbitna samarbeten med exempelvis kundtidningar där det är 
väldigt specifikt. R2 påpekar att delaktigheten är väldigt viktig, att det som antecknats vid ett 
kundmöte översätts i den briefmall som tagits fram. Detta för att visa på en gemensam 
ambitionsnivå, framförallt ekonomiskt. Att sedan göra avstämningar mitt i är viktigt då 
kunden ofta kan ändra sig eller vilja lägga till något, både R2 och R3 lyfter vikten av feedback 
framförallt på korrektur av trycksaker. R3 påpekar att delaktigheten av lägre grad i vissa fall, 
såsom när något event ska arrangeras. 

4.2.5 Projektmodell/metod 
Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika projekt? 
Varför har ni valt just denna metod? 
 
R1 vet inte ifall byrån har någon speciell metod utan upplever att det varierar beroende på 
vem som driver projektet, vissa sätter briefer och tidsplaner medan andra inte gör det. R1 
kan därmed inte svara på frågan varför metoden de har är vald. R2 säger att företaget arbetar 
efter en metod men att den inte har något namn då det inte är en skolboksmodell. R2 säger 
att allt handlar om insikt, strategi, att sätta en plan, att utvärdera och följa upp. Hen menar 
att alla jobbar på samma sätt men döper det till olika saker. R2 påpekar dock att just upp-
följningsbiten är något som måste bli bättre. R3 lyfter som projektmodell den brief och 
produktionsorder som inhämtats från systerbolaget, för att de fungerat där. R4 i sin roll som 
projektledare säger att det finns gemensamma modeller men inga gemensamma processer. 
Att hur hen projektleder skiljer sig från hur andra gör det vilket gör det svårt att kvalitets-
säkra och se hur andra projekt ligger i tid. Enligt R4 beror avsaknaden på gemensamma 
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processer på att det avsätts för lite tid då företaget är nere i produktion hela tiden. R4 lyfter 
även en bristande introduktion på företaget, att det inte alltid finns någon att fråga. R4 ger 
förslaget att ta in en senior projektledare som har med sig modeller och processer vilket 
saknas på byrån idag. 

 4.2.6 Fördelar kring valt arbetssätt 
Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
 
R1 säger att arbetssättet inte har så stora fördelar på grund av rörigheten men lyfter att det 
är bra att få jobba självständigt och öppet. Det tycker även R4 som gillar friheten och 
möjligheten att kunna utveckla sitt eget, även det dynamiska i arbetssättet och möjligheten i 
att kunna utvecklas över yrkesrollernas gränser. 
 
R2 lyfter snabbheten och engagemanget vilket R3 instämmer på genom att berätta om korta 
beslutsvägar och hur det går snabbt att komma igång. R2 tycker det är bra att byrån är 
anpassningsbar, lyssnande och kundtillvänd. Även att en så pass liten arbetsgrupp skapar en 
dynamik där alla är nära varandra. R3 visar på fördelen att bolaget växer och har ökat 
marknaden genom ett kontor i en till stad. 

4.2.7 Nackdelar kring valt arbetssätt 
Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
 
R1 lyfter åter igen rörigheten. Även att folk är svåra att få tag i, att det inte blir leveranssäkert 
då instruktionerna är oklara och att arbetet därmed kan gå åt fel håll. På detta instämmer R4 
genom att åter igen påpeka avsaknaden av metoder som leder till ineffektivitet och en osäker 
kvalitetssäkring. R2 menar att byrån kan vara för snabb, att ta betalt för det stora 
engagemanget som läggs ner glöms ibland bort. Även att det systematiska arbetet kan 
försvinna i snabbheten.  
 
R3 lyfter också den administrativa biten, att det är svårt att hitta saker på servern och att 
dokument inte benämns på ett bestämt sätt. Utvärderingen måste bli bättre dels internt men 
även för att kund ska veta ifall de ska satsa igen, för detta saknas en ny mall. R2 berättar 
vidare om sårbarheten i att vara ett litet team, det blir tufft om 2-3 person är borta. R3 
trycker slutligen på vikten av upplärning, att en bra upplärning lönar sig i längden. 

4.2.8 Ytterligare förbättringar för ökad effektivitet 
Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? Något övrigt du 
vill tillägga? 
 
”Tydligt från början så ska det nog bli mer effektivt.” säger R3. R1 håller med om att den 
inledande informationen måste vara rätt och relevant för att öka effektiviteten. Detta gör att 
man sedan inte behöva bolla lika många frågetecken. R1 säger även att det finns mycket att 
jobba på med strukturen för ett ekonomisk arbetssätt med mindre svinntimmar. En del har 
förbättrats sedan brieferna sattes in men ingen följer upp om det faktiskt följs. Uppföljning 
är viktigt även gällande tidsåtgång för att ta lärdom, säger R1. Likaså R2 lyfter mallarna som 
tagits fram men påpekar att det saknas grundstruktur, dokcock även att en inte får ha för 
stor tilltro till processer och modeller på grund av risken att bli stelbent. Att det är individens 
driv som löser problem.  
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R4 skulle gärna se en bra metod för idégenereringsprocessen och en gemensam projekt-
process som gärna får vara iterativ och mindre linjär. Även R1 tror att mer tid till idéarbete i 
team skulle höja effektiviteten och idéhöjden. R3 påpekar att varje individs kompetens bör 
lyftas, så att alla vet vad alla kan vilket. Det leder till att fler saker kan lösas internt. 
 
R1 lyfter ökad kontaktmöjlighet till ansvariga i projekt för att minska risken för uppskjuten 
deadline, även att projektledare måste vara tydligare med att sätta och följa upp tidsplanen. 
R2 påpekar även effektivare möten och avslutar med att säga att det är en evig balans när en 
jobbar med att sälja tid, att lägga tid på administration och få plats att förkovra sig i kreativa 
idéer. 

4.3 Analys av teori mot praktik 
En objektiv jämförelse mellan de grundläggande teorier som presenterats och arbetssättet 
hos PR-byrån visas under denna rubrik. 

4.3.1 Traditionellt eller agilt? 
Under denna rubrik reds det ut ifall studiens case-byrå arbetar traditionellt eller agilt. Detta 
genom att intervjuer och observationer jämförs mot grundläggande teori. 
 
På case-byrån sker i princip allt som produceras i projekt. Under intervjun menade R2 på att 
företaget inte jobbar efter en skolboksmodell men att det finns en process som används i 
olika utsträckning. Genom observationer och övriga intervjuer har det konstaterats att byrån 
inte arbetar efter en gemensamt uttalad projektprocess. Utifrån det dagliga arbetet ses att 
den mindre PR-byrån arbeta efter en projektmetod som jämfört mot teorin kan ses som 
linjär med agila inslag, det kan vara olika från projekt till projekt. Arbetssättet beror även på 
vem som är projektledare, då de inte finns några obligatoriska strukturer.  
 
I teoridelen lyftes upphandlingar som ett användningstillfälle för traditionella projekt, där 
kraven är väldigt specifikt satta. Just detta har identifierats på PR-byrån genom dess stående 
upphandlade beställningar med fasta krav, där finns inte utrymme för stora förändringar. 
Arbetet på PR-byrån har även setts vara linjärt i det att projekten ofta har ett fast slutdatum. 
När projekt har en fast deadline där allt måste vara klart fungerar den traditionella projekt-
metoden bra, enligt teoridelen på av denna rapport. Det faktum att det identifierats att 
arbetet på PR-byrån kan innefatta ”tyngre” dokument såsom förstudie och projektplan tyder 
på projekt som är traditionella. I teoridelen lyfts förstudie och projektplan som dokument 
vilka innefattar ett antal omfattande analyser, på byrån ses dock inte obligatoriska delar i 
dessa.  
 
Som tidigare nämnt i teorin appliceras agil projektledning bäst när lösningen på 
beställningen är oklar. Det agila tankesättet har identifierats i hur byrån i vissa projekt 
tillåter förändring kring idéer. Agil projektledning kännetecknas, som tidigare nämnt i 
teoridelen, av att inte vara lika dokumenttung som den traditionella projektledningen. 
Genom intervju och observation på byrån har uppfattningen om att en inte vill bli för 
modellstyrd och dokumenttung vuxit fram, det tyder på en öppenhet för ett agilt tankesätt. 
Att dela upp arbetet i etapper och delleverera resultatet är enligt teorin det centrala i det 
agila genomförandet. Varken etapper, sprintar eller liknande har dock noterats på PR-byrån. 
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När arbetsflödet visualiseras (i tabell 3) utifrån resultatet av intervjuerna ses ett linjärt flöde 
mer likt det traditionella än det agila som beskrivs i teorin. 
 
I teoridelen framgår det att agila projekt, liksom traditionella, kan använda sig av samma 
faser. Förstudie, planering, genomförande och avslut. Det framgår även att om en person är 
väl bekant med en projektmodell kan den enkelt ta sig an andra typer. Det går i enighet med 
vad PR-byråns VD berättade under intervjun. Att de inte kallar sitt arbetssätt något speciellt 
men att alla enligt hen jobbar likadant oavsett vad modellen kallas. Enligt hen är de vitala 
delarna: insikt, strategi, action plan, utvärdering och en uppföljning.  
 
Byråns roller (VD, projektledare, produktionsledare, kreatörer) tyder, jämfört mot teori-
delen, på en traditionell rollfördelning. I det traditionella projektet är projektledarens 
huvudsakliga ansvarsuppgift att planera. Teorin och verkligheten på PR-byrån säger även att 
projektledaren organiserar, ser till att saker blir gjorda genom delegering, håller i möten och 
engagerar. Till skillnad från vad teorin säger om en traditionell projektledares ansvar ses 
projektledare även som kundägare på byrån. Hen har det övergripande ansvaret mot kund 
och är därmed är även är övergripande ansvarig för projektet. Teorin fokuserar på en 
beslutsfattande styrgrupp vilket även på ett sätt kan identifieras på byrån genom dess VD 
och byråchef som alltid har det sista ordet. Produktionsledare är inte en roll som nämns i 
teorin, i byråvärlden ses denna som en operativ projektledare som internt ser till att saker 
blir gjorda. Projektgruppen på byrån tar form genom kreatörer som planerar och genomför 
sina egna aktiviteter, även det går i linje med teorin för den traditionella projektprocessen. 
Ifall PR-byråns projekt hade arbetat med en agilt rollfördelning skulle projektledaren, enligt 
tidigare påvisad teori, fungerat mer som en coach i projekten. Hen skulle även arbetat 30-50 
% av sin tid i dem samtidigt som projektgruppens kreatörer skulle även haft en besluts-
fattande roll i högre grad. 

4.3.2 Idéarbete 
Idéarbetet på byrån idag sker som tidigare nämnt ofta spontant vid måndagsmöte eller över 
en kopp kaffe. Ibland kan två personer boka tid med varandra för att spåna. Det finns inga 
processer för hur idégenereringen ska ske. Den enda likheten är att ordet ”brainstorming” 
identifierats. Därmed uteblir en djupare jämförelse mellan teori och verklighet på denna 
punkt.  
 

  



 33 

5. Rekommendationer till case-byrån 

Under denna rubrik presenteras konkreta rekommendationer för ett effektivare projekt-
arbete på case-företaget, dessa kan även vara intressera andra PR-byråer eller företag som 
arbetar i projekt. Rekommendationerna har delats upp i rubriker baserade på kritiska 
områden som identifierats i resultatdelen av studien. 

5.1 Val av arbetssätt 
Case-företaget arbetar som tidigare nämnt inte efter en uttalad traditionell eller agil metod i 
dagsläget. Detta är inte heller något de rekommenderas att välja statiskt, då projekten 
varierar. Däremot är det bra att klargöra hur företaget arbetar för att samtliga berörda ska ha 
en gemensam syn på arbetssättet.  Det är även bra att utstråla en gemensam kärna i arbets-
sättet externt, det skapar en tydlighet för återkommande kunder. Om en kund i olika projekt 
möter olika projektledare är det förenklande om processen alltid är densamma. 
 
Av vad det framgick i teoridelen av denna rapport är det att föredra att arbeta linjärt då det 
finns tydliga krav och en fast deadline. Det traditionella appliceras de gånger byrån har en 
beställare som är väldigt tydlig med vad som ska tas fram och när. Ett exempel är vid 
löpande beställning av en styrd produkt eller vid upphandling med statliga organisationer. 
Dessa kunder tillåter inte förändring i stor grad och att arbeta agilt fyller då ingen funktion. 
 
De gånger byrån får beställningar från en kund som efterfrågar något men inte hur det ska 
göras, exempelvis att ta fram en kampanj mot våld, ses det däremot mer passande att 
anamma det agila arbetssättet. Att främja förändring och succesivt jobba fram en lösning. 
Vid agila projekt bör arbetet dock struktureras i tydliga etapper. Mål sätts upp vilka blir 
aktiviteter i etapperna, de detaljplaneras enbart en kort tid framåt. Det viktiga är att något 
levereras i varje etapp. Att genom delleverans kunna få direkt återkoppling och en möjlighet 
att styra om. Ifall en etapp exempelvis säger att ”konceptet ska vara klart fredag” kan 
omfattningen behöva minskas eller resursen behöva ökas för att säkra leveransen. 

5.1.1 Förslag på modell för val av projektprocess 
Denna rubrik visar på hur valet mellan agil och traditionell projektledning enligt en för case-
företaget framtagen modell kan ske. Modellen presenteras i figur 5 och beskrivs sedan. 
Modellen visualiserar den rekommenderade projektprocessen övergripande. Mer ingående 
information kring respektive del i projektprocesserna återfinns i teoridelen av denna studie.  
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Figur 5: förslag på modell för val av projektprocess 

Efter ett inledande kundmöte skrivs den redan existerande debriefen som presenterar 
uppdraget. Därefter kommer valet som avgör hur vida projektet ska bedrivas agilt eller 
traditionellt. Valet görs utifrån frågan om kunden vet exakt vad den vill ha. Vill kunden 
exempelvis ha en kundtidning med ett specifikt innehåll som ska vara klart ett specifikt 
datum följs den traditionella vägen. Är det som tidigare nämnt exempelvis en mer diffus 
kampanj som beställs följs de agila bubblorna nedåt i modellen. 
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Vid vald traditionell väg inleds arbetet eventuellt med en förstudie. Denna kan vara väldigt 
omfattande ifall det är diffusa grunder som beställningen av projektet står på. Denna hoppas 
såklart över vid löpande beställningar och även extremt tydliga beställningar kan hoppa över 
förstudien. När förstudien och därmed förutsättningarna för projektet är fastställda kan 
projektet kompletteras med en kravspecifikation för att förtydliga och skapa en enighet mot 
kundens önskemål. Därefter planeras projektet i en mer eller mindre omfattande projekt-
plan. Projektet genomförs sedan och i genomförandet används den redan existerande 
produktionsordern. Genomförandet inleds vid behov med idégenerering. Avstämning mot 
kund sker någon gång mitt i projektet. Avslutningsvis överlämnas resultatet till kunden och 
projektet utvärderas. 
 
Vid vald agil väg inleds arbetet med en mycket enkel förstudie ifall ambitionsnivån och 
omfattningen måste förtydligas. Därefter sätts en grov planering för att sedan endast 
detaljplanera en kort tid framåt. Arbetet delas upp i etapper vilka innefattar mål som ska 
nås. I varje etapp används produktionsordrar för att förtydliga det som ska produceras. I 
samtliga etapper sker utvärdering och möjlighet till förändring utifrån kundens önskemål. 
Första etappen bör bestå av en idégenereringsprocess. Tillslut sker den slutgiltiga över-
lämningen till kunden följt av en avslutande utvärdering. 

5.2 Arbetsflödet  
På idag byrån finns det inte uttalade faser och steg som projekt tar sig igenom. Detta bör 
förtydligas och standardiseras på något sätt för att alla ska veta var projektet befinner sig. Att 
kunna visa var ett projekt befinner sig i processen är något som R4, som arbetar som 
projektledare, tycker är viktigt. Hen säger att det nästan är så att det kan visasgenom fylla i-
rutor.  
 
Ifall en ny person hoppar in i projektet är det bra att direkt veta i vilket övergripande stadie 
produktionen befinner sig i för att veta hur uppgiften ska hanteras. Det är viktigt även inom 
koncernen. Som tidigare nämnt har observationer visat på att företagen inom koncernen 
arbetar väldigt olika vilket lett till missförstånd och förseningar. Att kunna förankra arbets-
flödet i koncernen bör därmed kunna eliminera detta. Att etablera faser ger en intern och 
extern bild av att företaget arbetar enhetligt. Teorin lyfter faser som är liknande i det agila 
och det traditionella. Intervjuerna visar på att arbetet på byrån går igenom liknande faser 
men att det inte är förankrat hos samtliga. 
 
Följande faser är exempel som skulle kunna appliceras på samtliga projekt i organisationen, 
både i den agila och i den traditionella arbetsgången. Kommentarer ses kring när fasen bör 
börja och sluta. Med fördel sätts deadlines för respektive fas för att tydliggöra ytterligare. 
Faser kan efter projekts omfattning hoppas över, därav ses förstudiefasen och idéfasen inom 
parantes. 
 
à 1. Inledande kundfas.  
Börjar med kundkontakt och insikt.  
Avslutas med en överenskommelse. 
 
(à 2. Förstudiefas.  
Börjar med att projektet behöver förtydligas.  
Avslutas när ett tydligt dokument för vad som ska göras finns.)  
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à 3. Planeringsfas.  
Börjar med att projektet skulle kunna börja genomföras men utan vetskapen hur.  
Avslutas när en tydlig plan för projektet eller den kommande sprinten satts.  
 
(à 4. Idésfas.  
Börjar med massor av idéer. 
Avslutas med ett färdigt koncept.) 
 
à 5. Genomförandefas.  
Börjar med ett koncept.  
Avslutas med en färdig produkt. 
 
à 6. Utvärderingsfas.  
Börjar med en levererad produkt. 
Avslutas när lärdomar är satta. 
 
För att visualisera hur faserna kan appliceras på projektprocessen, oavsett valt arbetssätt, ses 
figur 6 där faserna blivit utplacerade i den tidigare visade modellen. 
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Figur 6: arbetsflödets faser 

5.3 Tidsplanering 
Utifrån observationer och intervjuer har det framgått att deadlines inte alltid hållits. Trots 
den beläggningsplanering som görs varje vecka kan aktiviteter komma att bli utelämnade 
okommenterat. Det har hänt att någon ber någon att göra en mindre aktivitet vilket sedan 
inte blir av. Ifall en person blir ombedd att utföra en uppgift men inte har tid bör detta ges 
tillkänna direkt. Då får någon annan ordna det, alternativt får deadline skjutas på om 
möjligt. Det har även framkommit att tiderna i beläggningen inte alltid är rimligt upp-
skattad. Det agila främjar, som tidigare presenterat i teoriavsnittet, att tidsuppskatta i team. 
Ett alternativ är att den som ska utföra aktiviteten tidsuppskattar tillsammans med 
projektledaren.  
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Under observation har övergripande tidsplaner för projekt setts i drive-dokument. Dessa har 
fungerat bra då de är åtkomliga för samtliga projektmedlemmar. Dessa är dock inte 
standardiserade vilket kan göra det rörigt då personer alltid ingår i flera projekt samtidigt. I 
teorin har det traditionella projektet ett GANTT-schema som visar på aktiviteter över tid. Det 
agila har en motsvarighet i sitt Burn down chart där jobbet som är kvar att göra visas över 
tid. Någon av dessa skulle kunna lyftas in för att förtydliga och standardisera hur tids-
aspekten av projekt visualiseras. De skulle också kunna placeras i delade drive-dokument för 
bra tillgänglighet och möjlighet för samtliga att redigera.  
 
Ett enklare alternativ kan vara den projekttavla som det agila arbetssättet innefattar. Att på 
ett tydligt sätt visualisera det som görs genom en projekttavla med tre kolumner: ej påbörjat, 
påbörjat och klart. Rekommendationen är att lyfta in detta i organisationen för att 
visualisera vad varje person ska göra under en vecka. Då det är många projekt som pågår på 
samma gång är det orimligt att ha en tavla per projekt, däremot kan en tavla per stad sättas 
upp och aktiviteterna inom de olika projekten kan få lappar av olika färger. I början av 
veckan kan lappar göras utifrån beläggningen i projekten, vartefter samtliga personer kan 
sätta upp egna lappar på aktiviteter som tillkommer under veckan. Känslan i att flytta en 
lapp till klart bidrar till en känsla av effektivitet för den enskilda projektmedlemmen. 
Samtidigt kan en person kolla hur andra ligger till. Om det visualiseras hur mycket en person 
har att göra blir det enklare att flytta över arbetsuppgifter mellan arbetare vid behov. Även 
projekttavlor kan digitaliseras vid behov. 

5.4 Effektivisering 
Under denna rubrik lyfts förslag på specifika effektiviserande åtgärder. 

5.4.1 Struktur av mallar 
På byrån har det getts indikationer på att projekt kan vara ostrukturerade vilket bidrar till att 
arbetet stundtals blir ineffektivt. Under intervjun berättar R3 att strukturen som finns idag 
fungerar men att fokus bör ligga på vad som kan fungera ännu bättre. Det framgår även att 
mer tid bör avsättas för detta även fast grundstrukturen är något som företaget aktivt arbetar 
med att förbättra. 
 
En del i förbättringsarbetet med strukturen är att det idag finns debriefer. Dessa innehåller 
nuläge/bakgrund, utmaning, syfte, önskad förflyttning, målgrupp/intressenter, tidplan, 
budget och kontaktperson.  Det finns också en kreativ debrief som även lyfter det över-
gripande temat. Dessa ses som bra för att skapa en gemensam syn på projektet. Problemet är 
inte utformningen av debriefens innehåll utan det faktum att de används sporadiskt. För-
slaget är att allt som görs obligatoriskt bör ha en debrief. Även ifall det är något mindre 
internt projekt, detta underlättar om någon exempelvis blir sjuk och måste ersättas. R1 
berättar även hur tid slösas på att bolla frågetecken på grund av en stundtals oklar initiering 
av arbetet. Det finns idag även produktionsorders för att ”beställa” jobb internt vilka 
innefattar kund, projekt, bakgrund, målgrupp, uppdrag, målsättning, tid i uppdraget samt 
deadline. Detsamma gäller produktionsorders, att de måste användas. Detta för att 
minimera risken för missförstånd och att onödig tid läggs på att göra om arbetet på nytt.  
 
Vid intervju med en projektledare på byrån framgick det att det inte finns mallar för 
förstudie och projektplan. Även dessa bör bli standardiserade. Ifall någon exempelvis blir 
sjukskriven blir det ett effektivare övertagande av arbetet. Standardiseringen ses även som 
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kvalitetssäkrande genom vetskapen om att företaget alltid arbetar på samma sätt. Det kan 
även utstråla en professionalitet. Det har genom intervjuer framgått att byrån inte vill bli för 
stelbent genom styrning av dokument och mallar. Stelbentheten kan minimeras genom att 
de mallar som ska användas tas fram och förankras gemensamt på byrån. Då tas enbart de 
saker som majoriteten tycker är relevant med. Därmed skrivs ingenting onödigt utan enbart 
relevant information som underlättar. Teoridelen av denna rapport visar övergripande på 
vad dessa stadier och dokument kan innefatta. Detta examensarbete presenterar inte några 
färdiga mallar just på grund av att det ses som motivationshöjande att de som ska arbeta 
med mallarna är med och skapar dem. 
 
Det agila arbetssättet innefattar en gemensam lunch en gång i månaden för att diskutera vad 
som kan göras bättre. Detta är något som rekommenderas appliceras på byrån. Under dessa 
luncher får alla komma till tals och lyfta mer övergripande problem som kanske inte hinns 
med på måndagsmöten eller i det dagliga arbetet. Syftet med dessa luncher är även att skapa 
en gemensam bild av, och utveckla, arbetssättet. 

5.4.2 Lean 
För maximal effektivitet rekommenderas case-byrån att anamma filosofin Lean. I teorin 
beskrivs hur Lean handlar om att avlägsna aktiviteter som inte gynnar kunden. Detta går i 
enighet med hur byrån är och vill vara lyssnande och kundfokuserade. R2 påpekade 
exempelvis i intervjun att möten skulle kunna bli effektivare. Möten är en tidsslukare, detta 
har identifierats även via observation. För ökad effektivitet rekommenderas att en mötes-
agenda med tydliga mål skickas ut innan mötet. Det kan även vara en idé att sätta tidsramar 
för möten så att samtliga deltagare får en känsla över mötets omfattning.  
 
Väntan är en av de vitala delarna som bör avlägsnas inom Lean, enligt teorin. Missnöje kring 
att det kan vara svårt att få svar från kollegor har framkommit. Kan det som mailet frågar 
efter inte lösas direkt bör i alla fall ett svar kring när en kan kolla på det skickas. Under 
observationerna har det vid ett flertal gånger noterats att arbetet fastnar på grund av att en 
person väntar på svar. Det har även väntats bort ett antal minuter på grund av teknikstrul 
inför skype-möten. En förbättring måste ske i förberedelse av teknik så att mötet kan börja 
satt tid. Om tio personer väntar i tio minuter är det hundra minuters arbete som går till 
spillo.  

5.4.3 Arbetsmiljö 
Att sitta i samma rum eller inte är en diskussionsfråga. Enligt teorin förespråkar det agila det 
då mailkonversationer kan dra ner effektiviteten. Det agila visar samtidigt på erfarenheter 
att den sociala aspekten, att man ”trivs för bra med varandra” kan minska effektiviteten. 
Upplevelsen på case-företaget är att det många gånger hade underlättat att vara på samma 
plats då Skype som tidigare nämnt ibland inte fungerar. Rekommendationen är därmed att 
hålla de personer som befinner sig i samma projektgrupp i samma stad, i den mån det är 
genomförbart. 

5.4.4 Klargöra prioriteringen 
Att klargöra prioriteringen minskar risken för oklarheter och ökar därmed effektiviteten. I 
teoridelen lyftes att både den agila och traditionella projektledningen jobbar med 
prioriteringstriangeln. Att prioritera mellan tid, kvalitet och resurs.  Traditionell 
projektledning handlar mycket om att navigera kostnad för resurser och tid för att få ett 
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funktionellt resultat. Det agila utgår istället från att justera resultatet då tid och resurs ofta är 
fast skrivna. En rekommendation till case-företaget blir därmed att klargöra hur projekten 
prioriteras. Vissa projekt, såsom ett event, måste tidsprioriteras. Kanske behöver det till-
sättas mer resurs för att nå den kvalitet som önskas? Denna prioritering är bra internt, men 
den utgår från kunden villighet att betala.  

5.4.5 Kundens betalningsvilja 
Det har framgått i studiens intervjuer att det ibland kan vara svårt att ta betalt för allt det 
jobbet som den engagerade personalstyrkan vill lägga ner. För att effektivisera och kunna ta 
betalt av kund rekommenderas PENG-modellen som i teorin lyfts både inom det agila och 
traditionella. Detta för att visa kunden sådant som inte ger värde i enbart direkta pengar. Att 
lyfta de indirekt resultatpåverkande nyttorna som till följd av projektet kan generera pengar. 
Även de svårvärderade nyttorna, såsom en förbättrad image, är värt att trycka på för att 
kunna ta mer betalt. Detta gör att kunden förstår att den exempelvis inte bara betalar för en 
broschyr utan även det mervärdet och exempelvis imagen den ger. 

5.4.6 Arbetsbeskrivning och kunskapsbank 
Det har framgått i intervjuer att alla på byrån, oavsett roll, ska ha samma kreativa möjlighet. 
Byrån vill inte jobba hierarkiskt men en rekommendation är att rollerna (VD, projektledare, 
produktionsledare och kreatörer) ändå kan förtydligas. En arbetsbeskrivning över respektive 
persons arbetsuppgifter skulle skapa en transparens och en övergripande förståelse internt. 
Det skulle effektivisera för hur nyanställda och praktikanter får en inblick i arbetet. 
 
En annan rekommendation är att ordna en kunskaps/kontaktbank där alla anställda kan 
lägga in sina specialområden. Detta kan vara att någon exempelvis tidigare arbetat inom 
restaurang och därmed har mycket kontakter i den branschen. Ifall något ska skrivas om 
restauranger finns då en direkt ingång. Även kunskaper kan visas här, såsom att en person 
jobbar mest med att skriva men även kan skapa Wordpress-hemsidor. Detta leder till att mer 
arbete kan lösas internt på ett effektivt sätt. När någon är ny och behöver få svar på en 
specifik fråga ses enkelt vem som har kompetens inom det aktuella området. 

5.5 Utvärdering 
Vad framgått i intervjuer och via observation händer det att projekt går åt fel håll på grund 
av dåliga förutsättningar. Bristande information kring vad som ska göras är en faktor. 
Intressenternas och kundens inställning är en annan. Både det agila och det traditionella 
förespråkar referensgrupper, att personer från målgruppen eller de som ska förvalta 
resultatet granskar och återkopplar under projektets gång. Detta rekommenderas då det, 
även om det tar tid, kan spara tid då produktionen kan ändra riktning innan kostnaden för 
ändringen hunnit bli för stor. 
 
Utvärderingen generellt har varit bristfällig på byrån, det har uttalats att det ska bli bättre 
och ett mål att använda en ny mall för utvärdering har satts. Utvärderingen kan innefatta 
exempelvis hur produktionsorders gett en bra bild vad som ska göras. Detta kan trigga 
projekt- och produktionsledare att vara extra tydliga med sina instruktioner. Gällande teori 
kring utvärdering ses att under tiden utvärdera för att bli bättre enligt det agila. Att ut-
värdera i slutet ses enligt det traditionella. Rekommendationen blir att applicera det som 
passar på varje unikt projekt på case-byrån. Längre projekt kan med fördel utvärderas under 
tiden medan korta projekt kanske inte har den möjligheten. Det viktiga är dock att projekt 
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alltid utvärderas vid dess slut. Detta för att på ett enklare sätt kunna kartlägga arbetsbörda 
vid framtida liknande uppgifter. Även för att reda ut vad som gick bra, vad man ska ta vidare 
och utveckla. Såklart lyfts även vad som gick mindre bra, varför det blev så och hur det kan 
motverkas i liknande projekt framöver. Det behöver även vara tydligt vem som är ansvarig 
för utvärderingen. När en ny mall införs på byrån exempelvis, att någon följer upp att den 
används och hur den fungerar. 

5.6 Strukturerat idéarbete för maximal idéhöjd 
De tidigare nämna måndagsmötena skulle kunna utnyttjas ytterligare för input då detta ofta 
är det enda tillfället samtliga på byrån är samlade under veckan. Idag är dessa relativt 
ostrukturerade som i att den som har något speciellt får säga det. En idé är att de personer 
som känner att de har något projekt de skulle vilja ha input på i förväg kan maila detta till 
hen som håller i mötet. Detta läggs till mötesagendan för att starta tankarna på vad som ska 
gås igenom. Ifall en läser att det ska ”spånas kring en ny tagline för företaget X” väcks tanken 
redan innan mötet och möjligheten finns i att dela idéer och öka den kreativa höjden. 
 
Det är inget fel i att spåna över en kaffe men vid mindre styrda projekt som bygger på idé är 
det relevant att schemalägga idéarbete i grupp. Att få fram massor av idéer kan ske effektivt 
med någon av metoderna som presenterades i teoridelen. Metod väljs utifrån varje specifikt 
fall. Även under dessa idégenereringsmöten är det viktigt att den som håller i mötet har en 
medvetenhet i vad mötet ska leda till och hur lång tid det bör få ta. Vad nämns i intervjuer 
bör det vara väldigt öppet i en kreativ fas, så att det finns tid att vara öppen och verkligen 
jobba med idéer. I teoridelen lyfts hur viktigt det är att i den inledande idégenereringen inte 
fokusera på problemet. Alla idéer får flöda oavsett genomförbarhet. 
 
För att sålla bland de idéer som på något sätt tagits fram rekommenderas beslutsmatrisen 
som presenterades i teoridelen. Detta för att på ett strukturerat sätt välja rätt idé utifrån 
projektets viktiga parametrar och inte baserat enbart på egen känsla. 
 
Att, som teorin beskrev, testa den valda idén genom skisser på den tänka målgruppen eller 
åtminstone på kunden är den avslutande delen av rekommendationen för case-byråns idé-
genereringsprocess. 
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6. Rekommendation för fortsatta studier 

Den främsta rekommendationen till fortsatta studier är att göra liknande studier mot fler 
case-företag. Detta för att få en mer generell bild över hur PR-byråer arbetar med projekt, 
det kan resultera i intressanta jämförelser. Anledningen till att denna studie hade av-
gränsningen till ett case-företag var på grund av tid och resurs. Med en ökning av dessa 
parametrar kan studien utvecklas hur långt som helst. Med tillgång till stora representativa 
grupper för enkätundersökningar hade denna studie även kunnat byggas på med en 
kvantitativ studie. Exempelvis enkäter hade gett en mer representativ bild över hur PR-
byråer generellt arbetar med projekt. 
 
Även det faktum att resultatet presenterar ett brett perspektiv med många delar inräknade 
ses som något som skulle kunna omarbetas i fortsatta studier. En fördel i detta arbete har 
varit att studien presenterar en helhet av en PR-byrås arbetssätt. Nackdelen återfinns i att 
studien inte går maximalt på djupet på varje parameter. Det hade även varit intressent att, i 
fortsatta studier, smalna av studien och exempelvis fokusera på enbart tidsplanering. 
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7. Slutsatser   

Inledningsvis konstateras att studiens kvalitativa utformning var bra då den gav med-
arbetarna på PR-byrån möjlighet att prata relativt fritt kring fasta frågor. Resultatet av detta 
är att problem som kanske inte hade framkommit i en enkät nu lyftes. Just det faktum att det 
visade sig vara en hel del som var ostrukturerat på PR-byrån gjorde denna studie intressent 
att genomföra. Ifall samtliga respondenterna i intervjuerna hade svarat kort att allt fungerar 
bra hade studien tagit en helt annan riktning.  
 
Att studiens resultat grundar sig i intervjuer på enbart ett företag kan dock göra att 
trovärdigheten av studien ifrågasätts. Denna studies syfte har dock, som tidigare nämnt, 
aldrig varit att ge en statistiskt korrekt redovisning. Studien har istället valt att fokusera på 
en byrå på djupet för att ge en version av verkligheten i byråvärlden. Det faktum att detta 
examensarbete belyser ett helt företag utifrån ett antal frågeställningar gör att en bra 
helhetsbild av det ges. Däremot finns det tyvärr inte utrymme för att ge konkreta förslag på 
detaljnivå kring hur hela verksamheten kan förändras. Instinkten är att vilja ge förslag på 
mallar och modeller på alla områden. För att förändra verksamheten krävs dock mer insikt 
och tid än vad en student kan åstadkomma under två månader. Förhoppningsvis väcker 
studien ändå tankar och inspirerar till förändring. 
 
Personligen har denna studie gett en klar bild över vad jag tycker är viktigt i projekt. 
Tydligheten och vikten av struktur är enligt mig ovärderlig vilket talar för en traditionell syn 
på projekt. Å andra sidan ser jag mycket fördelar i det snabbare agila med dess delleveranser 
och löpande utvärderingar. Att hitta struktur utan att bli dokumenttung, så sammanfattar 
jag det jag tycker är viktigt i hur ett företag arbetar i projekt. Denna typ av slutsats har varit 
möjlig på grund av kärnan i teoretiska utgångspunkter i kombination med den upplevda 
verkligheten på byrån. 
 
En viktig slutsats utifrån denna studie är att projektledning är något som är relativt 
svårdefinierat. Projektledning är som livet, det finns många olika teorier på hur det kan eller 
bör utföras men sedan är det upp till var och en att skapa sin egen väg. Vägen bör dock vara 
någorlunda strukturerad, enligt mig. Projektledning i teorin och projektledning i praktiken 
skiljer sig. Projektledning inom koncerner och därmed mellan olika företag kan skilja sig. 
Slutsatsen mynnar dock i att en grundläggande kunskap kring projekt i allmänhet 
underlättar arbetet oavsett projektform. Att vara bekant med begrepp såsom förstudie, syfte 
och intressenter underlättar då de med stor sannolikhet återfinns oavsett vilken typ av 
projekt en ställs inför.  
 
Den avslutande slutsatsen är att detta examensarbete har varit extremt lärorikt. Att komma 
ut ifrån universitetet och möta verkligheten har varit ovärderligt. Jag vill tacka mina 
handledare och alla medarbetare på byrån för ett exemplariskt omhändertagande av mig 
under dessa månader. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1- Intervju R1 
Utförd 2016-04-11 14:30 
 
Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
Min titel är kreatör och jag kreerar. Det innebär till stor del att skriva artiklar på uppdrag av 
kund till olika typer av magasin. Det innebär att göra strategier för sociala medier, att jobba 
till viss del med inbjudningsmaterial och annat till event. Även att ta fram idéer på hur man 
kan kommunicera med PR. 
 
Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
Normalt sätt är jag inte så inblandad i den processen från början, så jag säger vad jag tror. Vi 
har ju många löpande kunder som vi gör uppdrag löpande åt. Det kan ju vara allt ifrån att de 
vill ha hjälp med en viss sak till att vi kan ge förslag på saker de bör göra. De är ju då mer 
inarbetade kunder. Sen vid nya kunder startar det ju oftast med att man möts och diskuterar 
vad vi kan hjälpa till med. Efter det så är jag faktiskt inte helt säker. Det blir väl någon typ av 
offert och överenskommelse över vad vi ska göra. Jag är inte så ofta inblandad från det 
stadiet utan snarare efter det stadiet. När det är dags att börja göra någonting så får jag en 
brief internt där det står vad kunden har för problem som ska lösas och hur vi ska göra det. 
Ibland kan det vara rätt specifikt, till exempel det ska tas fram en inbjudan till den här 
personalfesten. Att det ska skrivas en text som ska innehålla de här punkterna som ska 
rymmas i det här formatet som är väldigt givet. Och ibland kan det vara snarare ”Hur kan vi 
få, hur kan vi göra kulturen mer synlig i kommunen?” och då kan man ju fundera på ett 
bredare perspektiv. Sedan tar vi fram ett förslag på hur man ska göra det och bollar det med 
kund. Sedan genomför vi och det blir korrvändor och så sen är det en leverans på en färdig 
produkt om det är något som är tillfälligt. Annars blir det då att man har det löpande med att 
hjälpa till med saker och så. 
 
Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
I vissa fall när det är en ganska öppen frågeställning då kan vi sätta oss i en liten grupp och 
diskutera. Det händer dock väldigt sällan och jag önskar att vi skulle jobbar mer så. Att man 
tänker att det är ett kreativt möte där vi kan bolla idéer. Att jobba mer i grupp för att försöka 
hitta olika vägar och olika synsätt på saker. Det händer ibland, inte superofta. Det vanligaste 
är att det är en ganska klar beställning på precis vad man vill ha. Man kanske vill ha en 
strategi för sociala medier och det här är liksom förutsättningarna, det ska vara klart på den 
här tiden. Så kan man bara jobba utifrån det och eventuellt få en idé när man gör det som 
man kan sälja in vid sidan om. Typ. 
 
Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
Ofta kommer de ju in för att de har något specifikt de vill ha hjälp med. Då bollar vi ju 
normalt sätt en idé eller ger ett förslag på hur man kan lösa det och så. Sen får de ju se korr 
allt eftersom tiden går. Så normalt sätt blir det ju så. Det är inte så ofta som kunden sätter en 
tydlig kravspecifikation, ibland i och för sig. Det kan vara lite olika. Vissa saker är ju väldigt 
färdiga utifrån vad man vill ha som till exempel tidningarna som vi gör. Då finns det liksom 
ett visst antal sidor och ett innehåll som har kommit fram till, med viss hjälp av oss. De vet 
hur formen ska se ut, vad som ska ligga var, hur stor plats det ska ta, givna antal tecken, de 
korrar i ett förstaskede, de är med och väljer bilder, de kan korra innan det går på tryck och 
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så. Så i vissa projekt är de ju väldigt inblandade, i andra blir det ju lite mindre. Det beror ju 
också på hur modig kunden är och hur väl inarbetat samarbete man har. De har ofta 
önskemål om saker, dels är det ju viktigt att man har rätt insikt om företaget, vad det är de 
vill få fram och den typen av grejer. Ibland har de ju koll på det och ibland inte. Jag tror inte 
att de brukar vara superspecifika. Jag vet faktiskt inte, jag blir lite osäker. Jag har så sällan 
varit med ända därifrån, utan man har kommit ganska långt. För när man har haft mötet, 
när projektledarna har haft mötet, gör de oftast en överenskommelse och i den är det ganska 
specificerad vad man vill ha. Så man vet man beställer och vilket pris det ska landa på. Sen 
kan vi ju föreslå liksom andra saker, men det de har köpt och kommit överens om är ju 
fastslaget redan och så. Att det ska vara klart ett fast datum. 
 
Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika 
projekt? 
Jag vet inte om vi har någon speciell metod så, men jag upplever väl dels att det kan skilja 
mellan, jag vet inte om metoden är olika men, hur det hanteras är nog olika dels beroende på 
vem som ansvarar för projektet. Att vissa följer mer uppsatta tidsplaner eller jobbar mer med 
briefer medan vissa inte gör det. Så det kan skilja ganska mycket kan jag tycka. Det är nog 
ganska förutbestämt oftast när något ska vara klart, till exempel kan man säga att 
textproduktion ska vara klart ett visst datum. Sedan skickas det på sättning, man får ett 
första korr det här datumet, korra mot kund efter det, ett annat korr ett annat datum efter 
det och leverans en viss dag då. 
 
Varför har ni valt just denna metod? 
Det vet jag inte då, eftersom att jag inte vet om vi har någon särskild metod.  
 
Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Bra fråga. Fördelen är väl att det finns en möjlighet att jobba ganska självständigt och ganska 
öppet. Det finns en… Jag tycker inte att det är så stora fördelar, jag tycker egentligen mest att 
det är lite rörigt. Jag hade gärna haft lite mer struktur. I vissa projekt är det ju väldigt 
strukturerat och då är det väldigt lätt att följa vad som är planen. Ofta är det inte det, eller att 
den som håller i projektet kanske inte har tid att göra det vilket gör att saker blir försenade. 
Då om man har en tidsplan som sätter en liten diffus men tight checkpoint och den är 
omöjlig att hålla från början blir det ju ett ganska konstigt projekt sen. Eller att man inte får 
tag i den som ska bestämma och det går någon korrvända till någon som aldrig kollar det 
eller… Jag tycker att det finns mycket att göra bättre snarare än att det finns fördelar med 
hur vi jobbar och så.  
 
Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Det är väl det jag sa i förra då. Ah, det blir lite rörigt och att inte är särskilt leveranssäkert är 
väl de största nackdelarna. Rörigheten gör ju då också att det blir extra tidsåtgång eftersom 
att saker inte går framåt, så försöker man liksom checka av det och jobba vidare. Men då blir 
det ju antingen att det går åt fel håll, eftersom att det inte har rätt förutsättningar när man 
inte kan få svar, eller att det är en undermålig information från början vilket gör att det går 
tid till fel saker. Så det är en stor nackdel. Det blir ju framförallt tid vi inte kan debitera utan 
det blir ju tid som försvinner och så. Och även då att leveransdagar kan bli skjutna på 
eftersom att man inte kan jobba som planerat.  
 
 



 48 

Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? 
Ja, jag tror att mer strukturer kring hur man ska jobba, mer organiserade kundägare eller 
projektledare som verkligen ser till att följa upp och se till att den tidsplanering som är satt 
hålls så att man finns tillgänglig och liksom sköter den delen. Men framförallt att den 
inledande informationen är både relevant och rätt. Så att man har förutsättningen att göra 
det man ska göra utan att lägga tid på fel saker, eller vara osäker på vad man ska göra, vilket 
innebär att man måste bolla väldigt många gånger och så.  
 
Något övrigt du vill tillägga? 
Jag tror att det finns mycket att jobba med och jag tror att det finns mycket man kan 
förbättra. Vilket delvis är gjort. Dock kanske det saknas uppföljning kring, om man 
bestämmer att ”Nu ska vi jobba med de här brieferna!” också har man sagt det. Är det någon 
som kollar att det blir gjort att man jobbar efter brieferna? Är det någon som kollar att de 
innehåller rätt information? Är det någon som kollar det var som tog tid i det här projektet, 
varför blev det försenat? Varför trodde vi att det skulle ta fyra timmar att göra en strategi när 
det tog tolv timmar? För att kunna göra ett bättre och mer ekonomiskt arbetssätt framöver. 
Att värdera saker på rätt sätt och framförallt minska antalet svinntimmar genom att 
strukturera upp ytterligare. Det kan vara väldigt öppet i en kreativ fas, så att det finns tid att 
vara öppen och jobba med idéarbete. Men att man samtidigt, när man kommit ur den fasen, 
ser till att det blir genomfört också. Tillsammans med att jag tycker att det finns mer 
möjligheter att jobba i ett kreativt team. Det är ju oftast där de bästa idéerna kommer. Och 
frågan är, tar det längre tid för två personer att sitta en timma och hitta på en bra idé, eller 
vilken idéhöjd blir det på den tiden? Jämnt emot att en person sitter ensam två timmar vid 
datorn och försöker hitta på något. Eller säg ingen tid, kort tidsplanering från början vilket 
gör att det inte finns utrymme för bra idéer utan det finns bara tid för produktion. Det gör att 
det blir lägre kreativ höjd. Det tror jag är en väldigt stor grej som vi behöver jobba med. Och 
även just kontaktmöjligheter och nåbarhet till de som är ansvariga i projekten, för att minska 
att dagar går utan att någonting händer. Vilket också innebär att tidsplaneringen för ens 
arbetsvecka blir lite galen. När man planerar att lägga fyra timmar på ett visst projekt men 
man får aldrig tag i den ansvariga internt så man kan inte komma igång. Då blir det fem 
timmar som ska flyttas till nästa vecka, och i värsta fall veckan efter det. Utan att någonting 
är gjort har tidsplanen vikt rätt kraftigt och fem timmar blev över den aktuella veckan som 
då blir instoppat i lite annat, utan planering och på måfå, vilket gör att det inte blir 
tidseffektivt. 

Bilaga 2- Intervju R2 
Utförd 2016-04-19 10:00 
 
Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
Ja, då har jag numera en yrkesroll som heter VD. Det innebär att jag leder byrån helt enkelt. 
Jag har personalfrågor på mitt bord, jag har ekonomifrågor på mitt bord, jag har 
utvecklingsfrågor. Vi befinner oss ju också i en koncern, vi är ju några systrar som i mångt 
och mycket jobbar tillsammans. Det är inget tvång att vi systrar jobbar tillsammans i bolaget 
men vi gör det ju gärna, vi finns ju i samma familj. Det gör att jag också har hand om det 
övergripande samarbetet inom koncernen kan man säga. Sen är jag också ansvarig för sälj, 
jag jobbar mycket med säljinriktat arbete. Både direkt mot kunden men också mycket med 
nätverkande. Sen är jag under stundom, med tanke på att det är en så liten byrå, verksam i 
projekten också. Så att jag har varit extremt mycket i projekten och det är ju först senaste 
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åren när vi har vuxit och blivit kanske över sex-sju stycken som det här tydliga VD med 
personal och utveckling har hamnat på mitt bord. Så att ah, ungefär så. Jag kanske jobbar i 
projekt 40 % och allt det som har med VD-rollen att göra 60 % ungefär. 
 
Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
Ojojoj, det kan ju se enormt olika ut. Ganska ofta, vi lever ju i en värld där numera alla pratar 
om content. Det är ju som ett modeord, eller buzz word, det betyder ju innehåll och det har 
jag jobbat med i massor av år. Det var ju förövrigt en liten rolig reflektion i DN om det i 
helgen, att det är ett buzz word. Jag har under mina första år när vi drog igång det här, 
tidigare jobbade jag på en stor PR-byrå i Stockholm, då fick jag när vi drog igång PR-byrån 
här ägna halva säljsamtalen åt att beskriva vad PR är för någonting. Liksom nä, vi är ingen 
reklambyrå, vi har ingen ateljé. Vi jobbar med målgruppsanpassad kommunikation där 
innehållet i de egna kanalerna står i fokus. ”Vadå egna kanalerna?”, ja men ni kanske har en 
webb eller har ni en kundtidning. Då fanns ju inte sociala medier i samhället i samma 
utsträckning som nu. Men då fick vi väldigt, väldigt, ofta börja i en liten skala. ”Ja men vad 
kan ni göra då? Skriver ni?”. Ja men precis, istället för att vi liksom använder penseln och 
gör ett AD-jobb så använder vi pennan. Det är vårt yttersta. ”Ja men vadå kan ni skriva?”. Ja 
men vi jobbar till exempel med mediarelationer. ”Ja men vad bra kan ni skriva ett 
nyhetsbrev?”. Ja, det kan vi göra. Så grunden för det här bolaget är verkligen uppbyggt av 
små, små, stenar. Vi har liksom aldrig varit i den positionen att vi fått någon gigantiskt 
uppdrag och liksom gjort allt och rullat ut någon stor röd matta. Utan det har byggts på små 
byggstenar kan man säga. Sen har ju tiden gått och numera har ju till exempel kommuner, 
alltså offentlig förvaltning, har ju numera stora informationsavdelningar. Det är ju inte så 
där jättemånga år sedan det var typ sekreteraren på bolaget. Alltså till exempel XXX, det är 
kanske 20 år sedan som VD-sekreteraren skötte informationen. Nu sitter ju informations-
chefen i ledningsgruppen. Alltså på tjugo år har det ju hänt väldigt mycket med 
kommunikationsyrket. På den tiden var ju reklamare killar och gubbar, de var reklamare och 
satt liksom och ritade och tecknade. Det är förbi på något sätt, det är ju något helt annat. Nu 
har vi ju etablerat oss på de här tio åren, så nu får vi ju en annan typ utav uppdrag. 
Fortfarande dock upplever jag att vi får lite mindre uppdrag där vi bevisar oss och tar plats. 
Så vårt uppdrag kan vara ganska, relativt begränsat, det kan vara till exempel att: ”Det här 
med sociala medier, vad skulle man kunna göra där?”. Vi kanske skulle kunna börja med att 
ha en workshop eller en utbildningsdag. Det skulle kunna vara, det kanske är där vi ska 
börja. Sen skulle vi vilja sätta in det i ett sammanhang säger ju jag då. Vi skulle ju gärna klä 
upp den här bruden, sätta den i ett sammanhang. Göra en plan för hur man ska arbeta i 
sociala medier. Och ibland så faller det ju väl ut, och då får man göra planen. Men ganska 
ofta, nästa fifty-fifty så börjar vi med ett konkret uppdrag. Vi ska göra om, vi ska göra en ny 
katalog, vi behöver se över våra kundtidningar. Sen kan ju det vara ett projekt som kanske 
sträcker sig, man kanske gör kundtidningar en gång i kvartalet så att det är liksom över tid. 
Men det är ett väldigt konkret litet uppdrag. Därtill får vi kompletterande uppdrag för att vi 
är inne hos kunden. ”Kan ni göra en podd också?”. Ja men absolut, ska vi ta och titta på hur 
vi hittar andra vägar för att ta sitt uttryck? Så att, det är liksom en svår fråga. Men fifty- fifty, 
ibland får vi liksom stora frågor liksom XXX, ”Det är en jättespännande kampanj från 
Australien jag skulle vilja att den satte XXX på kartan, att vi gjorde något av den i XXX. Kan 
vi göra det?”. Ja, och var fan börjar man. Då är det ju verkligen en kampanj, och den blir ju 
vad man gör det till. Men med XXX ”Vi behöver hjälp med att göra vår kundtidning och 
personaltidning!”, då är det ju som så här. Då gör vi ett avtal över tre år, det är ett specifikt 
behov. Sen får vi göra mer saker: vi går in och jobbar i olika projekt, vi hjälper till att skriva 
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andra texter, vi hittar på någon rolig PR-aktivitet också kan vi skriva en artikel kring det. Så 
det kan vara väldigt smått och riktat. Hälften av våra kunder har vi ju på avtal och det är ju 
naturligtvis det bästa. Däremot innan man får dem på avtal så är ju resan väldigt lång. Det 
tar lång tid att göra upphandlingar, det kostar mycket för det tar tid. Avtal, när man väl får 
dem och har ett avtal som löper på två-tre år så är det ju fantastiskt. Det är skönt och det är 
tryggt. Och det här är ju den stora faran för små byråer, att man blir fast med en-två kunder 
som man har hela tiden tills den dagen man inte har dem längre. Det kan vara helt 
avgörande. Skulle vi bli av med XXX idag måste jag avskeda två-tre personer. Det är liksom 
så är det. För vi gör kundtidningar, personaltidningar, vi jobbar i två-tre olika projekt, vi har 
massa små uppdrag som pumpas in stundom, så att ah så ser det ut. Långt svar. 
 
Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
Det där är någonting, det finns ju massa modeller och processer för hur man ska ta sig an 
kreativa processer. Jag skulle nog säga att vi, just nu är vi inne i att sätta de där processerna 
på prent. Att jobba mer systematiskt, för det har vi inte gjort. Vi har använt bara helt vanliga 
vägar. Vi har bara satt oss ner vid fikabordet, vi har samlat ihop folk, bara några stycken 
sådär: nu sätter vi oss ner. Också är det någon som briefar. Och det har väl fungerat. Vi tror 
att vi måste satsa mycket mer på den kreativa processen vilket gör att vi tror att vi skulle 
behöva titta på någon modell. Och det finns massa sådana. Antingen så tar vi någon eller så, 
våra systrar på XXX har jobbat ganska mycket för dem har ju varit en kreativ byrå av ett 
annat slag. Så de har kommit ganska långt med det, så vi är nu i färd att lite copy paste och 
använda. Vi har ju varit en så liten byrå så länge, och det är det som jag tyckt om. Det jag 
varit väldigt mån om hos oss är att vi ska ha en platt organisation. Man har olika titlar för att 
man har lite olika inriktningar men här är det inte någon som är mer kreativ än någon 
annan. Det spelar ingen roll om man jobbar med administration eller med produktions-
ledning eller att man har titeln kreatör. Det spelar ingen roll, alla får vara kreativa. Så vi har 
använt måndagsmöten, fikamöten, vi har satt upp egna möten men väldigt godtyckligt 
liksom. Inte systematiskt men på uppstuds. Men å andra sidan har vi ju varit så här sex-sju 
personer ganska länge. Så vi ser varandra i ögonen varje dag, sitter bredvid varandra och 
fikar. Jag kan förstå att är man så här trettio eller över så måste man ha system för det, för 
man träffar inte varandra varje dag. Men vi känner nu, nu är vi två kontor, vi behöver en 
process som vi håller på att ska titta på och ska implementera. 
 
Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
Det där är ju också, det varierar verkligen. Vi har ju tagit fram en briefmall som det har 
slarvats med, och det gör det fortfarande, men vi har blivit långt mycket bättre. Verkligen. 
Det vill säga att vi, när vi sitter med kunden, så skriver vi en liten not. Det kan vara just en 
not eller så kan det vara ett fullständigt protokoll. Så vi följer den här mallen och skickar 
tillbaka den till kunden. Det är jätteviktigt att man gör det så att man är överens om den 
ambitionsnivå som man har. För att väldigt ofta, jag satt precis i ett möte min VD som alltså 
är koncern-VD. Vi har brottats med ekonomin och då säger han att ”XXX, din ambitionsnivå 
är så här stor och din vilja att betala för de här tjänsterna är så här liten.”. De måste närma 
sig varandra och det är precis så med kunder. Alltså det är kunder som vill så här ”Gör om 
hela vår tidning med nya bilder och jättelånga texter.”. Sen blir det så ”Jaha, jag trodde det 
där skulle kosta tio tusen kronor!”, nä det kostar hundra tusen kronor om du vill göra allt det 
där. Och det hänger ju lika mycket på oss. För ska vi vara konsulter, rådgivare och vägledare 
då måste vi, vår främsta uppgift när vi träffar kunden är ju att lyssna. Lyssna och försöka 
förstå och sen mejsla ut en klok tanke och en bra plan utifrån det. Det är liksom det vi jobbar 
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med hela dagarna. Då måste vi vara snälla med våra kunder och säga att det där du vill det 
låter jättespännande, och det tycker jag att du ska göra, men det kommer att kosta ungefär 
såhär mycket. Är det den budgeten som du har? Okej du har den budgeten, men då kanske vi 
ska hitta en ambitionsnivå som motsvarar den. Sen ska inte vi vara jättedyra. ”Ah men ni är 
så dyra”, nä men om vi liksom... Så får man jämka. Men den här debriefen till kunden är 
jätteviktig och numera kanske vi gör den i alla fall i sex-sju av tio fall. Och när vi slarvar så 
blir det fel, så den är jätteviktig att verkligen göra. Kort återkoppling till kunden, det behöver 
inte vara långa uppsatser utan såhär det här kom vi överens om. Sen måste man också i 
projektet, jag brukar prata om lite mid term avstämning. Att någonstans mitt i ta en 
avstämning, det är också jätteviktigt. Det är lätt att slarva med för att man är så inne i 
projektet. Det händer ju ganska ofta att kunden ändrar inriktning och lägger på en tjänst. 
Och för att man inte heller ska administrera bort all tid, för det är ju någonting annat som vi 
brottas med hela tiden. Det är ju rätt mycket administration att vara konsult också. Gör man 
inte det där på ett relativt geschwint sätt så får man ägna all tid åt att bara skriva protokoll 
och att hålla på att stämma av med kunden. Då kommer kunden verkligen uppleva att man 
är dyr, att de inte får någonting för pengarna. Så att, hela tiden en otrolig balansgång. Jag 
brukar förorda hellre lite snabbare avstämningar, inte uppsatser. Är det just kreativa 
processer, vi pratade om tidningar tidigare, är det en fysisk produkt som en tidning så måste 
de få titta på layouten och liksom känna in känslan. Är det något annat, gör vi en kampanj i 
sociala medier, så måste vi ju beskriva kampanjens upplägg. Alltså vad är målet, vad är 
huvudbudskapet, hur har vi tänkt att det här ska gå ut. Det är skitviktigt, vi gör inte hela 
kampanjen direkt, det går inte. 
 
Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika 
projekt? 
Ja det gör vi på ett sätt. Alltid träffa kunden, lyssna, bygga insikt. Bygga insikt är ju jätte-
viktigt, har man den inte så får man se till att skapa sig den. Men jag har inget namn på 
någon modell om det är någon skolboksmodell. Vi har en som jag tror folk använder i olika 
utsträckning. Men absolut insikt sen gör man en strategi och en plan, en action plan. Sedan 
gör man en utvärdering och en uppföljning. Jag undervisar lite i XXX, jättemycket om vikten 
av uppföljning också står man där med fingrarna i kors och bara känner så där, det här är vi 
usla på. Alla tappar på det, när du går i skolan - alla pratar om det. Vikten av utvärdering, 
och jag säger det också. Både kunden och vi tappar bort det här ganska ofta. 
 
Varför har ni valt just denna metod? 
Därför att alla jobbar på samma sätt egentligen även om de inte har döpt det till det. Lyssna, 
lyssna, lyssna. Skapa insikt och förståelse. Göra en analys. Göra en plan och utvärdera. Det 
är enda vägen. Ganska enkelt. 
 
Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Att vi är ganska snabba, vilket inte alltid är bra. Men det är det som är positivt. Vi är ganska 
anpassningsbara, vi lyssnar och jag tror att vi är väldigt kundtillvända. Sedan är vi väldigt 
engagerade och intresserade. Det tror jag är en utav våra största tillgångar, det får vi ofta 
höra. Att vi är engagerade, vi ligger nära kunden och vi är väldigt flexibla och snabba. 
 
Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Att vi är för snabba. Att vi därmed också kanske glömmer bort att ta betalt alla gånger. Att 
man är så otroligt mån och lägger ner så mycket tid man kanske inte riktigt kan ta betalt för. 
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Jag tror att nackdelen också är att man kanske inte alltid hinner jobba på det där 
systematiska sättet man skulle önska för att det går så snabbt.  Nu är det här också tidens 
tand, det går snabbare och snabbare. Av den anledningen är det ju också viktigare att 
grundstrukturen på plats, för att man ska kunna vara det. Men ah, det brukar väl vara så, att 
det som är ens styrkor brukar var tillika ens svagheter många dagar i veckan. Och att vi har 
varit så sårbara när man är liten. Vi var ju verkligen all round, generalister och konsulter. Vi 
både jobbade med liksom sälj och ekonomi, skrev, projektledde och blåste ballonger på stan. 
Det gör man under några år när man orkar och vill och bygger upp någonting. Nu har vi ju 
valt att anställa folk som är generalister men har ett litet specialistområde, så att vi kan bli en 
bredare konsultbyrå. Men fortfarande är vi ju så pass små att det räcker ju med att två-tre är 
borta så måste man täcka upp för dem. Det finns en stor tjusning att vara i den här lilla 
gruppen, det finns en dynamik och man blir mer nära varandra men man blir mer sårbar. På 
stora bolag finns det ju alltid, då går man till en annan avdelning bara eller till ett annat 
team. Så det finns för och nackdelar. 
 
Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? 
Jag tror att det är ett antal grundstrukturella moment som vi behöver ta tag i. Nu är jag av 
den skolan i och för sig, också lite dubbelt. Jag tror inte man ska ställa alla förhoppningar till 
att ha processer och modeller för att då tror jag att man blir stelbenta. Och det är inte det 
som löser, utan det är individen som jobbar här. Dennes inställning, driv och vilja. Men man 
kan göra det bättre, vi kan hitta bättre rutiner. Jag tycker att vi har kommit en bra bit men vi 
kan bli bättre i administrationshantering. Att vi har färdiga mallar och att vi har färdiga 
presentationer och olika typer av dokument. Sådant har vi ju jobbat mycket med det senaste 
året, att de sitter så att man inte behöver hålla på att leta efter eller göra om dem. Så jag tror 
absolut på grunddokument, en bra grundadministration, effektivare möten, genomgång av 
processer och modeller med tillägget att inte ha för stor tilltro till dem. För det är fortfarande 
ett arbetsverktyg. Du kan ha miljarder modeller men ingen använder dem. Det är ganska 
vanligt. Det hör jag vänner som jobbar på stora bolag, att det finns massa system men ingen 
använder dem. Så vi har absolut, det finns mycket att göra för oss. 
 
Något övrigt du vill tillägga? 
Egentligen kanske inte. Jag tror nog att det var det där sista. Att det är viktigt med 
grundstruktur men inte övertro på dem. Som vi var inne på att anpassa, sedan är det en 
utmaning att använda dem. Vi har precis köpt upp ett administrativt ekonomiskt system och 
jag gissar att jag själv använder det, dess potential, kanske till 30 %. Det verkar ju dumt att 
betala massa pengar för det, men vad beror det på då? Jag prioriterar kunder, jag har inte 
riktigt tid för den interna tiden och det är ju samma för alla konsulter egentligen. Vara sig 
det handlar om administrationen eller mot kunder, alla säger att man vill ha tid att lyfta 
blicken. Tid att kunna förkovra sig, tid att var kreativ, tid att… Det tror jag som sagt, det hör 
jag från alla konsultbranscher, att det är den stora utmaningen att man lever på att man 
säljer tid och idéer. Så till exempel i april är det en väldigt produktionsstark tid och det är 
svårt att hitta de där extra utrymmena för att liksom ”Jag tror att jag skulle behöva sätta mig 
och läsa på biblioteket för att läsa in mig.”. Utan nu är det så här. Det är en utmaning, hur får 
man dom här tio procenten på toppen att alltid vara fri tid? Att känna sig så här skönt härlig 
och ta in kreativa idéer. Det är ett pussel att driva företag, men det är roligt. 
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Bilaga 3- Intervju R3 
Utförd 2016-04-19 13:00 
 
Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
Jag är produktionsledare och jag är ju spindeln i nätet här kan man säga. Eller rättare sagt, 
jag har två titlar: produktionsledare och kontorschef. Och för mig, vi har inte specat upp det 
här gör du som produktionsledare och det här gör du som kontorschef. Så att det här kan ju 
bli lite trixigt eftersom att för mig är det ju som bara en klump av allt. Men jag är som sagt 
spindeln i nätet vad gäller arbetsfördelningen, fördelningen av uppdrag mellan med-
arbetarna. Och då är i princip VD borträknad, de har ju som sina egna. Men det kan ju vara 
ändå att någon annan medarbetare behöver XXX tid i större utsträckning så då meddelar de 
mig så vi får med det i den översiktliga beläggningen. Men det handlar liksom om att fördela 
uppdragen så att vi alla ligger på en hyffsat jämn nivå. Jag är ju vägen in även för våra 
systerbyråer, när de vill anlita oss inför sina kunder. Så det här har vi jobbat rätt mycket med 
under det senaste året. Jag trädde in i den här beläggnings-/planeringsrollen ganska nyligt. 
Innan det var det mycket att de bara sprang upp och haffade tag i någon, ”Vi behöver hjälp 
med det här!”, vilket vi också har gjort en del jämt emot dem tidigare. Så vi har styrt upp från 
bägge håll. Ja men att man får sitta och jobba ostört så att det inte kommer in någon, ”Vi 
behöver hjälp med det här det ska vara klart på fredag!”, ja men hur ska jag då prioritera 
mina andra grejer som jag fått för veckan och så. Så att man har skarpa deadlines och så på 
allting så att det blir lätt för dem att prioritera. Och sen så skriver jag också, jag är ju inte 
skolad journalist men har gått humanistisk utbildning och gillar språk och har tidigare 
jobbat mycket med att producera texter för webb och broschyrer. Så jag har det lite i mig så 
där. Men när det är något större som ska produceras, vi har ju våra experter, vi går ju till 
dem. Är det mindre grejer, som notiser, är det sådant vi gör för att avlasta även fast vi inte 
har det som huvudsyssla. Och sen är jag även ansvarig för våra projekt, i mer och mindre 
utsträckning. Vi har några kunder, framförallt är det XXX där jag är inne och jobbar mycket. 
Så att som produktionsledare ser jag till att arbetet går framåt. Om det inte är saker jag gör 
själv så ska andra veta vad som ska göras och i vilken tid. Vi jobbar ju här också mycket med 
timmar, det gör ju inte alla byråer. Det är ofta att vi har liksom löpande timdebitering hos 
kunder. Det kanske är fifty-fifty. Nu har ju XXX mycket stora hos oss och där blir det mycket 
så vi måste ju hålla en rimlig nivå. Som sagt, då måste de som jobbar med det också förstå, 
hur mycket kan jag lägga på det här? Vilken nivå ska jag lägga det på? Andra byråer kan ju ha 
just det här med nivå som sitt riktmärke just i fråga om hur mycket tid ska jag lägga på det, 
var är ambitionsnivån sådär. Så att det är ju mycket kontakter internt, även med under-
leverantörer som i vårt fall även kan vara systerbyråer om ska göra layout på någonting. 
Även tryckeri eller andra grejer som ska köpas in. Så det är ju väldigt omväxlande. Sedan så 
är vi ju en liten organisation, vi är ju bara nio anställda. När vi då har ett uppdrag åt en kund 
där vi ska vara med och genomföra kan det innebära att vi inte har nog personal på plats för 
att kunna genomföra. Då får vi kalla in extrapersonal, så vi har en lista med mycket unga 
människor som jobbat åt oss genom åren. Den listan är rätt mycket jag som har hand om. 
Jag tar in extrajobbare i den utsträckning det behövs och sköter administrationen jämt emot 
vår ekonomiavdelning. Deras lön och upplägg i system om det är en ny person. Det där gör vi 
som sagt själva, från gång till gång. Men vi har kontakt med ett bemanningsföretag för de har 
ju sina studenter som finns tillgängliga för jobb. Så att till exempel nu när vår systerbyrå som 
jobbar med event har sin årsstämma för XXX då sa jag det till dem att nu kan du ta kontakt 
med dem. Att försöka tänka lite nytt och vara lite mer tidseffektiva. För då har hon ju sin 
spec på hur många personer som behövs och vad de ska göra. Och eftersom vi då går via 
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bemanningsföretag så måste vi ha lite mer bakgrund. Då kan man passa på att lägga in vad 
man ska ha för erfarenhet eller intressen istället för att bara gå på vår lista och ringa liksom 
uppifrån och ner. Sen erbjuder de här ju ersättare, om någon blir sjuk så hittar de någon ny. 
Också ersättningsmässigt, eller kostnadsmässigt för oss, visst det kostar oss mer per arbetare 
att gå via bemanningsföretag i ren utbetalning. Men i och med att vi lägger tid på att ringa 
runt och berätta vad de ska göra så känns det som att det ska gå på ett ut. Jag har själv inte 
haft någonting än sen jag kom i kontakt med dem, vi har inte haft behov att ta in dem, men 
jag tänker att när jag är inblandad i något ska vi ta in dem. Sen så får jag kontakter eftersom 
att jag sitter som kontorschef, Vem kan jag prata med gällande inköp?”. Ja du har kommit 
rätt. Det är ju stort och smått, för att avlasta så mycket som möjligt. Sedan är det ju den som 
är VD som fattar besluten kring själva beställningen och sådär men det är en hel del sådana 
samtal. Jag hade kontakt med en kille för några veckor sedan, innan påsk förresten, om ett 
nytt system där man samlar tidsrapportering, beläggningsplanering, utlägg och fakturor. Allt 
var som i samma och vi har ju då iallafall tre olika system för det här idag. Så att det där ska 
jag då pitcha för XXX framöver. Det är ju givetvis en högre kostnad, eller jag vet inte vad det 
kostar det vi har idag, men att försöka få en mer tidseffektiv administration. Det känns som 
att, utvecklingen går ju framåt, och då måste man ju som hålla sig ajour. Också för att kunna 
sätta in uppföljningar med kunder och så där, så att man får påminnelser. Alla har ju som 
sina system, många kanske lägger in i kalendern eller sådär. Så det här blir ju mer ihopstyrt. 
Just utvärdering är också en grej som ligger en hel del på mitt bord, om inte annat för att se 
till att vi tänker in det och som styr upp det. Även anbud jobbar jag mer och mer med. 
Mycket varierat.  
 
Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
Beskriv hela den vägen? Ja det handlar ju då om att vi för det första så, när vi får upp ett 
intresse hos en kund, ska vi ju alltid förutom att tänka att det här kan vi ju lösa tänka att vad 
vi kan göra mer för den här kunden. Liksom inte bara nöja oss vid att ja, nu har vi fått in det 
här att genomföra. Vad mer finns det? Vi skriver ju en debrief så vi vet vad vi kommit 
överens om, den är ju bra både för kund och oss internt. Så att alla som jobbar med projektet 
kan gå tillbaka och kolla: det här är kundens målgrupp, målsättning och hinder som kan 
finnas. Sedan allokerar vi resurserna, det är ju där jag kommer in då. Vad som ska göras. 
Offertförfrågningar till underleverantörer beroende på vad som ska göras. Avstämningar 
efter vägen har man ju med kund. Är det ett projekt som sträcker sig över ett år och vi har 
något digitalt, kanske sociala medier, har vi statistikuppföljning eller besöksstatistik. Att 
hålla avstämningar jämt emot kund så att man också kan följa upp om det är något som 
förändras längst vägen. Det kan ju dyka upp saker som gör att man kanske måste tänka 
annorlunda. Sedan så har vi en slutgiltig utvärdering och fakturerar. Det glömde jag säga på 
min roll, jag sköter i princip all fakturering i alla projekt. Det är några som fakturerar själv 
men nittio-nittiofem procent gör jag. Sedan när allt är klart spånar man väl mer för 
framtiden, vad mer man kan göra och så. 
 
Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
Ibland sker det helt spontant vid fikabordet eller på ett måndagsmöte. Någon lyfter en fråga 
eller utmaning och så spånar vi tillsammans. Andra gånger sker det under mer ordnade 
former, till exempel två och två på en utsatt mötestid. Eller så är det en medarbetare som fått 
uppdraget att spåna själv först och sedan bolla med andra. Vi har ju ett öppet klimat och 
högt i tak. Alla kan bidra med idéer och det gör vi också. 
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Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
Jo, ja men absolut. De får ju alltid se, om det är till exempel en trycksak får de ju alltid se 
korrektur. Om det är förslag och så vi vill ju ha feedback för att veta att vi är på rätt väg. Det 
kan ju vara att här har vi ett förslag med bild och text och här har vi ett förslag med en annan 
bild. Några alternativ. Är det något vi arrangerar så har man ju som bestämt från början vad 
det ska finnas på den här dagen. En sådan gång har de ju inte varit lika delaktiga.  
 
Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika 
projekt? 
Jag vet inte. Det var, metod sådana fina ord som jag läste i skolan. Ja men modell för våra 
projekt, jo men vi har ju våra mallar för debrief. Sedan har vi även en kreativ debrief som går 
mer på djupet när man ska in i ett specifikt uppdrag för den kunden.  
 
Varför har ni valt just denna metod? 
Ja, vi har ju vårt systerbolag som har funnits lite längre en oss. Så de här brieferna vi har 
kommer ju ifrån dem, det övergripande tänket i alla fall. Sedan har vi även något vi kallar 
produktionsorder, när något är up and running så ska det alltid följa den. Det är en lite 
mindre mall sådär. Så det är väl att det har fungerat för dem också applicerar vi samma här. 
 
Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Oj, ja vi har ju inga långa beslutsvägar egentligen. Det går som fort att komma igång och 
sätta upp projekt vilket jag ju också är den som gör i vårt system, en annan sak jag glömde 
bort. Men däremot finns det ju mycket mer att önska på den administrativa sidan som kan 
förbättras, men det kanske kommer en sådan fråga. Jag har inte reflekterat så mycket över 
det. Jag tänker att det här funkar ju, det är ju mer att man tänker, vad kan fungera bättre. 
Sedan hur vi är organiserade, att vi har kontor i XXX också, är ju bra. Att vi har tänkt att vi 
ska nå ut till en större marknad.  
 
Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Det är väl just det här med den administrativa biten. Det är svårt att hitta i projekten på 
servern och att många har en förkärlek för att jobba lokalt på sitt skrivbord så det finns inte 
alltid på servern. Sedan hur vi benämner dokument har vi inte heller någon struktur för, 
eller vi satte en vid jul eller nyår men bara för ett litet tag. Sedan kom vi på att man ju inte 
kan döpa ett projekt till offert+ företag+ datum+ final om det är det slutgiltiga. För vadå 
offert? När man söker så måste man ju hitta saker. Men då har ju vår systerbyrå ett system, 
en mappstruktur som vi fått via mail. Så vi ska bara plocka ut vilka undermappar vill vi ha i 
vår understruktur, i vilken nivå och så här. Om vi ska döpa om dem eller någonting, men vi 
har fått en förgrund. Då kommer vi döpa om vår nuvarande server till old och så startar vi 
liksom med en ny. Så lägger man in allt från och med nu på den nya, så behöver man något 
gammalt kan man ju gå in på den gamla. Så det kommer inte att försvinna. Vi började ett 
jobb med att jag skulle till exempel sortera upp bilder för det låg huller om buller, men det 
går ju inte. Det är ju hur många mappar som helst, så vi börjar på ny kula. Så det blir ju 
jättebra. Sedan så behöver vi absolut bli bättre på att utvärdera, att vi får in det i vårt tänk i 
projekt från första början. Så att man inte tänker, vad bra nu har vi haft det här eventet eller 
mötet, nu är det klart. Eller nu har vi gjort den här Facebook-kampanjen så är det bra. Man 
kanske har gjort uppföljning under tidens gång men att man även gör en ordentlig i slutet för 
att kunden ska veta, ska vi satsa på det här igen? Och för oss att veta om det var ett bra 
koncept, kan vi göra något liknande för någon annan? Vi har nog en gammal mall för 
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uppföljning, men vi har inte en ny mall så tips mottags givetvis. Där är det också så olika 
projekt vi jobbar med så att man givetvis måste ha olika mallar och olika mätpunkter. I och 
med att vi får nya medarbetare. Jag är ju själv hyffsat ny, ett år och några månader har jag 
jobbat här. När man kommer in ny så vet man ju inte precis allt hur vi ska jobba mot våra 
olika kunder. Det måste vi också bli bättre på, att hellre vara övertydlig än för otydlig. Det 
tjänar man på i långa loppet. Då är det bra, det vi börjat med nu och hade förut men det har 
varit ett glapp på några år, att man använder liksom en grund-debrief. Vem är kunden och 
vilken är deras målgrupp, allt med deras målsättningar och så. 
 
Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? 
Det är ju se ovan. För det är också så här, nu mailade hon som är kontorschef på vår 
systerbyrå ut en produktionsorder för interna projekt. Alltså koncernprojekt, just för att då 
har vi ett projektunderlag för när vi gör något för en kund utåt sedan har vi en annan mall 
som vi ska använda mellan bolagen. Som hon skrev att, ja det är en till mall att fylla i och det 
tar ju en liten stund men det är ju så mycket värt. Då är jobbet gjort en gång i början, än att 
hålla på att bolla fram och tillbaka. Tydligt från början då ska det nog bli mer effektivt. Så det 
är alla svaren ovan tänker jag. Sedan så, en sak vi pratat om också, det är en inventering av 
allas kunskaper just när vi får in nya. Det vart som ett skifte för drygt ett år sedan när det var 
ett gäng som slutade också kom det in ett gäng nya. Sedan har en person kommit efter det. 
Så vi är som fifty-fifty om vi säger ”nya” och ”gamla” och då vet ju vissa vad vissa kan och 
andra inte. Om man anställs som en viss kompetens så kan ju den personen också ha annat 
med sig. Så det är ju bra om vi gör. Då kan vi ju lösa grejer internt om tid finns, istället för att 
lägga ut det på exempelvis systerbyrån. Eller att några ska jobba ihjäl sig också visar det sig 
att nä men den kan ju också göra det. 
 
Något övrigt du vill tillägga? 
Oj, är det slut? Nej, inte som jag kan komma på. Det är ju det här med min egen roll. Den är 
ju rätt bred så är det ju... Men om man tänker som att den som avlastar VD:n i det mesta 
möjliga. Sedan så har vi ju vår ekonomiansvarig som jobbar i koncernen, hon gör mycket åt 
oss men jag gör också en del. Jag tror att vi ska ha något möte om hur vi ska fördela. Jag drar 
ju även ut statistik i början på varje månad vad vi fakturerat och så, så jag är som inne i 
ekonomibiten där också. Men det är en väldigt rolig roll, väldigt omväxlande är det ju. Det 
blir det eftersom att jag är den för inkommande samtal, är det något så går det till mig. Så 
det kan ju dra iväg till vad som helst faktiskt.  

Bilaga 4- Intervju R4 
Utförd 2016-04-26 11:30 
 
Vad heter din yrkesroll? Beskriv vad du gör på ditt jobb. 
Jag är projektledare, och vad jag gör på mitt jobb… Gud, vad gör jag inte på mitt jobb känns 
det som. Jag projektleder ju helt enkelt. Jag har ofta initial kontakt med kund, det är jag som 
ofta tar den första kontakten. Om någon hör av sig och vill ha någonting så är det jag som då 
kommer överens om hur mycket saker ska kosta och skickar offerter. Jag skriver ihop briefer 
och projektplaner. Jag ser även till så att vi belägger personer med arbete och skickar in till 
produktionsledare som då belägger vilka personer vi har. Jag brukar ju ofta skicka önskemål 
såklart till vilka man vet är bra på olika saker eller så. Eller vilka man vet att man jobbar bra 
med på olika vis. Så det är mycket kundkontakt, att helt enkelt styra upp de stora riktlinjerna 
för projekten. Sedan så ibland behöver jag också vara inne i produktionsledning, där är ju 
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inte jag lika bra, men eftersom vi har... Jag skulle säga att vi har mer och mer renodlade 
roller där jag får vara projektledare och slipper vara så mycket produktionsledare. Och med 
slipper menar jag att jag inte är så himla bra på det. Jag är en väldigt ineffektiv 
produktionsledare, ”Å andra sidan, man kan alltid kolla lite till, ah men det här, förresten.” 
sedan går jag tillbaka… Inte bra för en produktionsledare, så det går mycket snabbare om jag 
har en produktionsledare. Jag jobbar ofta ganska tight med produktionsledare och även 
eventuellt om det finns en tredje som är skribent. Så att vi är ofta ett tight team, sedan så 
ibland är ju produktionsledaren och skribenten samma. Jag jobbar helst med en 
produktionsledare och en kreatör/skribent eller redaktör/skribent. Sedan har jag också 
ansvar, jag har gjort flera anbud när det kommer till anbudsförfrågningar och ska man 
lämna in sådana så brukar jag samordna dem och se till så att alla gör de delar de ska. Jag tar 
in CV:s och tar fram exempel på saker som vi gjort och liknande. Ja, så att jag leder olika 
typer av processer kan man egentligen säga. 
 
Beskriv övergripande vägen från intresserad kund till avslutat projekt. 
Först hör dem ju då av sig, det är väldigt olika beroende på vad det är för typ av kund. Sedan 
tar man kanske ett möte eller kommer överens över mail eller telefon med någon typ av 
avstämning. Jag skickar en offert, de godkänner offerten. Sen ofta har man ju då innan 
kommit överens om vad det är vi ska göra för någonting, vilka olika delar. Som nu till 
exempel på XXX vet jag ju väldigt tydligt att vi ska producera en film, att vi ska göra det här 
för att visa hur bra XXX är på att utveckla XXX till exempel. Det kan ju vara uppdraget. 
Sedan säger dom ”Vi vill ha en film, vi vill ha ett reportage, vi vill ha foto.”. Okej, då är det ju 
ganska enkelt. Då tar man reda på lite mer information så skickar man en offert på det sedan 
så jobbar jag inåt. Då behöver man ju kanske inte ta fram några jättestora projektplaner eller 
någonting sådant utan man gör om det direkt i produktionsordrar där man ger lite mer 
bakgrundsinformation helt enkelt. Att se till att det beläggs personer på ett bra sätt så att vi 
får in det i alltihop. Sedan ser jag till att vi får kontakt med en fotograf, jag hör efter med 
personen som jobbar med uppdraget och frågar ”Hur går det? Har du bokat in?”. Jag har 
avstämningar med jämna mellanrum och ser till att de gör som de ska, det är ju egentligen 
produktionsledarrollen. Jag ger återkoppling till kunden om det är några större frågor som 
”Nu har vi kört fast på det här, den här forskaren blev inte bra, hur ska vi tänkta?”. De som 
jobbar i produktion också har kontakt med kunden fast mer ”Jag får inte kontakt med den 
här personen har du något annat nummer?”. Den typen som är mer produktionsrelaterad. 
Sen ser jag till så att jag kollar igenom allting innan vi skickar över till kund, att allt är klart i 
tid. Jag tar också in offerter. Där är jag ju både projektledare och produktionsledare för att 
det är så små projekt. Men då kan vi ju ofta ha det klart vilken fotograf de ska använda, för 
att de har upphandlat en fotograf. Och då är det ju bara ”Det här ska vi göra, hur mycket 
kostar det?” så det är ju inte så att man måste ta in en massa offerter. Där så är ju min roll att 
se till att vi får ihop alla delar, kollar så att de stämmer överens med det vi fått i uppdrag att 
göra och skickar in till kund. Jag ser till att vi får iväg en faktura, godkänner med kund och 
får ett okej. Det är ju den enklaste, så små projekt där jag både projekt- och produktions-
ledare. Sen när det till exempel kommer till… Jag har ju ganska komplicerade kunder och 
projekt då jag varit iblandad i både XXX och XXX som inte har en tydlig uppdragsgivare. Det 
finns inte ett tydligt start och slut riktigt, alltså vi säljer in hela tiden. Det är ett helt annat 
sätt att jobba på än många andra skulle jag säga, så att det är svårt att beskriva exakt hur den 
processen går till. Vi brukar ju i början på året ta fram en projektplan och någon typ av 
inriktning på året. Sedan så bildar vi teamet och idégenererar. Jag leder helt enkelt projektet 
framåt, det är ju projektledarens huvudsakliga uppgift att vi liksom tar oss i mål. Att vi både 
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startar, att processen fortgår och att vi kommer i mål. Sedan till exempel för XXX kommun 
tar jag fram väldigt mycket dokument och dokumentation, processleder och har en sådan 
roll. För XXX ser jag till att vi har avstämningsmöten, att vi gör de saker vi sagt att vi ska: att 
vi tar fram uppslag på PR, att vi håller i workshops kring Twitter och föreslår hur de kan 
utvecklas. Så att man är proaktiv i sin roll, när vi är upphandlade till exempel. Helt enkelt, ju 
mer jag jobbar ju mer jobb får vi ju in i sådana typer av kunder. Om man ligger på litegrann 
kan vi ju få mer typer av uppdrag. Så att det är ju också att man jobbar med sälj helt enkelt. 
Så typ, jag vet inte om det var från start till slut men det är de delarna i alla fall. Det kan vara 
många olika saker där i mitten men det är helt enkelt att ta sig igenom hela den processen. 
 
Hur arbetar ni för att komma fram till idéer? 
Det är ju jättespännande för att där har jag och XXX pratat mycket om hur vi kan utveckla 
vår idégenereringsprocess genom olika typer av metoder. Vi har varit dåliga på det, det är ju 
ett område som vi verkligen skulle behöva bli bättre på. Vi avsätter sällan tid och resurser för 
idégenerering och det är ju någonting som vi som projektledare måste bli bättre på att skriva 
in och avsätta tid för också. Och kanske ha bättre processer för det, jag skulle framförallt 
säga att vi saknar gemensamma processer för idégenerering. Nu sitter ju egentligen jag och 
XXX och försöker hitta på egna sätt. Så här ”Hur gör vi när vi jobbar?” och då kan man ju 
kanske sprida det i organisationen. Att det här är ett bra sätt tycker vi. Vi skulle också kunna 
låna in ifrån vårt systerbolag fast de sitter ju med så himlarns mycket större projekt. Men 
just att avsätta tid och resurser för idégenerering skulle jag säga ha varit vår svagaste sida. 
Just nu så är det ju så att jag försöker bli bättre, vi försöker utveckla. Att förbereda bra 
material inför att vi ska idéa. Att ha all den bakgrundsinformationen som man behöver ha, så 
att man inte bara ”Nu ska vi sitta och komma på någonting”. Men vadå för någonting, utifrån 
vilka förutsättningar? Att skriva bra underlag. Där saknar vi ju också rutiner, att vi har ju nu 
till exempel debriefer och kreativa briefer men vi har ingen mall för till exempel projektplan 
eller för… Alltså, det saknas på många ställen just de här mallarna skulle jag säga. Men det är 
också otydligt i vilken typ av projekt vi ska gå in i den här typen av idéprocesser, att vi inte 
tagit något gemensamt beslut skulle jag säga. Just nu, jag skulle också säga att vi behöver 
skicka signaler att nu får det här ta extra mycket tid som vi kanske inte kan ta igen från kund 
i början. För att vi ska kunna etablera de här nya metoderna. Det har väl kanske inte riktigt 
kommit, vi fortsätter arbeta med att kunder går först. Pengar går först, produktion helt 
enkelt, och då kommer vi aldrig komma vidare. Det är alltid så att produktion går först. 
Kortsiktiga pengar in istället för långsiktig utveckling, tråkigt tycker jag. Men vi jobbar ju på 
ändå och försöker. Jag tror att det skulle gå snabbare att komma fram till det här och komma 
fram till de här planerna och bra processerna om vi fick tydliga signaler att ”Nu ska vi avsätta 
så här mycket tid på det här!”.  
 
Vilken typ av delaktighet har kunden i projekten? Ges delleveranser? Kravspec? 
Jag har ju två extremer. XXX som sagt skickar exakt ”Vi vill ha ett foto med den här, den här 
saken ska vara på höger sida, de här exakta personerna ska vara med i filmen, de ska ha de 
här perspektiven.”. Alltså det är verkligen superspecifiserat. Så man kollar igenom, vad är 
rimligt, kan vi ha med tio personer i en tre minuters film? Det är mer den typen av dialog. 
Men de är ju extremt bra på att skriva, extremt bra beställare. Också sedan så har vi den 
andra motsatsen XXX som inte har en beställare alls utan vi tar fram allt. Sedan är det som 
”Det här är materialet, vad tycker ni?”. Det är inte då så att jag sitter med styrgruppen och 
liksom ”Nu ska vi idégenerea…” eller ”Vad tycker ni att vi ska göra?”. De tycker massor av 
saker som är fel tycker jag. Det går inte, utan det blir mer ”Nu är det så här, godkänner ni 
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det?”. Det blir egentligen ingen involvering i över huvud taget. Det blir mer olika delar för 
feedback på det de vill ha. Att man sitter i avtalssituationer kring vad det är för typ av 
material man ska leverera och kommer överens om det. Men där är det ju ingen, alltså jag 
informerar eftersom vi arbetar.  
 
Arbetar ni enligt någon specifik projektmodell/metod? Är dessa olika för olika 
projekt? 
Nej. Det finns ingen. Vi har inga gemensamma modeller, inga gemensamma processer. Det 
är jätteotydligt. Hur jag projektleder är helt annorlunda mot hur andra projektleder. Vi har 
ju några dokument nu som ska vara liknande. Jag har ju inte gått någon projekt-
ledarutbildning men däremot så har jag ju i praktiken projektlett under min karriär om man 
säger så. Men det tänker jag som mitt nästa, kompetensutvecklingsmässigt, att jag skulle 
vilja gå och få tydliga metoder. Nu så kör jag på, vi kör learning by doing väldigt mycket och 
att försöka hitta bra mallar både internt och externt. Kanske ifrån vårt systerbolag eller 
andra, att utveckla metoder själv tänker jag är väldigt ineffektivt för organisationen. 
Dessutom gör det ju att det blir väldigt svårt att kvalitetssäkra när vi inte har gemensamma 
metoder och processer för att det inte går att veta var vi är i fas. Alla har olika faser, det går 
inte att följa någon typ av process eftersom att allas ser olika ut. Så att nä, det finns inga 
gemensamma processer eller metoder. 
 
Varför har ni valt just denna metod? 
Då skulle jag gå tillbaka egentligen, det avsätts inte tid för att man är nere i produktion hela 
tiden. Men också i och för sig, jag skulle säga att det finns en filosofi liksom att dom slänger 
in folk. Man behöver inte ha haft någon utbildning, ”Ja men att du verkar bra, in”. Sedan gör 
man en massa misstag efter vägen också lär man sig. Väldigt ineffektivt skulle jag säga, och 
dessutom inte så bra för kunden. Även om det kan vara sympatiskt på många vis. Men det är 
också som så att de personer som slängs in och måste göra alla de här felen, det känns ju inte 
så bra. Att man behöver misslyckas så mycket vilket ger en ganska dålig känsla i början. Att 
”Jag kan inte det här, jag förstår inte vad jag håller på med, jag vet inte vad jag ska göra, jag 
vet inte hur det här fungerar…”. Att man liksom trillar ner i produktion hela tiden också. En 
kombination i att man inte känner att man har utrymme att höja blicken och avsätta tid och 
faktiskt organisera tiden. Även fast man har en vilja så har man kanske inte haft förmågan 
att lägga in det på riktigt när det väl gäller. Också att det är dåliga instruktioner, det finns 
nästan inga introduktioner, det är bra ”Här, börja jobba!”. Då blir det ju att den som du råkar 
prata med, ”Hur gör du?”, så gör man som den kanske. Det finns inte så många att fråga 
”Hur bildar vi team? Hur ska vi utveckla projektmodeller?”. Det finns liksom inte vilket gör 
det väldigt svårt. Jag har ju tio års erfarenhet i och för sig inom kommunikation och 
opinionsbildning, men inte specifikt inom projektledning. Att ha jobbat som projektledare i 
byråvärlden vilket jag tänker att vi skulle behöva få i, någon som har med sig metoder och 
processer för att kunna utveckla dem på ett bra sätt. Särskilt för att kunna kvalitetssäkra. Jag 
tänker så här, jag är rätt bra, men jag tror att vi skulle ha nytta av en senior projektledare 
som har jobbat i många år på en annan byrå. 
 
Vad är fördelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Fördelen är ju i och för sig att man kan utveckla sitt eget. Fördelen på den här byrån är att 
man får väldigt mycket frihet, väldigt mycket frihet att göra det man vill. En möjlighet att 
utveckla områden. Det är ofta: ”Kör!”. Det är inte ”Nä, men det går inte i linje med…” eller 
”Det är inte så vi jobbar.” utan det är bara ”Kör!”. Det kan bli en helt ny affärsidé som man 



 60 

håller på med. Som nu när jag håller på med XXX bara: ”Gör det!”. Det är ju egentligen inte 
ens PR. Det är ju fördelen med vår metod och process, att det finns mycket frihet. Som XXX 
som började som projektledare visade sig ju vara en mycket bättre produktionsledare och det 
är ju inte som att ”Nä, men du var inte precis den här personen nu måste du sluta”. Eller som 
XXX som började som skribent och sedan utvecklas mot projektledarhållet. Ja men att man 
får utrymme att förflytta sig och utvecklas. Det är ju svårare om man har väldigt strikta 
processer och så där. Att vi också kan ha utrymme för lite märkliga projekt och kunna få ihop 
dem, som XXX och XXX där vi inte riktigt vet hur mycket pengar vi har men vi kör ändå. 
Man får, det är mycket mer ad hoc, vi jobbar mycket mer… Om man jämför, att många av de 
processer man jobbar med, alltså metoder inom PR och kommunikation är väldigt linjära. 
Därför tycker jag att det är intressent, som nu i den här XXX, att man jobbar med iterativa 
spiraler snarare. Jag skulle säga att om man jämför med vår systerbyrå som har tydliga 
strukturer och kvalitetssäkrar på ett väldigt bra sätt… Jag upplever det samtidigt som att det 
är väldigt linjärt att ”Nu kommer vi hit, då beslutar vi oss för den idén, sedan går vi vidare, 
utifrån det tar vi ut det, så plockar vi ut det i de kanalerna.”. Istället för att ha en idé och inse 
att när man börjar jobba med den att man kan tweaka den och förändra den. Fördelen är ju 
att vi jobbar dynamiskt på så vis, det blir ju dyrare ibland eftersom att det förändras efter 
vägen men jag tror att det är fördelen. Att vi kan tillåta oss att byta inriktning eller idé, eller 
att låta den förändras. 
 
Vad är nackdelen med ert arbetssätt kring projekt? 
Alltså jag vet inte om jag redan nämnt detta. Jag skulle framförallt säga att det handlar om 
kvalitetssäkring och att det blir ineffektivt för att vi saknar metoder. Tydliga strukturer och 
metoder, ”Först tar vi fram det här, sedan tar vi fram det där.”. Att det är väldigt tydligt hur 
vi gör. Nästan så att det är fylla i-rutor, ”Nu är vi här i processen:” och då vet alla det. Nu är 
det ju mer att vi börjar i ena änden, hoppar till den andra, hoppar tillbaka och ah. Det blir 
ineffektivt för att man måste gå tillbaka och göra om. Man hoppar lite mer i själva processen. 
 
Vad anser du kunna förbättras kring ert arbetssätt för ökad effektivitet? 
Det är ju helt enkelt att besluta sig för en gemensam metod och process, men att den gärna 
får vara iterativ och mindre linjär. Det tänker jag skulle vara ett steg framåt. Och att ha 
idégenereringsprocesser, att ha bra metoder för dem. 
 
Något övrigt du vill tillägga? 
Nej. 


