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ABSTRACT 
This licentiate thesis focuses on management control in a cross-functional R&D 
project. The complexity and uncertainty of such projects make them hard to manage. 
While a vertical perspective on control mainly characterizes the early literature on 
management control of R&D projects, a more recent approach has been to focus on 
horizontal control. This thesis argues that there is a need for balance between vertical 
and horizontal control. The overriding purpose of the study is to generate increased 
knowledge of management control in a cross-functional R&D project. Two research 
questions that specify the overriding purpose are formulated: 1) How can a mix of 
vertical and horizontal control be characterized in a cross-functional R&D project? 2) 
What are the mechanisms that underlie the design of a mix between vertical and 
horizontal control in a cross-functional R&D project? A case study approach is used, 
which includes a pre-study and a main study. The pre-study aims to delimit the 
research area and to identify research questions. The main study concerns a cross-
functional R&D project involving the LKAB Group and one of their customers. The 
empirical data consist mainly of in depth-interviews but also project reports. The 
results of this study suggests that the mix of vertical and horizontal control in a cross-
functional R&D project is a complex design, where horizontal control seems to be 
dominant on the strategic and operative levels whilst vertical control is mainly used to 
coordinate the horizontal collaboration. For a cross-functional R&D project involving 
a customer, the most important mechanism underlying the design of the control mix 
appears to be the importance of preserving a good relationship between the 
companies. 
 





SAMMANFATTNING  
Denna uppsats fokuserar på styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Det har blivit allt 
vanligare med tvärfunktionella projektgrupper i dagens FoU-projekt. En anledning är 
att dessa projektgrupper förväntas bl a förkorta utvecklingstiderna och på så sätt bidra 
till effektivare och konkurrenskraftigare FoU-projekt. I projektstyrningslitteraturen 
framstår det som särskilt svårt att styra tvärfunktionella FoU-projekt då de ofta omfattas 
av stor osäkerhet och är komplexa i många hänseenden. Styrningen i denna uppsats 
utgår från två perspektiv; ett vertikalt och ett horisontellt perspektiv. Den tidiga 
projektstyrningslitteraturen har främst haft ett vertikalt perspektiv på styrning, men en 
senare trend i litteraturen föreslår istället ett horisontellt perspektiv på styrning. I denna 
uppsats har det dock argumenterats för att det krävs både vertikal och horisontell 
styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Uppsatsens övergripande syfte är att skapa en 
fördjupad förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Syftet har preciserats 
genom två forskningsfrågor, nämligen: Hur kan en styrmix med vertikala och 
horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? Vilka mekanismer ligger till 
grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? 
 
Studien baserades på en fallstudieansats och en förstudie samt en huvudstudie har 
genomförts. Syftet med förstudien var att begränsa forskningsområdet och att 
identifiera forskningsfrågor som även hade praktisk relevans. Huvudstudien bestod av 
ett tvärfunktionellt FoU-projekt som bedrevs i samarbete mellan LKAB och en av 
deras kunder. Det empiriska materialet samlades främst in genom personliga intervjuer 
med projektdeltagarna men det inkluderar även olika projektrapporter. Resultaten av 
denna studie tyder på att styrmixen i tvärfunktionella FoU-projekt utformas dels för att 
hantera beroendeförhållanden och dels för att reducera de olika dimensionerna av 
osäkerhet som kan finnas i projektet. Ett annat resultat av studien indikerar att 
horisontell styrning utgör grunden för styrmixen i tvärfunktionella FoU-projekt, men 
det krävdes även samordning genom det vertikala perspektivet. Den mekanism som 
verkade ha störst inflytande på styrmixens utformning, i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt som genomfördes tillsammans med en kund, var dock viljan att bevara den 
goda relationen mellan företagen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord; styrning, vertikal styrning, horisontell styrning, tvärfunktionella projektgrupper, 
FoU-projekt, osäkerhet och projektstyrning  
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1. INLEDNING  
Denna uppsats handlar om svårigheten med att styra tvärfunktionella FoU-projekt. I detta 
kapitel ges en inledning till problemet och sedan definieras vertikal och horisontell styrning som är 
två centrala styrformer i denna uppsats. Därefter presenteras förstudien som gav underlag till en 
fortsatt problematisering vilken utmynnade i studiens syfte och forskningsfrågor. Slutligen redogörs 
för uppsatsens disposition. 

1.1 Projekt som en vanlig organisationsform 
Det blir allt vanligare att organisera verksamheten i projektform i näringslivet (Lundin 
& Steinthórsson, 2003). Denna trend kan även urskiljas i tjänsteföretag och inom den 
offentliga sektorn (Berggren, 2001). Berggren (2001) menar att projektformen har 
utvecklats från att tidigare varit en lösning för att hantera speciella problem till att bli 
ett av de vanligaste sätten för organisationer att organisera sin verksamhet. En 
anledning till den ökade användningen av projekt som en organisationsform är att den 
anses passa flertalet verksamheter och arbetsuppgifter samt att projektformen är 
lämpligt vid ett tidsbegränsat arbete, vilket innefattar både kreativitet och flexibilitet 
(Svensson & von Otter, 2001). Ordet projekt har fått en bred definition rent allmänt 
och det används idag på flera olika sätt inom olika organisationer. Den breda 
innebörden av ordet projekt gör det oklart vad ett projekt är för något och det 
behöver således definieras. En klassisk definition av ett projekt, vilken har använts av 
flera projektforskare, lyder enligt följande:  
 

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som 
genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå uppställda mål.” (Engwall, 1999 s. 16)   

 
Den första aspekten definitionen behandlar är att ett projekt är tidsbegränsat och 
avskilt från den normala verksamheten. Tidsbegränsningen lyfts fram som den största 
skillnaden mellan ett projekt och en permanent organisation (se Engwall, 1999; 
Lundin & Söderholm, 1995). Blomberg (1998; 2003) hävdar å andra sidan att det inte 
finns några tydliga tidsgränser i ett projekt. Han menar istället att alla projekten har en 
förhistoria och att ett projekt kan leda till långsiktiga konsekvenser. Tidsbegränsningen 
ifrågasätts även av Christensen och Kreiner (1997). De påstår att effekten av ett projekt 
ses först senare när projektet är upplöst och således minskar pressen på att vara effektiv 
jämfört med en organisation som har ett långsiktigt perspektiv. Den andra aspekten i 
Engwalls (1999) definition är att projektet genom styrning ska tilldelas resurser för att 
uppnå ett uppställt mål. Denna aspekt skiljer ett projekt från ett grupparbete (Engwall, 
1999). En annan liknande definition vilken är gjord av Institutet för projektstyrning1 är 
att ett projekt är ett tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en unik produkt eller 
tjänst. Ett centralt kriterium för denna definition är att det tillfälliga åtagandet är 
avgränsat från den vanliga verksamheten. Det gäller både avgränsningen i tiden men 
också själva utförandet av åtagandet. Denna uppsats ansluter sig främst till Engwalls 
(1999) definition av ett projekt eftersom han lyfter fram betydelsen av styrning för att 
uppnå uppställda projektmål. Däremot antas projektet dels ha en förhistoria och att det 

                                                 
1 En översättning av Institute for Project Management  
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dels kan leda till långsiktig påverkan vilket är i linje med Blombergs (1998; 2003) 
resonemang. 
 
Bengtsson, Lind och Samuelsson (2000) hävdar att allt fler företag använder sig av 
horisontella organisationsformer för att öka kundanpassningen, kvaliteten och 
flexibiliteten. Det nämner som exempel att allt fler företag arbetar för att 
processorientera sin verksamhet. Detta kan också relateras till den ökade fokuseringen 
på projekt (Berggren, 2001) vilket är en typ av horisontell organisationsform. I och 
med att horisontella organisationsformer får allt större betydelse leder det till att 
projektgruppen blir allt mer betydelsefull i företagen (Bengtsson, et al, 2000).  
 
Den breda användningen av projektformen i samhället leder till att det finns flera olika 
typer av projekt. Ett projekt i en organisation kan t ex innebära att arbetssättet i 
organisationen utvecklas och förändras men det kan också innebära utvecklande av nya 
produkter eller teknologier (Söderlund & Bredin, 2005). Utveckling av nya produkter 
är idag en central dimension i många företags strategier eftersom det bl a stärker 
företagens överlevnadsförmåga och konkurrenskraft (Brown & Eisenhardt, 1995). 
Engwall (2003) framhåller att det är av största betydelse att driva effektiva forsknings- 
och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). Den här uppsatsen kommer i fortsättningen att 
fokusera just på FoU-projekt. 

1.2 FoU-projekt 
FoU är ett brett begrepp vilket har använts på flera olika sätt i litteraturen (Cox, 1990). 
En allmän föreställning är att ett FoU-projekt syftar till att åstadkomma något nytt. Ett 
FoU-projekt kännetecknas av att det både innefattas av forskning och utveckling. Det 
svåra är att avgöra när den inledande fasen med forskning övergår till en utvecklingsfas 
(Trott, 2002). Trott (2002) beskriver ett FoU-projekt som att det kan innefattas av 
flera aktiviteter vilka kan relateras både till forskning och till utveckling. Han delar in 
dessa aktiviteter i grundforskning, tillämpad forskning, utveckling och teknisk service. 
Grundforskning beskriver han som en aktivitet vilken är av mer allmän natur, där 
avsikten är att skapa ny kunskap inom ett område och den riktar sig oftast mot en bred 
skara av användare. Vidare menar han att grundforskning utförs främst vid universitet 
och i större organisationer. Den andra typen av forskning, tillämpad forskning, är en 
aktivitet där man använder sig av befintliga vetenskapliga principer för att lösa ett visst 
problem. Denna typ av forskning bidrar främst till att skapa nya produkter. Den kan 
utföras både av universitet och av större organisationer (ibid.). Nästa aktivitet är 
utveckling, vilket är mycket likt tillämpad forskning eftersom den bygger på 
användandet av befintliga vetenskapliga principer men skiljer sig eftersom aktiviteterna 
fokuserar enbart på produkter. Det kan t ex vara att komma på lösningen av ett 
tekniskt problem med en produkt. Den sista aktiviteten i ett FoU-projekt är teknisk 
service som främst innefattas av service, av existerande produkter och processer. Det 
kan t ex innebära åtgärder för att produktionsprocessen ska fungera effektivt eller 
förändringar i produkter för att sänka tillverkningskostnaden. 
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Ett FoU-projekt kan således genomföras på universitetet och i näringslivet, men även i 
samverkan mellan dessa organisationer. Den traditionella synen på ett FoU-projekt i 
näringslivet är att det handlar om att lösa ett teknologiskt problem vilket sedan 
utvecklas till en affärsmöjlighet (Trott, 2002). Affärsmöjligheten utvecklas sedan till att 
bli en konkurrensfördel för företaget. Det som är utmärkande för ett FoU-projekt är 
att det kännetecknas av stor osäkerhet vilket leder till att det blir svårt att planera och 
specificera projektet på förhand (se bl a Sahlin-Andersson, 1996). Osäkerheten i ett 
FoU-projekt är större i början av projektet då forskning bedrivs och minskar successivt 
då projektet övergår till att handla mer om utveckling (Engwall, 2003). En klassisk 
definition av osäkerhet är att den är informationsrelaterad och kan delas in i två olika 
dimensioner (Galbraith, 1973). Den ena dimensionen kan beskrivas som 
informationsbrist och den andra kan relateras till oklarhet2. Till exempel kan 
informationsbrist i FoU-projekt vara att det saknas tillräckligt med information för att 
kunna lösa uppgiften. Man har inte och/eller kan inte inhämta nödvändig information 
från relevanta källor, det kan vara både interna och externa källor. Den andra 
dimensionen av informationsrelaterad osäkerhet kan beskrivas som att det råder en 
oklarhet om vilket problem som projektet ska lösa. Exempelvis kan det innebära att 
det finns oklarheter relaterade till vad som ska göras, vad som är möjligt att 
åstadkomma, hur de olika delarna i ett projekt hänger samman, och om det finns en 
koppling mellan de olika delarna i ett projekt o s v (Engwall, 2003; Macintosh, 1994). 
De olika dimensionerna av informationsrelaterad osäkerhet kräver olika typer av 
styrning (Davila, 2000). Om det exempelvis förekommer osäkerhet i form av 
informationsbrist kan den reduceras genom att man får tillgång till mer information 
(Galbraith, 1973). Oklarhet kan däremot inte reduceras med mer information utan 
kräver istället t ex riktlinjer om vad som ska göras (Engwall, 2003). (Se avsnitt 3.6 för 
en mer ingående beskrivning av osäkerhet i FoU-projekt).   
 
Den definition av ett FoU-projekt vilken används i denna uppsats är en bred 
definition och den utgår således från Trotts (2002) resonemang om att det finns olika 
aktiviteter i ett FoU-projekt. Definitionen utgår från att ett FoU-projekt syftar till att 
åstadkomma något nytt, något som inte finns på marknaden idag, och det kan 
antingen vara en produkt eller en tjänst. Det intressanta i denna uppsats är hur ett 
FoU-projekt kan styras, för att bedrivas på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.  

1.3 Styrning i FoU-projekt 
Styrning av en organisation kan beskrivas som en medveten samordning och 
koordinering av resurser samt handlingar för att uppnå förutbestämda ändamål 
(Häckner, 1998). Styrningen bör också anpassas till omgivningen och den rådande 
osäkerheten (Davila, 2000).  Genom att styra sin verksamhet önskar man uppnå goda 
resultat och effektivitet. Styrning är ett brett begrepp som innefattar vem som utövar 
styrning, hur styrningen utövas, hur informationen sprids och vem som ansvarar för 
vad. Ett sätt att definiera styrning är att skilja mellan styrning av och styrning i 
(Häckner, 1998). ”Styrning av” kan kopplas till de ramar och riktlinjer vilka ett projekt 
utgår från och utövas främst av styrgruppen vilken oftast består av personer från 

                                                 
2Kommer från det engelska begreppet ambiguity  
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företagsledningen. ”Styrning i” kan relateras till projektledarens uppgift i ett FoU-
projekt. Det är projektledarens uppgift att styra projektet utifrån de ramar som 
styrgruppen har bestämt. I ett FoU-projekt förväntas styrningen dels kunna hantera 
den rådande osäkerheten, dels kraven på effektivitet och kreativitet. Synen på styrning 
i denna licentiatuppsats är att den kan konceptuellt delas in i två olika perspektiv, ett 
vertikalt och ett horisontellt perspektiv (se Häckner & Nilsson, 2005). Ett vertikalt 
perspektiv på styrning kan kopplas till en hierarkisk och centraliserad 
organisationsstruktur, där informationsflödet går i vertikal riktning. Andra kännetecken 
är att den information som föredras är skriftlig och numerisk, resultatet är i fokus 
istället för processen, och beslutsfattande sker utifrån den rationella beslutsmodellen 
(Häckner & Nilsson, 2005). Vertikal styrning kan främst relateras till projektets 
styrgrupp eller till företagsledningen i en organisation (se figur 1 där den vertikala pilen 
åskådliggör den vertikala styrningen i ett projekt). Enligt Bengtsson et al (2000) kan 
den vertikala styrningen till exempel vara övergripande samordning. Horisontell 
styrning kan relateras till teambaserade organisationsformer vilka präglas av horisontella 
processer, decentralisering och ett utrymme för lokalt inflytande och lärande 
(Bengtsson et al, 2000). Andra egenskaper för horisontella styrformer är att de 
innefattar det som motiverar individer i deras arbete, informell styrning och de sociala 
regler och normer som finns i organisationen (Häckner & Nilsson 2005). Horisontella 
styrformer bygger på ömsesidigt utbyte av information och interaktion. I figur 1 är den 
horisontella styrningen representerad av de kortare och smalare horisontella pilarna 
som finns dels mellan olika team i projektet men också mellan företaget och dess 
leverantör och/eller kunder. Det vertikala och horisontella perspektivet på styrning är 
teoretiska begrepp och det ska inte ses som varandras motpoler. Det är i praktiken 
svårt att urskilja ett renodlat perspektiv på styrning, utan det mest sannolika är att båda 
perspektiven förekommer samtidigt i en organisation. Det är dock troligt att det ena 
perspektivet på styrning är övervägande i vissa situationer och det andra perspektivet i 
andra. 

 
Figur 1 En modell över vertikala och horisontella former av styrning i team, processer och nätverk 
(Bengtsson et al, 2000) 
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1.3.1 Styrningens uppgift i FoU-projekt  
Styrning av FoU-projekt har uppmärksammats tidigare i litteraturen (se exempelvis 
Engwall, 2003; Kreiner, 1996; Sahlin-Andersson, 1996). Det finns dock olika syn på 
styrningens uppgift i FoU-projekt. Några olika spår inom litteraturen kommer kort att 
presenteras nedan för att visa på att de inte är samstämmiga. Enligt Brown och 
Eisenhardt (1995) kan tre huvudspår i produktutvecklingslitteraturen identifieras, vilka 
representerar olika perspektiv på styrning av FoU-projekt3. Det första perspektivet är 
synen på FoU som en rationell plan. Det andra perspektivet är FoU som ett 
kommunikationsnät och det tredje perspektivet är synen på FoU som disciplinerad 
problemlösning. Synen på FoU som en rationell plan bygger på att noggranna planer 
som implementeras väl, kommer att leda till framgång. Enligt denna syn blir planer 
och formella ekonomistyrningssystem viktiga styraspekter (Bonner, Ruekert & 
Walker, 2002; Bisbe & Otley, 2004) i FoU-projekt. Det andra spåret förespråkar 
istället interna och externa relationer för ett väl fungerande FoU-projekt istället för 
formella planer och ekonomistyrningssystem. Huvudargumentet inom detta spår är att 
kommunikation mellan projektdeltagare och med personer utanför projektet leder till 
en bättre produktutvecklingsprocess (se Brown & Utterback, 1985). Inom detta spår är 
synen mer inriktad på processen och inte på utfallet och den rationella planen. Det 
tredje spåret representeras av synen på produktutveckling som en teknik för 
disciplinerad problemlösning. I motsats till synen på FoU-projekt som en rationell 
plan, förespråkas en lösare styrning vilken ger utrymme för kreativitet och flexibilitet. 
Dessa tre spår förespråkar olika typer av styrning. Det finns ytterligare spår inom 
litteraturen som behandlar styrningens uppgift i FoU-projekt. Exempelvis föreslås en 
informell syn på styrning, där personligt deltagande och engagemang leder till 
framgång (Kreiner, 1996; Abernethy & Brownell, 1997). Denna typ av styrning kan 
relateras till självstyrning som förordas i FoU-projekt (Uhl-Bien & Graen, 1998). 
Självstyrning innebär att det inte finns en projektledare som styr projektet utan 
projektdeltagarna sanktionerar själva sitt eget och varandras handlande. Vid 
självstyrning handlar individen till stor del efter egna bedömningar och utvärderar själv 
prestationerna. Renodlad självstyrning förekommer dock sparsamt i praktiken, men 
inslag av självstyrning förekommer troligtvis i flera FoU-projekt. Osäkerheten i ett 
FoU-projekt kan även leda till att projekten upplevs som svåra att styra (Sahlin-
Andersson, 1996). De skilda resultaten om styrningens uppgift i FoU-projekt gör detta 
till ett intressant område att undersöka närmare.  

1.3.2 Tvärfunktionella FoU-projekt 
Ett sätt att effektivisera FoU-projekten och bli mer konkurrenskraftig är att korta ner 
utvecklingstiderna (Engwall, 2003) och på så sätt blir de kostnadseffektiva. Det finns 
flera sätt att förkorta utvecklingstiderna i ett FoU-projekt som t ex att kartlägga 
beroenden i organisationen och att skapa tvärfunktionella kommunikationsvägar 
(ibid.). Strävan efter att förkorta utvecklingstiderna är en anledning till att 

                                                 
3 Brown och Eisenhardts litteraturöversikt behandlar främst produktutvecklingsprojekt. Produktutvecklingsprojekt ses 
som en typ av FoU-projekt i denna uppsats. 
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tvärfunktionella projektgrupper blivit allt vanligare i FoU-projekt (Holland, Gaston & 
Gomes, 2000). Den definition av en tvärfunktionell projektgrupp som denna uppsats 
bygger på är hämtad från Holland et al (2000). De definierar ett tvärfunktionellt team 
som en grupp av människor vilka tillämpar olika färdigheter, med en hög grad av 
ömsesidigt beroende för att försäkra ett effektivt genomförande av ett av 
organisationens gemensamma mål. 
 
Ett av syftena med tvärfunktionella FoU-projekt är att uppnå mer innovativa lösningar 
än i traditionellt organiserade projekt (Uhl-Bien & Graen, 1992). Andra fördelar vilka 
relateras till tvärfunktionella projektgrupper är t ex att de förbättrar förmågan att 
hantera komplexitet genom projektgruppens breda kompetens, att de ökar 
kreativiteten, ökar de anställdas motivation och att de är kundfokuserade (Holland et 
al, 2000). Det finns dock en del svårigheter förknippade med tvärfunktionella 
projektgrupper. Exempelvis förekommer det, i större utsträckning än i traditionellt 
organiserade projekt, missförstånd och konflikter bland projektdeltagarna (Amabile, 
Patterson, Mueller, Wojcik, Odomirok, Marsh & Kramer, 2001). Andra hinder i 
tvärfunktionella projektgrupper är att de finns en konflikt mellan olika mål inom 
organisationen, en tävlan om resurser och att ansvarsområdena är överlappande 
(Holland et al, 2000). Holland et al (2000) har också kommit fram till att det är ett 
hinder om det finns en konflikt mellan organisationens mål och projektdeltagarnas 
personliga mål samt att det ofta saknas klara och tydliga riktlinjer i tvärfunktionella 
projektgrupper. 
 
Den tvärfunktionella organiseringen av FoU-projekt verkar bli allt vanligare och det är 
därför intressant att undersöka hur dessa projekt kan styras. Det speciella med 
tvärfunktionella projektgrupper är att det oftast är tillfälliga projektgrupper som arbetar 
under ständig tidspress och de förväntas vara högpresterande (Holland et al, 2000). 
Enligt Holland et al (2000) bör projektdeltagarna i tvärfunktionella projektgrupper 
kunna hantera dels konkurrerande sociala identiteter och lojaliteter mellan den egna 
funktionen (avdelningen) och projektgruppen. Det innebär att kontexten för 
tvärfunktionella projektgrupper är särskilt komplex eftersom projektdeltagarna dels 
måste förhålla sig till den hierarkiska strukturen (kan t ex vara den egna avdelningen) 
och dels till den horisontella strukturen (d v s beroendeförhållanden inom 
projektgruppen).  
 
Med detta som utgångspunkt genomfördes en förstudie av ett tvärfunktionellt FoU-
projekt inom akademin. Syftet med förstudien var att erhålla en större förståelse för 
problematiken kring styrning av tvärfunktionella FoU-projekt och att identifiera 
möjliga forskningsfrågor till huvudstudien. En inledande frågeställning till förstudien 
var: 

 
 Vilka möjligheter och problem finns i ett tvärfunktionellt FoU-projekt för att uppnå 
projektmålen ? 
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1.4 En inblick i ett tvärfunktionellt FoU-projekt i akademin 
I detta avsnitt presenteras den förstudie vilken genomfördes under hösten 2004 i 
forskarskolan Arena innovativ teknik och företagande, vid Luleå tekniska universitet. För 
att skapa en större insikt om tvärfunktionella FoU-projekt och för att identifiera 
möjliga forskningsfrågor genomfördes en förstudie i forskarskolan. Forskarskolan 
fungerade som ett forum för personer med olika perspektiv på tekniska innovationer 
och företagande. Den var mångvetenskaplig och den bestod av 15 doktorander med 
olika ämnestillhörigheter. Ungefär hälften av deltagarna var ingenjörer och andra 
hälften var samhällsvetare. Doktoranderna representerade flera olika 
forskningsområden; företagsekonomi, informatik, datorstödd maskinkonstruktion och 
kemisk teknologi, för att nämna några av dem. 
 
Inom forskarskolan läste doktoranderna kurser, deltog på seminarier och hade andra 
sammankomster. En del av ett kursmoment i forskarskolans regi var en projektkurs 
som kallades för Design for Wellbeing. Det var projektkursen som var det studerade fallet 
i förstudien. Kursmomentet syftade till att skapa en förståelse för innovationsprocessen, 
och att sammanföra teori och praktik inom det mångvetenskapliga området innovativ 
teknik och företagande. Ett annat mål med kursmomentet var att ge doktoranderna en 
gemensam teoretisk grund till innovationer och produktutveckling ur både ett tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv. Kursmomentet innebar i korthet att doktoranderna 
tillsammans skulle utarbeta ett koncept eller en produkt för framtidens mötesplatser. 
Projektet inleddes med en fas där deltagarna sökte efter behov i samhället för 
framtidens mötesplatser. Olika grupper av människor intervjuades om deras behov av 
mötesplatser. Exempelvis intervjuades dagisbarn, elever på mellanstadiet och 
högstadiet, studenter, funktionshindrade, vuxna och pensionärer. Arbetssättet i den 
inledande fasen kallades för ”needfinding”. När ett behov hade identifierats inleddes 
nästa fas, genomförandefasen. Målgruppen blev ungdomar och deras mötesplatser. Ett 
koncept för ett nytt ungdomenshus började växa fram. Ytterligare intervjuer med 
ungdomar genomfördes och andra mötesplatser för ungdomar jämfördes med 
konceptet. Denna fas i projektet kallades för ”benchmarking”. Det färdiga konceptet 
presenterades sedan i form av en rapport och en virtuell presentation av 
ungdomenshus. En helhet av ungdomenshus och ett flertal rum presenterades virtuellt 
och dessa tillsammans med rapporten var den slutliga inlämningen (produkten).   
  
Projektgruppen bestod av 16 deltagare, där 15 var från forskarskolan och den sextonde 
deltagaren hade valts in p g a av hans kompetens. Hans kompetens fanns inte 
representerad i projektgruppen och den antogs vara viktigt för att genomföra projektet. 
Jag var själv en av deltagarna i forskarskolan och deltog således även i kursmomentet, 
Design for Wellbeing. Övriga personer inblandade i projektet var tre coacher vars uppgift 
var att de skulle ge råd och stöd i utvecklingsprocessen och på så sätt fungera som ett 
bollplank. Dessa personer bedömde också kursdeltagarnas prestationer i projektet.  

1.4.1 Tillvägagångssätt och val av fall i förstudien 
Valet av fall baserades främst på kriterierna att projektet skulle vara ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt och att jag skulle kunna få en god access till projektet. Det var också ett 
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kriterium att FoU-projektet skulle vara aktivt. Dessa kriterier var viktiga för att erhålla 
en riklig information vilken kunde bidra till att öka förståelsen om vilka möjligheter 
och problem som fanns för att nå projektmålen i ett tvärfunktionellt FoU-projekt. Yin 
(2003) nämner access som ett vanligt och giltigt kriterium vid kvalitativa studier.  
 
Genom mitt eget deltagande i projektet kunde även observationer och egna 
upplevelser stärka förståelsen för det studerade projektet och ge en djupare inblick i 
vilka möjligheter och problem som kan förekomma i tvärfunktionella FoU-projekt för 
att uppnå projektmålen. Bragd (2002) menar att en nära kontakt till det studerade fallet 
leder till en bättre bedömning. Vidare påstår hon att man erhåller en annan förståelse 
genom ett ”insiderperspektiv” än om empirin endast hade samlats in genom 
intervjuer. Genom att själv delta i projektet erhölls således en rikare bild av styrningen 
i projektet. Egna erfarenheter och professionella kunskaper på ett område som studeras 
kan både ses som en tillgång och som en risk (Lindholm, 2003). Det kan räknas som 
en tillgång om aktörerna har ett förtroende för forskaren och känner därmed att de 
kan lämna sanningsenliga beskrivningar. Det egna deltagandet i projektet kan också 
anses som en risk om exempelvis forskaren inte vågar framföra synpunkter som kan 
vara obekväma eller om de intervjuade inte kände sig bekväma och inte gav uppriktiga 
svar, men då fördelarna med fallet ansågs överväga valdes forskarskolan som fall. De 
som intervjuades var fyra projektdeltagare och en coach. Projektdeltagarna som valdes 
ut tillhörde skilda forskningsområden, eftersom ett sådant urval gav en mer 
diversifierad beskrivning av vilka möjligheter och problem som fanns med att uppnå 
projektmålen i ett tvärfunktionellt FoU-projekt. En av coacherna i projektet 
intervjuades också för att ge sin syn på vilka möjligheter och problem som fanns i det 
studerade fallet. Ett annat kriterium vid urvalet av aktörer var att de skulle ha deltagit 
aktivt i projektet och att de skulle vara insatta i projektet för att kunna ge en så rik 
beskrivning av fallet som möjligt. Urvalet kan närmast beskrivas som en kombination 
mellan ett förståelseurval och ett problemorienterat urval (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 
240). Det innebar att de aktörer som valdes ut antogs vara betydelsefulla och de valdes 
ut för att få en mångsidig beskrivning av vilka möjligheter och problem som fanns för 
att nå projektmålen i det studerade fallet.  
 
Förstudiens resultat baserades främst på de personliga intervjuerna men även mina egna 
observationer av projektet påverkade analysen av förstudien. Under intervjuerna 
användes en intervjuguide4 vilken fungerade som ett stöd för diskussionen med 
projektdeltagarna. Intervjuguiden testades på kollegor på ämnet Redovisning och styrning 
för att säkerställa att frågorna var begripliga och att de uppfattades rätt. Analysen i 
förstudien bygger på projektdeltagarnas redogörelser vilka jämfördes mot varandra men 
främst mot teori. Analysen och de främsta resultaten av förstudien presenteras i form av 
citat från projektdeltagarna vilka tolkas med stöd av teorin. Yin (2003) föreslår att 
presentationen av en förstudie ska främst vara inriktad på att beskriva vilka lärdomar 
som dragits dels angående forskningsdesignen och dels angående tillvägagångssätt för 
att studera fältet. Med detta i åtanke kommer presentationen av förstudiens resultat 
innefattas av det projektdeltagarna lyfte fram som särskilt betydelsefullt för att nå 

                                                 
4 Se appendix A för intervjuguiden 
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projektmålen men också av vilka lärdomar som förstudien gav. Det är svårt att på ett 
tydligt sätt beskriva hur analysarbetet sker i en kvalitativ studie eftersom mycket av 
analysarbetet sker i huvudet på forskaren. Analysen i förstudien utgick från att besvara 
frågan om vilka möjligheter och problem det finns i ett tvärfunktionellt FoU-projekt 
för att uppnå de uppställda projektmålen. De citat vilka har valts ut beskriver några 
möjligheter och problem för att nå projektmålen. Den teori som förstudien jämförs 
mot återfinns dels i detta kapitel men även i kapitel 3 vilket innefattar studiens 
referensram. När förstudien genomfördes var den teoretiska referensramen inte fullt 
utvecklad utan ett resultat av förstudien var att den teoretiska referensramen behövde 
utvecklas innan huvudstudien genomfördes. Se metodkapitlet för en mer ingående 
beskrivning av forskningsdesignen i avsnitt 2.3. 
 
Innan förstudien genomfördes fanns det vissa föreställningar om tvärfunktionella FoU-
projekt vilka har hämtas från litteraturen. En av dessa föreställningar var att det skulle 
vara mer konflikter i tvärfunktionella projektgrupper än i traditionellt organiserade 
projektgrupper. En annan föreställning vara att projektdeltagarna skulle uppleva 
projektet som osäkert. Ytterligare en föreställning som fanns var att styrningen skulle 
främst utgå från ett horisontellt perspektiv eftersom den senaste trenden i litteraturen 
pekar på att allt fler använder sig av olika former av horisontell styrning (se t ex 
Berggren, 2001; Bengtsson et al, 2000).  

1.4.2 Fallet forskarskolan 
Nedan presenteras några av de möjligheter och problem vilka projektdeltagarna lyfte 
fram som särskilt betydelsefulla för att uppnå projektmålen. Dessa presenteras i fyra 
olika teman, vilka är utvecklingen av samarbetet över tiden, upplevda problem och 
svårigheter i projektet, styrningen i projektet, och betydelsen av förtroende för att 
uppnå projektmålen.  
 
Projektkursen inleddes med att en av coacherna presenterade upplägget av kursen och 
tidplanen. Sedan fick deltagarna fria händer med den enda begränsningen att hålla sig 
inom tidsplanen. Hur själva arbetet skulle struktureras fick projektgruppen själv 
bestämma. Projektdeltagarna beslutade om fasta möten varje vecka i gruppens 
projektrum, för att skapa en struktur för samarbetet, och övrig kommunikation skedde i 
början via en Internetportal. Den användes även för att underlätta 
informationsspridning och kommunikation eftersom projektdeltagarna befann sig på 
olika avdelningar inom universitetet.  
 
Till en början tillhörde alla projektdeltagare en och samma arbetsgrupp. Efter vissa 
problem med att komma framåt i projektet beslutades det att projektgruppen skulle 
delas in i mindre grupper för att effektivisera arbetet. Genom att skapa fyra mindre 
grupper med egna ansvarsområden tog projektet fart. Detta skedde ungefär i mitten av 
projektet. Projektet sträckte sig från våren 2004 till årsskiftet (2004/2005). Utan 
indelningen i olika ansvarsområden var det svårt att fatta beslut på möten eftersom det 
fanns många personer med starka viljor och åsikter som inte kunde enas. På 
projektmötena förväntades det att alla skulle dela med sig av sina tankar och åsikter, 
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vilket gjorde att mötena i stor grupp ofta upplevdes som långa och ineffektiva. 
Gruppstorlek har behandlats tidigare i organisationslitteraturen och resultaten tyder på 
att en allt för liten eller en allt för stor grupp har en negativ inverkan på gruppens 
prestation (Cohen & Bailey, 1997). En annan anledning till att projektmötena 
upplevdes som ineffektiva kan vara att projektdeltagarna hade svårt att förstå varandra 
och att kommunicera med varandra vilket är i linje med Amabile et als (2001) resultat. 
En annan möjlig förklaring är att projektdeltagarna inte hade hunnit utveckla en 
gemensam kultur i början av projektet. De hade med andra ord inte hunnit socialiserats 
än. Enligt Katz (2004) innebär socialiseringsfasen att relationer byggs upp och att 
deltagarna lär känna varandra. Det kan tolkas som att projektdeltagarna inte hade lärt 
känna varandra än och därför hade de svårt att kommunicera med varandra.  
  
Efter indelningen, i fyra mindre grupper, var grupperna fortfarande tvärfunktionellt 
sammansatta för att behålla möjligheterna till olika idéer och åsikter. Ju närmare slutet 
projektkursen närmade sig desto lättare blev det för projektdeltagarna att samarbeta och 
kommunicera med varandra, både i de mindre grupperna men även för gruppen som 
helhet. Detta tyder på att projektdeltagarna hade socialiserats och att det hade skapats en 
vi-känsla i projektgruppen (se t ex Blomberg, 2003). Flera av projektdeltagarna var 
dock missnöjda eftersom de upplevde det som att alla inte bidrog lika mycket till 
projektet. I sista skedet av projektet ändrades grupperna igen och till sist bestod 
projektet av tre mindre grupper med olika ansvarsområden (se figur 2). En grupp 
ansvarade för sammanställningen av rapporten, en för presentationen av rapporten, och 
den sista ansvarade för byggandet av virtuella rum. Då tidspressen blev påtaglig i slutet 
av projektet tillvaratogs individernas individuella kunskap och det var den som styrde 
sista indelningen av projektet. Vid denna tidpunkt löstes den tvärfunktionella strukturen 
upp och den individuella kunskapen ansågs viktigare för att hinna uppnå projektets mål 
i tid. 

  
 
Figur 2 Utveckling av samarbetsformen över tiden i projektet 
 
 
En svårighet som de flesta projektdeltagarna upplevde vara att det inte gick att relatera 
till den forskning som de bedrev i övrigt. Flera av projektdeltagarna såg det som en 
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nackdel att det inte fanns en naturlig koppling till det egna projektet. Detta hade 
kunnat öka motivationen och deltagandet i projektet enligt en av projektdeltagarna. En 
annan projektdeltagare upplevde ett problem i avsaknaden av stöd från den egna 
avdelningen för deltagandet i forskarskolan. Det hade inte avsatts någon tid för 
deltagandet i projektet men projektdeltagaren såg det som en möjlighet att komma in i 
gruppen och skaffa sig ett nätverk. Denna projektdeltagare hade inte varit med i 
forskarskolan från starten och därav var det ett problem med att det inte fanns något 
stöd från den egna avdelningen. Vidare säger projektdeltagaren: 
 

”Doktorander har ont om tid och det gör att det finns en intressekonflikt mellan 
forskarskolan och den egna forskningen”. 

 
Detta citat visar att projektdeltagaren upplevde det som att tiden inte räckte till att både 
fokusera på projektet och den egna forskningen. Mitt intryck var att detta upplevdes av 
flera av doktoranderna i projektet. Det förelåg således en konflikt mellan de olika 
uppgifterna som doktoranderna i forskarskoland hade. Dubbla roller eller dubbelt 
medlemskap är en aspekt som har tagits upp tidigare i litteraturen om tvärfunktionella 
team (se t ex Holland, et al 2000). Medlemskap i en grupp innefattar bl a aspekten att 
medlemmarna sanktionerar varandras handlande genom att inkludera eller exkludera 
deltagare i gruppen. En effekt av medlemskap är att det skapas en känsla av tillhörighet 
och gemenskap (Munro, 1996). Medlemskap erhålls enligt Munro (1996) om en person 
erkänns som kompetent och respekterad av övriga i gruppen.   

Styrningen i projektet 
Det stora handlingsutrymmet som projektgruppen hade anknyter främst till 
självstyrning. Det stämmer med Uhl-Bien och Graens (1998) resultat att självstyrning är 
vanligt i tvärfunktionella projekt. Flera av aktörerna sade att de saknade tydliga riktlinjer 
och en projektledare. Den riktlinje som hade störst betydelse för projektet var 
tidpunkten då projektet skulle vara färdigt. Då projektet inte hade en projektledare 
ansåg en projektdeltagare att alla styr lite grann. En annan projektdeltagare sade att det 
inte fanns någon styrning av projektet utan att det istället byggde på ett 
konsensusbeslutsfattande. Två av projektdeltagarna sade att styrningen upplevdes som 
dålig och otillräcklig. En av dem uttryckte sig enligt följande:  
 

”Det finns ingen styrning av projektet överhuvudtaget. Det har varit en mycket dålig 
styrning och  projektet hade verkligen behövt en projektledare”.  
 

Detta citat tyder på att projektdeltagarna saknade direktiv vilket kan tolkas som att den 
vertikala styrningen i projektet saknades och därav ansåg de att den befintliga styrningen 
var dålig. Detta är i linje med Holland et als (2000) studie vilka kom fram till att oklara 
direktiv var ett hinder för tvärfunktionella projektgrupper. En annan möjlig tolkning är 
att den horisontella styrningen inte ansågs som tillräcklig. Horisontell styrning bygger 
på personliga relationer och engagemang (Kreiner, 1996). Den horisontella styrningen 
kan inte implementeras i traditionell mening utan den växer istället fram med tiden i ett 
projekt.  
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Projektet liknade främst en lärandeprocess enligt den intervjuade coachen. Styrningen 
av projektet karaktäriserades, enligt coachen, av en informell styrning med mycket eget 
ansvar av projektdeltagarna. Coachens uppgift var enligt honom själv, att främst vara ett 
stöd för projektdeltagarna. Om det fanns några problem var det projektdeltagarna som 
skulle söka upp honom för att få hjälp. Han framhöll också att coachen var på samma 
nivå som projektdeltagarna och det fanns ingen ”top-down” styrning i projektet. Synen 
på styrningen av projektet skiljer sig åt mellan coachen och projektdeltagarna. Den 
främsta skillnaden var att projektdeltagarna ansåg att styrningen var otillräcklig medan 
coachen ansåg att den var lämplig eftersom den skulle stödja lärandet i projektet. 
Coachen ansåg vidare att styrningen var utformad på rätt sätt eftersom de ville behålla 
osäkerheten i projektet. Projektdeltagarna efterlyser dock mer struktur och formella 
regler och riktlinjer. En projektdeltagare uttryckte sig på följande sätt:   
 

”För att kunna vara kreativ och innovativ måste man ha vissa begränsningar att hålla sig 
inom”. 

 
Det kan tolkas som att projektdeltagaren tyckte att osäkerheten i projektet var stor och 
för att hantera den efterfrågades begränsningar vilket uttrycks i den vertikala styrningen. 
Osäkerhet i ett tvärfunktionellt FoU-projekt är en del av projektets natur (se Engwall, 
2003 och Christensen och Kreiner, 1997) men osäkerheten kan även bero på att 
projektdeltagarna hade svårt att kommunicera med varandra (se Amabile et al, 2001; 
Uhl-Bien & Graen 1998) vilket ledde till missförstånd. Detta visar återigen att den 
vertikala styrningen efterfrågades vilket kan tolkas som att den nuvarande styrningen 
inte var tillräcklig.  

Förtroende i projektet 
Trots de skilda åsikterna kring projektet blev det färdigställt. En intressant fråga blir då 
vad det var som ledde till att projektet kom i mål. Det projektdeltagarna själva lyfte 
fram var att det fanns ett förtroende bland de flesta projektdeltagare. Ett förtroende som 
innebar att de ansåg att de övriga projektdeltagarna var kompetenta och de litade på att 
de skulle genomföra de uppgifter som de blev tilldelade. Detta kan liknas vid det 
Lakemond och Magnusson (2001) kallar för kompetensförtroende. Flera av 
projektdeltagarna var eniga om att ett förtroende för andra i projektgruppen var centralt 
för att projektet skulle fungera. De intervjuade aktörerna hade dock inte förtroende för 
alla projektdeltagare. Vissa gjorde inte sina arbetsuppgifter och det var en anledning till 
att det inte fanns ett förtroende för alla i projektgruppen. Tre av projektdeltagarna 
svarade att de inte hade förtroende för alla i projektgruppen men för de flesta i 
projektet. En projektdeltagare sade att:  

 
”Förtroende är bland det viktigaste att ha när man ska arbeta i projekt” 

 
Förtroende för varandra i projektgruppen kan ha varit det som till sist fick projektet i 
land. Genom att projektdeltagarna hade förtroende för varandra kunde en 
samarbetsform som byggde på förtroende komma till stånd. En tolkning är att om det 
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inte funnits ett förtroende hade projektgruppen inte kunnat delas in i mindre grupper. 
Trots avsaknaden av vertikal styrning och att osäkerheten var stor kunde projektet 
färdigställas. Enligt Jönsson (1996) kan förtroende5 som skapas och reproduceras via 
identitetsskapande ge medlemmarna i en grupp energin att utföra samordnade 
handlingar utan hierarkisk kontroll, med andra ord kan förtroende till viss del uppväga 
avsaknaden av vertikal styrning. Det verkar rimligt att förtroendet mellan 
projektdeltagarna var en anledning till att projektmålen utfördes i tid. 

1.5 Fortsatt problematisering utifrån förstudiens resultat  
De föreställningar som fanns innan förstudien genomfördes kan delvis bekräftas (se 
avsnitt 1.4.1). Det fanns tre föreställningar och två av dem har bekräftats i förstudien. 
Den första föreställningen var att projektdeltagarna skulle uppleva projektet som 
osäkert i förstudien. Det visade sig stämma och projektdeltagarna kände en osäkerhet 
för vad de skulle utföra men också för hur de skulle gå tillväga. Den osäkerhet som 
främst förekom i förstudien kan relateras till oklarhet. I det fall där osäkerheten främst 
består av oklarhet kan den hanteras med hjälp av kommunikation mellan 
projektdeltagarna (se t ex Engwall, 2003). Kommunikation blir därför en central 
aspekt i FoU-projekt eftersom dessa ofta kännetecknas av en naturlig osäkerhet. 
Projektdeltagarna upplevde också styrningen i projektet som otillräcklig, den kan 
främst relateras till det horisontella perspektivet och den var mycket lik självstyrning. 
Även föreställningen om att det den horisontella styrningen skulle dominera stämde in 
på förstudien. Förstudien visar också att projektdeltagarna inte delade samma 
gemensamma sociala regler och normer då de kom från skilda forskningsområden och 
hade olika erfarenheter och bakgrunder. Detta har även framkommit som ett problem 
med tvärfunktionellt organiserade projektgrupper, tidigare i litteraturen (se t ex 
Amabile et al, 2001). Det kan antas att den horisontella styrformen inte fungerade 
tillfredsställande i projektet eftersom deltagarna inte förstod varandras perspektiv. 
Självstyrning har föreslagits som ett lämpligt sätt att styra tvärfunktionella grupper då 
de är svårt att utse en ledare för sådana projekt (Uhl-Bien & Graen, 1992). Detta 
stämde delvis med det studerade fallet. Projektet genomfördes i tid men många av 
projektdeltagarna saknade en projektledare och trodde att det hade underlättat arbetet 
om de hade haft en projektledare som hade en övergripande koll på vad som skedde i 
projektet. Självstyrning kan relateras till horisontell styrning eftersom styrformen 
bygger på eget ansvar och engagemang. Det horisontella perspektivet på styrning har 
föreslagits som ett lämpligt alternativ för att driva FoU-projekt (se bl a Galbraith, 1973; 
Jönsson, 1996; Kreiner, 1996). Enligt Jönsson (1996) har den kommunikativa 
metoden (d v s ett horisontellt perspektiv) en större möjlighet att lyckas i en 
förändrande omgivning som exempelvis FoU-projekt, än den traditionella metoden i 
form av vertikal styrning. Det kan tolkas som att projekt med stor osäkerhet, som 
FoU-projekt, kräver en horisontell styrning men detta visade sig inte fungera 
tillfredsställande i förstudien. I förstudien uppfattade flera av projektdeltagarna 
styrningen som dålig och otillräcklig. Det kan således antas att den vertikala styrningen 
saknades av projektdeltagarna. Flera av projektdeltagarna efterfrågade tydliga riktlinjer 

                                                 
5 Jönsson använder begreppet trust som kan översättas till förtroende eller tillit 
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och gränser som den vertikala styrningen innefattar. Exempelvis kan tydliga mål, 
kostnads- och tidsramar ge riktlinjer och gränser.  
 
I förstudien blev samarbetet bättre i och med att deltagarna lärde känna varandra och 
det utvecklades ett förtroende i projektgruppen. Jönsson (1996) förespråkar förtroende 
och kommunikation, vilka relateras till horisontell styrning, i mindre självstyrda team. 
Förutom kommunikation krävs det även förtroende inom gruppen för att ett 
horisontellt ansvar ska uppstå utan en hierarkisk struktur (ibid.). Enligt Lindholm 
(2003) bygger ansvarsfördelningen i en organisation med horisontell styrning på att en 
aktör tillerkänns trovärdighet och kompetens. För att uppnå förtroende förespråkar 
Jönsson (1996) en horisontell organisation i samband med den vertikala strukturen för 
att stödja lärande från organisationens erfarenheter.  
 
Den tredje förställningen som fanns innan förstudien genomfördes var att det skulle 
finnas konflikter i projektgruppen eftersom den var tvärfunktionellt sammansatt. 
Denna föreställning kunde dock inte bekräftas i förstudien. Det fanns vissa konflikter i 
projektgruppen, men det var svårt att avgöra om dessa berodde på att gruppen var 
tvärfunktionellt sammansatt.   
 
Det verkar alltså rimligt att anta att horisontell styrning inte fungerar i ett 
tvärfunktionellt organiserat projekt om det saknas liknande sociala regler och 
värderingar vilka är en förutsättning för ett gemensamt språk (jmf Ouchi, 1979). Att 
enbart ha en vertikal styrning verkar inte heller passande i ett FoU-projekt där 
kreativitet och nytänkande är viktigt. FoU-projekt verkar särskilt svåra att styra då de 
innefattas av en naturlig osäkerhet. Osäkerheten verkade förekomma i olika 
dimensioner i det tvärfunktionella FoU-projektet. För att kunna hantera detta verkade 
det dock som att den vertikala styrningen var betydelsefull för att föra projektet framåt, 
skapa en struktur, och för att hålla tidplanen. Det främsta resultatet av förstudien var 
dock att det vore fördelaktigt med en styrmix med vertikala och horisontella inslag i 
det studerade projektet. Detta för att skapa begränsningar och möjliggöra att projektet 
kunde drivas på ett mer effektivt sätt och samtidigt göra det möjligt för deltagarna att 
vara kreativa. Detta leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.6 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Det främsta resultatet av förstudien i denna uppsats var att det krävdes en mix av 
vertikal och horisontell styrning i det studerade FoU-projektet. Detta var vägledande 
för syftet i huvudstudien. Det övergripande syftet med studien är att skapa en djupare 
förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. För att precisera det 
övergripande syftet delades det in i två forskningsfrågor.  
 

 Hur kan en styrmix med vertikala och horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt? 
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 Vilka mekanismer6 ligger till grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt? 

1.7 Disposition av uppsatsen 
Detta avsnitt beskriver hur licentiatuppsatsen är strukturerad. Uppsatsens kapitel 
beskrivs kort och även sambandet mellan de olika kapitlen återges. Det inledande 
kapitlet i uppsatsen ger en bakgrund till problemet och innehåller också en förstudie 
vilken gav underlag för att formulera studiens övergripande syfte och forskningsfrågor. 
I det andra kapitlet beskrivs studiens vetenskapliga positionering och metodologiska 
tillvägagångssätt. En diskussion om studiens trovärdighet och tillförlitlighet görs också i 
slutet av kapitlet. I det tredje kapitlet har tidigare forskning sammanställts och det 
utgör studiens teoretiska referensram vilken främst bygger på teori från 
forskningsområdena projektstyrning, klassisk ekonomistyrning och organisationsteori. 
Dessa vävs samman och centrala styraspekter identifieras i den teoretiska referensramen 
men också i förstudien. Det fjärde kapitlet återger projektdeltagarnas beskrivningar och 
deras berättelser vilket utgör till största del den insamlade empirin. Dessutom 
innehåller kapitlet även egna tolkningar av det empiriska materialet. I kapitel fem 
analyseras det som projektdeltagarna har framhållit som mest centralt mot den 
teoretiska referensramen. Kapitel sex är det avslutande kapitlet vilket innehåller 
studiens slutsatser, implikationer och en avslutande diskussion med förslag till fortsatt 
forskning. 
 
 

                                                 
6 Se avsnitt 3.7 för en beskrivning av vad som avses med mekanismer i denna uppsats och hur de förhåller sig till 
styrmixen.  
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2. STUDIENS VETENSKAPLIGA SYNSÄTT OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga synsätt som ligger till grund för studien. Därefter 
redogörs för studiens metodologiska tillvägagångssätt, det vill säga vilken forskningsstrategi och 
forskningsansats som har använts. Sedan presenteras tillvägagångssättet vid val av fall och 
därefter redogörs för hur det empiriska materialet har samlats in, tolkats samt analyserats. 
Slutligen diskuteras vad som har gjorts för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet.   
 
Vetenskap har beskrivits av Molander (1988) som sökandet efter ny kunskap och nya 
idéer på ett systematiskt och metodiskt sätt. Utifrån denna syn på vetenskapen är det 
således viktigt att redogöra för tillvägagångssättet d v s vilka metoder och hur dessa har 
använts i licentiatuppsatsen. För att läsaren ska kunna skapa sig en god bild av 
licentiatuppsatsen kommer jag att redogöra för mina utgångspunkter beträffande de val 
som har gjorts i denna uppsats. Först diskuteras grundläggande frågor om t ex hur 
världen ser ut och hur den är uppbyggd (ontologi). Även frågor om hur kunskap ska 
erhållas och hävdas som väsentlig (epistemologi) diskuteras i följande avsnitt.  

2.1 Vetenskapligt synsätt  
Inom samhällsvetenskapen är det viktigt att redogöra för forskarens ontologiska 
utgångspunkt för studien eftersom det präglar studiens uppbyggnad. Beroende av 
studiens syfte kommer olika synsätt att användas av forskaren. Syftet i denna uppsats är 
att skapa en djupare förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt och eftersom 
studien är inriktad på att skapa förståelse kommer studien att utgå från ett aktörssynsätt. 
 
Den ontologiska utgångspunkten för studien är att verkligheten kan beskrivas som 
subjektiv och den skapas i interaktion mellan människor. Arbnor och Bjerke (1994) 
presenterar sex olika samhällsvetenskapliga paradigm som har haft betydelse för 
forskning inom företagsekonomi. Dessa sex paradigm har alla olika syn på vad som 
kännetecknar verkligheten. Det finns två ytterligheter där den ena sidan representeras 
av en objektiv verkligheten (vilken kan förklaras av forskaren) och den andra är en 
subjektiv verklighet (där forskaren försöker skapa en förståelse för ett visst fenomen). 
Synen på verkligheten som objektiv representeras av positivismen (Arbnor & Bjerke, 
1994). Den andra ytterligheten brukar främst relateras till fenomenologi. De sex 
paradigmen delar Arnor och Bjerke (1994) sedan in i tre olika synsätt. Dessa är 
analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt, där det analytiska synsättet och 
systemsynsättet är inriktade på att förklara olika samband och aktörssynsättet är inriktat 
på att skapa förståelse.   
    
Aktörssynsättet bygger på ett antagande om en subjektiv verklighet vilken skapas i 
interaktion mellan människor. Inom aktörssynsättet blir således verkligheten en social 
konstruktion som skapas och uppfattas av människor, och den kan sägas bestå av 
flertalet verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp aktörer (Arbnor & 
Bjerke, 1994). De verklighetsbilder som sammanfaller för en grupp av människor 
benämns som den objektiverade verkligheten. Den objektiverade verkligheten är 
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således skapad av människan och bör därför ifrågasättas (ibid.). De objektiverade 
delarna i verkligenheten påverkar i sin tur människan och det beskrivs som ett 
dialektiskt förhållande mellan människan och verkligheten, dvs både människan 
påverkar verkligheten samtidigt som verkligheten påverkas av människan. De 
föreställningar som delas av många människor kan dock komma att omtolkas och 
ifrågasättas i en annan situation (ibid.). Aktörssynsättet är inriktat på att kartlägga 
innebörden och betydelsen som olika aktörer lägger i sina handlingar och i den 
omgivande miljön. Aktörerna konstruerar fortlöpande sin sociala verklighet men det 
sker utifrån premisser om det sociala sammanhanget. Den sociala verkligheten består 
av bl a organisationer, människor och deras uppfattningar (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Studiens övergripande syfte är att skapa en djupare förståelse för styrningen i 
tvärfunktionella FoU-projekt och aktörssynsättet har valts som utgångspunkt för 
studien. Det innebär att det är aktörernas bilder och deras uppfattningar som kommer 
att tolkas för att kunna skapa en förståelse för vertikal och horisontell styrning i ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt.  

2.1.1 Synen på kunskap  
Forskning kan rent allmänt ses som ett aktivt sökande av kunskap vilket innebär att 
kunskapen inte är en ren avbildning av verkligheten utan ett resultat av ett 
kunskapande (Wallen, 1996). Det innebär att den kunskap som genereras 
(epistemologi) är ett verk av en person, forskaren. Det är forskaren som väljer ut, vad 
som ska studeras, vad som är problemet och vilka metoder och teorier som ska 
användas. Denna syn på kunskapsframställning brukar kallas för konstruktivism 
(Wallen, 1996). Det innebär att forskaren är en central person för 
kunskapsframställningen. Detta stämmer väl överens med den syn på ontologi och 
epistemologi som studien präglas av i övrigt. Kunskap för mig är något som finns inom 
varje människa och genom att dela med sig av sin kunskap kan den utvecklas och 
spridas till andra människor. Detta är i enighet med den syn på kunskap som finns 
inom aktörssynsättet. Genom att tolka olika aktörers uppfattningar görs en avspegling 
av deras kunskap, vilken bidrar till att skapa en större allmän förståelse för det 
studerade fenomenet. I denna uppsats innebär det att en mer ingående förståelse erhålls 
om hur en styrmix med vertikala och horisontella inslag kan se ut i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt och vilka mekanismer som ligger till grund för styrmixens utformande.  
 
Synen på kunskap inom aktörssynsättet är att den är individberoende men följer 
principen om hur den sociala verkligheten har konstruerats (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Kunskapen refererar till hur olika aktörer eller grupper av aktörer upplever, 
tolkar, och handlar i den verklighet som de medverkar till att skapa. Kunskapen som 
utvecklas bidrar till att skapa en allmän förståelse för de föreställningar och den 
dialektiska processen vilken bidrar till att skapa verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). 

2.2 En kvalitativ ansats 
Synen på verkligheten som subjektiv och fokuseringen på de olika aktörernas 
upplevelser kan bäst relateras till en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats kan beskrivas 
som ett samlingsbegrepp för ett flertal (tolkande) tillvägagångssätt. Det är studiens syfte 
och forskningsfrågor som bör avgöra vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt. Det 
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som kännetecknar kvalitativa metoder är att forskaren eftersträvar att skapa en 
helhetsförståelse där kontexten har betydelse (Denzin & Lincoln, 1994; Miles & 
Huberman, 1994). Det är således viktigt att förstå hur aktörerna agerar, varför de gör 
på ett visst sätt och även motiven till deras ageranden. Att försöka tolka och förstå de 
mentala processer som sker i en aktörs huvud är också av intresse för en forskare med 
en kvalitativ ansats. Ett annat kännetecken för en kvalitativ ansats är att forskaren är en 
del av metoden och kan ses som ett instrument för att tolka och förstå de studerade 
processerna. En annan anledning till val av en kvalitativ ansats var studiens syfte, som 
är att ge en djupare förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt och då är den 
kvalitativa ansatsen att föredra. Den första forskningsfrågan är av en deskriptiv karaktär 
medan den andra är mer inriktad på att utveckla teori. Det var således lämpligt att ha 
en kvalitativ ansats eftersom den är att föredra vid teoriutveckling (Sutton & Staw, 
1995). Vad som utgör bra teori inom företagsekonomisk forskning är en ständigt 
pågående debatt. Det är således svårt att bedöma vad som är bra teori (Sutton & Staw, 
1995). Sutton och Staw (1995) har funnit att bra teori är svaret på frågan varför. De 
argumenterar för att en god teori är kopplingar mellan fenomen, en berättelse om 
varför handlingar, händelser, struktur, och tanke sker. Jag har med detta i åtanke utgått 
från att försöka förklara hur olika centrala begrepp i min studie är relaterade till 
varandra och varför (detta görs i avsnitt 2.6).  
 
Brunsson och Jönsson (1979) skiljer mellan två olika teorier vilka de kallar för generell 
teori och ”speciell teori”. En generell teori kan oftast användas i flera situationer men 
den har vanligen ett begränsat värde i en enskild situation. En ”speciell teori” är i 
motsats till en generell teori mindre användbar i generella situationer. Den speciella 
teorin är empirinära och ger istället en förståelse av speciella situationer. Brunsson och 
Jönsson (1979) menar att en generell teori inte alltid är slutmålet för 
kunskapsbyggande, utan för att bygga kunskap krävs det ibland en ”speciell teori”. Å 
andra sidan utgår en ”speciell teori” från en specifik situation. Den teori som utvecklas 
i denna uppsats kan närmast liknas vid en ”speciell teori”.  
 
Den kvalitativa ansatsen medför dock en del nackdelar, som exempelvis att metoden är 
tidskrävande och genererar överflödig information (Miles & Huberman, 1994). 
Genom att planera hur datainsamlingen skulle ske har jag försökt beakta nackdelarna 
med kvalitativa metoder. 

2.3 Forskningsdesign 
Det finns olika tillvägagångssätt för att undersöka ett studerat fenomen. Forskaren kan 
utgå från en deduktiv ansats, en induktiv ansats, eller en kombination mellan dessa. En 
deduktiv ansats utgår från en generell regel eller teori och hävdar att den förklarar ett 
visst enskilt fall (Arbnor & Bjerke, 1994). Den induktiva ansatsen söker eller utvecklar 
teori, som kan förklara den insamlade informationen genom att utgå från en mängd 
enskilda fall och hävda att sambandet mellan dessa fall är generellt giltigt. Genom att 
kombinera dessa ansatser utvecklas en tredje ansats vilken kallas för abduktion (ibid.). 
Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster 
som om det kunde förklara fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya 
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iakttagelser, av nya fall (Alvesson & Sköldberg, 1994). Studiens tillvägagångssätt kan 
närmast relateras till en abduktiv ansats. Detta eftersom en första utgångspunkt togs i 
litteraturen och sedan genomfördes en förstudie vilken tolkades och analyserade mot 
teori. Ett resultat av förstudien var att den teoretiska referensramen behövde utvidgas 
innan huvudstudien genomfördes. Uppsatsen har således växlat mellan teori och 
empiri. Användning av en abduktiv ansats medför att det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas samtidigt som teorin justeras och förfinas (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  Abduktion är en användbar ansats vid fallstudiebaserade 
undersökningar (Arbnor & Bjerke, 1994).    

2.3.1 Forskningsprocessen   
Nedan beskrivs hur själva forskningsprocessen har genomförts i denna uppsats. I 
enlighet med den abduktiva ansatsen har denna uppsats växlat mellan teori och empiri. 
För att erhålla en förförståelse togs den första utgångspunkten i litteraturen. I figur 3 
åskådliggörs forskningsprocessen i denna uppsats. Det är dock viktigt att poängtera att 
figuren visar på en stegvis process där en första utgångspunkt togs i litteraturen och 
sedan genomfördes en förstudie vilken efterföljdes av en ny litteratursökning. 
Processen har mer liknat en iterativ process där teorin har utvecklats under hela 
uppsatsens gång i och med nya insikter, vilket är i linje med en abduktiv ansats. Den 
teoretiska referensramen vilken återfinns i kapitel tre har utvecklats under processens 
gång därav de två litteratursökningarna.   
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Figur 3 En beskrivning av forskningsprocessen 
 

Förförståelsen  
Den första litteratursökningen var bred och fokuserade på bl a vilka möjligheter och 
problem som fanns i tvärfunktionella FoU-projekt för att uppnå projektmålen. Det 
främsta syftet med en litteraturstudie är att den hjälper författaren att sätta sig in i det 
tänkta forskningsområdet (Hart, 1998). Den information som finns tillgänglig idag är 
mycket omfattande och för att kunna genomföra en litteraturstudie krävs det någon 
form av begränsningar för att informationen ska bli hanterbar. Det finns olika typer av 
avgränsningar enligt Hart (1998) vilka kan användas för att minska 
informationsmängden t ex genom att välja ut erkända tidskrifter, endast välja litteratur 
som publicerats före ett visst år eller välja sådan litteratur som har blivit granskad före 
publicering7. Dessa begränsningar användes under litteratursökningen på olika sätt. 
Litteratursökning har genomförts i flera omgångar under uppsatsens gång. Den första 
litteratursökningen genomfördes i början av studien och den syftade till att dels ge en 
inblick i det tänkta forskningsområdet och dels ge underlag för förstudien. Sökorden 
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som användes var breda och litteratursökningen begränsades genom att endast ta med 
artiklar som var granskade innan publicering och som fanns tillgängliga i fulltextformat 
på Internet. De sökord som användes var; Cross functional team, Cross professional team 
och Project Management. Sökordens svenska motsvarighet användes också vid 
litteratursökningen. Även litteratur från en doktorandkurs, ansvarighet och styrning ur 
ett kommunikativt perspektiv, användes som underlag till förstudien. Ett resultat av 
den första litteratursökningen var att projektstyrning var ett mycket omfattande 
område, men endast ett fåtal artiklar (15 st) innefattade både projektstyrning och 
tvärfunktionella projektgrupper. Flera av artiklarna var av normativ karaktär där råd 
gavs för att hantera tvärfunktionella projektgrupper i olika situationer vid 
produktutveckling (se exempelvis Lundqvist, Sundgren & Trygg, 1996; Bessant & 
Francis, 1997), ett flertal artiklar handlade om kritiska framgångsfaktorer vid 
tvärfunktionella projektgrupper i FoU-projekt (se exempelvis Rao, 2001; 
McDonough, 2000; Pint, Pinto & Prescott, 1993) och en artikel analyserade vilken 
betydelse ledarskapstil har för framgång i tvärfunktionella FoU-projekt (Norrgren & 
Schaller, 1999). Efter den första litteratursökningen konstaterades att litteraturen kring 
projekt främst kan delas in i tre perspektiv, ett teknikvetenskapligt, ett 
företagsekonomiskt och ett sociologiskt perspektiv (se t ex Söderlund, 2002). Den 
litteratur vilken främst användes i denna uppsats var från det företagsekonomiska 
perspektivet. Det är också inom detta perspektiv som uppsatsens ämnar bidra 
teoretiskt. Nästa steg i forskningsprocessen var förstudien.  
 

Förstudien 
Resultaten och tillvägagångssättet vid förstudien har presenterats i avsnitt 1.4. Det finns 
flera anledningar till varför man väljer att genomföra en förstudie. Enligt Yin (2003) 
ger en förstudie erfarenhet och man kan dra lärdom av t ex hur huvudstudien kan 
konstrueras och man kan lära sig viktiga saker om det studerade fältet. Ett av 
förstudiens främsta resultat var att det krävdes en styrmix med både vertikala och 
horisontella inslag i det studerade fallet. Detta har varit en utgångspunkt vid 
konstruktionen av huvudstudien. En anledning till varför förstudien genomfördes var 
att den skulle begränsa problemområdet ytterligare och generera forskningsfrågor vilka 
både hade praktisk och teoretisk förankring.    
 

Forskningsfrågor med både teoretisk och praktisk relevans  
Det finns kritiker som menar att den företagsekonomiska forskningen inte har någon 
relevans för praktiker därför att forskningsfrågor enbart genereras från litteraturen (se 
ex Amabile et al, 2001; Aram & Salipante, 2003; Rynes, Bartunek & Daft, 2001)8. 
Under en längre tid har nyttan av företagsekonomisk forskning ifrågasatts och det 
påstås finnas en klyfta mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning. Klyftan 
mellan akademiker och praktiker kan bl a bero på skillnader i individernas djupt rotade 
värderingar, trossatser, och deras syn på världen, samt deras syn på kunskap (Aram & 
Salipante, 2003; Amabile et al, 2001). Exempelvis kan akademiker och praktiker ha 

                                                 
8 Ett specialnummer i tidskriften Academy of Management Journal (2001 val. 44 nr2) ägnades åt detta problem 
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mycket skilda referensramar vilket i sin tur kan leda till att de inte förstår varandras 
synpunkter. För att en person ska uppfatta det som sägs som meningsfullt krävs det att 
personen kan relatera till det som uttrycks och tolka det som sägs. En annan anledning 
som tidigare forskning har kommit fram till är att målsättningarna skiljer sig åt mellan 
akademiker och praktiker. Det leder till att det är svårt att samarbeta över gränserna. 
Andra exempel kan vara olika sociala system, olika tidsramar och variabler som kan 
påverka samarbetet (Rynes, et al, 2001). De grundläggande skillnaderna mellan 
akademiker och praktiker innebär att överföringen av kunskap och kunskapsbyggande 
är centrala för att minska denna klyfta. Ett sätt att minska denna klyfta kan vara att 
generera forskningsfrågor som är hämtade både från praktiken och litteraturen. 
Förstudien var ett sätt att identifiera forskningsfrågor som var relevanta för både 
akademiker och praktiker. Lundin och Steinthórsson (2003) ifrågasätter relevansen i 
dagens organisationsforskning. De hävdar att forskningsfältet inom organisation håller 
på att förändras och föreslår en fokusering på projekt istället för den permanenta 
organisation. Detta för att kunna fånga aktuella händelser i en organisation. De menar 
alltså att fler forskare bör studera projekt dels för att kunna fånga förändringar och dels 
för att göra forskningen mer praktiskt tillämpbar. Resultaten i förstudien visade att den 
teoretiska referensramen behövde utvecklas och det tredje steget i forskningsprocessen 
var således den andra litteratursökningen.   
 

Den andra litteratursökningen 
I den andra litteratursökningen hade fler sökord lagts till. Dessa var; Project 
Management, Management Control, Communication, Collaboration, R & D, Customer och 
Cross Professional eller Cross Functional team. Även de svenska begreppen användes i den 
andra litteratursökningen. I den andra litteratursökningen användes också Söderlunds 
(2002) sammanställning av tidigare forskning inom projektstyrning. I hans översikt av 
forskningsområdet projektstyrning presenterade han avhandlingar och författare vilka 
han menade hade haft stor betydelse för utvecklingen av forskningsområdet. Några av 
de nyckelreferenser som identifierades via Söderlunds översikt var Lundin och 
Söderholms (1995) artikel om den temporära organisationen vilken anses höra till en 
av grundarna av området projektstyrning. En litteraturstudie som genomfördes av 
Packendorff (1995) anses också tillhöra en nyckelreferens. Förutom dessa tar Söderlund 
också upp en bok skriven av Christensen och Kreiner (1997), Projektledning – att leda 
och lära i en ofullkomlig värld, och Engwalls avhandling (1999), Jakten på det effektiva 
projektet. Dessa författare utgör kärnan inom traditionell projektstyrning enligt 
Söderlund och refereras flitigt av andra projektforskare. Referenslistorna studerades på 
artiklar i den andra litteratursökningen för att söka efter gemensamma referenser vilka 
verkade ha refererats av flera författare. På så sätt kunde nyckelreferenser identifieras. 
De databaser som användes vid litteratursökningarna var Academic Search Elite, 
Blackwell Source Elite, Business Source Elite, Econlit, Elsevier Science Direct och 
Emerald Fulltext.    
 
Den andra litteratursökningen gav underlag för frågorna i huvudstudien. 
Intervjuguiden vilken användes i huvudstudien genomfördes efter den andra 
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litteratursökningen. Dessa två litteratursökningar presenteras i kapitel tre vilket utgör 
uppsatsens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen har främst varit ett 
hjälpmedel för att analysera det empiriska materialet. Detta är i linje med Alvesson och 
Sköldberg (1994) vilka menar att en analys med en abduktiv ansats kan med fördel 
utgå från tidigare teorier men dessa ska användas som en inspirationskälla för upptäckt 
av mönster vilka ger förståelse istället för att teorin används mekaniskt på ett enskilt 
fall. Det innebar i min studie att vissa delar av referensramen är mer använda än andra. 
Den teoretiska referensramen har utvecklats under studiens gång och vissa saker har 
lagts till efter t ex förstudien medan andra har tagits bort under analysarbete. Brunsson 
och Jönsson (1979) menar att det viktigaste kravet på en teori är att den är användbar 
för en beskrivning av en del av verkligheten. De menar också att teorin ska ses som ett 
hjälpredskap eftersom man inte kan förstå genom att mekaniskt använda en teori.  
 
I referensramen sammanfogades litteratur från främst tre företagsekonomiska områden, 
nämligen organisation, ekonomistyrning och projektstyrning. Dessa tre teoretiska fält 
bör enligt Söderlund (2004) närma sig varandra.    

2.4 Fallstudien som undersökningsansats 
Den undersökningsansats som valdes var fallstudier eftersom den verkade mest lämplig 
för att uppfylla studiens syfte vilket är att skapa en djupare förståelse för styrning i 
tvärfunktionella FoU-projekt. Utifrån hur slutrapporten ser ut kan man särskilja tre 
olika typer av fallstudier; den beskrivande, den tolkande och den värderande 
fallstudien (Merriam, 1994). Den första av studiens forskningsfrågor är av beskrivande 
karaktär; hur kan en styrmix med vertikala och horisontella inslag se ut i ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt? Den andra forskningsfrågan är också beskrivande men 
har även inslag av tolkning; vilka mekanismer ligger till grund för styrmixens 
utformning? En tolkande fallstudie innebär att tolkningar görs utifrån beskrivningarna 
för att utveckla teman eller kategorier vilka jämförs mot tidigare teori. Den teoretiska 
nivån i tolkanden fallstudier kan enligt Merriam (1994) stäcka sig ifrån en antydan om 
relationer mellan olika variabler till en färdig teori.  
 
I denna uppsats görs först en beskrivning av det studerade fallet och sedan görs 
tolkningar av beskrivningen mot teori vilket innebär att slutrapporten kommer att vara 
en kombination av en beskrivande och tolkande fallstudie. Eftersom den teori som 
utvecklats i denna uppsats utgår från ett empiriskt fall bör den utvecklas vidare med 
nya empiriska studier. Detta är också i linje med Weicks (1995) resonemang där han 
skiljer mellan teori som en färdig produkt och som en process. Teori som en produkt 
kan relateras till en färdig teori medan teori som en process handlar om att utveckla en 
teori. Denna uppsats kan ses som mina försök till att utveckla en teori om vertikal och 
horisontell styrning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt.  
 
Enligt Carmona och Ezzamel (2005) är fallstudier en lämplig metod för att ge ett 
teoretiskt bidrag inom det företagsekonomiska fältet. Fallstudier möjliggör skapandet 
av en helhetsbild och insamlandet av meningsfulla karaktäristika av verkliga händelser 
(Yin, 2003). I en uppsats som har fallstudier som undersökningsansats blir den 
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teoretiska referensramen viktig. I den här uppsatsen används flera teoretiska perspektiv 
för att skapa en förståelse för styrning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt. Exempelvis 
används både teori från klassisk ekonomistyrnings- och organisationslitteratur men 
också litteratur från projektstyrning. Att kombinera dessa teoretiska fält kan ses som en 
styrka, enligt Caramona och Ezzamel (2005), vilka menar att det i många fall krävs 
flera teoretiska perspektiv för att utveckla en förståelse för ett empiriskt fenomen.  
 
Den design som valdes för att samla in det empiriska materialet kan närmast liknas vid 
det Yin (2003) kallar för ”embedded singel-case design”. Det innebar att det valda fallet 
skulle bidra till att skapa en helhetsbild av det studerade fenomenet och det 
innefattades av flera analysenheter. Dessa var; organisationen (LKAB och kunden), 
hela samarbetsprojektet, huvudprojektet, delprojekten i huvudprojektet och 
projektdeltagarna. Det studerade tvärfunktionella FoU-projektet kan delas in i tre 
faser; labbtester, pilotprojektet och huvudprojektet (se avsnitt 4.2.1 för en mer 
ingående beskrivning). Det kommer att kallas för samarbetsprojektet när hela det 
tvärfunktionella FoU-projektet åsyftas. Empiriinsamlingen fokuserade på den sista 
fasen vilken kallas för huvudprojektet i denna uppsats och det är också den främsta 
analysenheten i denna studie. Ibland användes det dock andra analysenheter. Till 
exempel har huvudprojektet delats in i tre delprojekt och dessa kan ses som 
underliggande analysenheter i det tvärfunktionella FoU-projektet. Ytterligare en 
analysenhet i det studerade tvärfunktionella FoU-projektet var projektdeltagarna. 
Intervjuerna med projektdeltagarna handlar främst om det studerade tvärfunktionella 
FoU-projektet men behandlade också projektdeltagarnas åsikter och erfarenheter av 
andra tvärfunktionella FoU-projekt som de har medverkat i. En ”embedded single-case 
design” är lämplig under flera förutsättningar. Den anses bl a lämplig för att bekräfta, 
utmana och utveckla den befintliga teorin och den föreslås också för att beskriva ett 
representativt fall (Yin, 2003). Anledningen till att använda ett representativt fall är att 
fånga omständigheter och förutsättningar av en alldaglig eller vardaglig situation. Fallet 
kan således representera ett typiskt tvärfunktionellt FoU-projekt bland många andra 
tvärfunktionella FoU-projekt (ibid.). I det fjärde kapitlet vilket innefattar 
beskrivningen av det valda tvärfunktionella FoU-projektet kommer begreppet 
samarbetsprojektet att användas när hela det tvärfunktionella FoU-projektet åsyftas. 
Detta för att det ska var lättare att skilja mellan analysenheterna. I denna studie 
kommer dock huvudprojektet (den sista fasen av samarbetsprojektet) att beskrivas och 
analyseras mer ingående eftersom denna var i fokus för empiriinsamlingen.   

2.4.1 Val av fall 
Studiens syfte var utgångspunkten vid val av fall. Det är en central utgångspunkt när 
man ska välja ett fall i kvalitativa studier (Miles & Huberman, 1994). Studiens syfte är 
att skapa en djupare förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Det skulle 
uppnås genom att besvara studiens forskningsfrågor vilka är; hur kan en styrmix med 
vertikala och horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? och vilka 
mekanismer ligger till grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt. Utifrån detta var det främsta kriteriet vid val av fall att projektet skulle vara ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt. I det inledande kapitlet definierades FoU-projekt (se 
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avsnitt 1.2) och det konstaterades att dessa innefattas av olika aktiviteter som kan 
relateras både till forskning och till utveckling. Ett typiskt FoU-projekt kan enligt 
definitionen både förekomma i större organisationer och vid universitetet. Näringslivet 
blev den valda kontexten för FoU-projektet. Det berodde dels på att den teoretiska 
referensramen utgick främst från projekt i näringslivet och dels för att det antogs öka 
intresset för studien bland praktiker. Förstudien genomfördes inom akademin och där 
framkom det att mer vertikal styrning efterfrågades samt att det krävdes en mix mellan 
vertikal och horisontell styrning för att balansera de olika kraven som finns i ett FoU-
projekt. Förstudien väckte således intresset för att undersöka om det kunde tänkas vara 
liknande problem med FoU-projekt i näringslivet. Genom att medvetet välja fall som 
skiljer sig åt hoppas jag erhålla en mer nyanserad bild av styrning i tvärfunktionella 
FoU-projekt. En annan viktig aspekt vid val av fall i kvalitativa studier har visat sig 
vara tillgängligheten (Yin, 2003), d v s möjligheten att få studera projektet på nära håll. 
För att kunna erhålla en helhetsbild av fallet var tillgängligheten en viktig aspekt vid 
val av fall. Ett annat kriterium vid val av fall var att projektet skulle ha pågått en längre 
tid och det skulle gärna vara i avslutningsfasen, detta för att projektdeltagarna skulle 
kunna uttala sig om en stor del av processen i ett FoU-projekt. Ett annat alternativ var 
att projektet nyligen skulle ha avslutats. Om FoU-projektet nyligen var avslutat hade 
projektdeltagarna erfarenheter och åsikter om hela processen vilka fortfarande var 
aktuella. Detta är något man bör tänka på enligt Golden (1992) och Miller, Cardinal 
och Glick (1997) vid insamlande av retrospektiva intervjuer. Se avsnitt 2.5.1 om 
retrospektiva intervjuer. 
 
För att identifiera möjliga företag som arbetade i tvärfunktionella FoU-projekt 
kontaktades en person på Teknikbrostiftelsen. Teknikbrostiftelsen är en organisation 
vilken bl a finansierar FoU-projekt. Denna kontaktperson hade en viss insyn i aktuella 
FoU-projekt som bedrevs i ett antal större företag i närområdet och rekommenderade 
i sin tur en person på de utvalda företagen. Därefter kontaktades tre företag per 
telefon. LKAB var det företag som verkade ha flera olika FoU-projekt som kunde 
matcha de uppställda kriterierna. Den första kontakten med LKAB var med företagets 
forskningsdirektör. Efter en beskrivning av mitt forskningsprojekt hänvisade han mig 
vidare till en person på deras forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi hade ett möte 
där vi diskuterade olika projekt vilka kunde tänkas vara lämpliga att studera. Sedan 
valdes ett projekt ut och jag fick träffa projektledaren i det valda projektet. 
 
Den första träffen med projektledaren var en första intervju där frågorna var inriktade 
på att få reda på mer om projektet. Det tvärfunktionella FoU-projektet drevs i 
samarbete med en av LKABs kunder. Det innebar i stora drag att vidareutveckla en av 
LKABs produkter för att produkten skulle bli mer kundanpassad. Det tvärfunktionella 
FoU-projektet hade startat för ca ett år sedan (2004) och var vid intervjutillfället i 
slutfasen. Det gjorde att projektmedlemmarna kunde uttala sig om olika faser i 
processen och de kunde också bedöma utfallet av projektet. Den inledande intervjun 
med projektledaren varade i ca en timme och femton minuter och genomfördes på 
projektledarens kontor. Efter intervjun beslutades att projektet var ett lämpligt fall att 
studera eftersom de uppfyllde urvalskriterierna.  
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2.4.2 Urval av aktörer 
Projektledaren tog sedan kontakt med de övriga personerna i projektet som hon ansåg 
hade varit mest delaktiga och frågade om de kunde tänka sig att bli intervjuade. De 
personer hon rekommenderade var beställaren av projektet, en produktionschef som 
arbetade som delprojektledare i FoU-projektet och en person som var representant för 
kundföretaget. En kort presentation av de utvalda projektdeltagarna i projektet ges 
nedan (se tabell 1). I tvärfunktionella projektgrupper är olika kompetens och tidigare 
erfarenheter betydande för att personen blir uttagen till ett team. De intervjuade 
projektdeltagarnas utbildning och tidigare erfarenheter sammanfattas kort i tabell 1.  
 
Tabell 1 Projektdeltagarnas utbildning och tidigare erfarenhet 
 Projektdeltagarnas utbildning och tidigare erfarenheter 
Projektledaren  Projektledaren är utbildad till bergingenjör vid KTH och har 

arbetat en kortare tid som doktorand innan hon började sin 
anställning vid LKAB.  Hon har arbetat inom LKAB i 12 år och 
har haft en liknande tjänst under hela sin anställning. Projektledaren 
var den enda kvinnan i projektet.   
 

Beställaren Han har tidigare arbetat med kundkommunikation, kunder och 
marknadsutveckling och försäljning sedan 1996.  Beställaren i 
projektet är utbildad till maskiningenjör. Han har tidigare 
erfarenheter från att arbeta med stål på olika sätt, vilket bl a 
innefattar områdena produktion, teknisk försäljning och 
kvalitetsstyrning.   

Produktionschefen Produktionschefen har gymnasieutbildning i grunden. Han har 
även gått ett flertal internutbildningar genom LKAB för att bli 
produktionschef. Han har arbetat i ca 2 år på sin nuvarande 
position i LKAB och tidigare har han arbetat som kvalitetsingenjör. 
Andra yrkeserfarenheter har han bl a från pelletsverket där han var 
produktionschef. Större delen av karriären inom LKAB har han 
gjort på ”pelletssidan”.  
 

Kunden Kunden är utbildad till civilingenjör, eller som han själv uttryckte 
sig ”diplomingenjör som vi säger här i Finland.”  Han har tidigare 
arbetat en kortare period på bl a universitetet under tiden han sökte 
jobb i näringslivet. Under sin yrkeskarriär har han arbetat med olika 
saker. Han började vid masugnen och fortsatte sedan på ett stålverk, 
för att sedan återgå till att arbeta i masugnen. Vid tidpunkten för 
intervjun arbetade han med hela processen i masugnen från hamn 
till ämneslager.  
 

 
Projektet var just avslutat och avrapporterat när de första intervjuerna skedde. 
Intervjuerna varade mellan den 24 oktober 2005 till den 12 januari 2006. Valet av 
aktörer kan beskrivas som en kombination mellan rekommendationsurval och 
förståelsebaserat urval (Arbnor & Bjerke, 1994, jmf också med snowball eller chain i 
Miles & Huberman, 1994). Ett rekommendationsurval innebär att man låter olika 
aktörer rekommendera andra intressanta aktörer. Grunden till ett förståelsebaserat urval 
är att aktörer som antas vara betydelsefulla för studien väljs ut. Inga andra personer än 
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de som har intervjuats föreslogs som intressanta vilket tyder på att de aktörer som har 
intervjuats var representativa och signifikanta. Det är av stor vikt vid kvalitativa studier 
att man försäkrar sig om att det valda fallet verkar vara representativt för att undvika 
felaktigheter (Miles & Huberman, 1994). De intervjuade projektdeltagarna bidrog med 
sin syn på hur de upplevde FoU-projektet. Beställaren satt med i styrgruppen och hade 
således ett ledningsperspektiv samtidigt som han medverkade i projektet. 
Produktionschefen var delprojektledare och arbetade operativt i FoU-projektet och 
han beskrev det från ett operativt perspektiv. Projektledarens syn kan beskrivas från ett 
taktiskt perspektiv. Hon var den som informerade både uppåt, till styrgruppen, men 
mestadels neråt till delprojektledarna. Den intervjuade personen från kundföretaget har 
ytterligare ett perspektiv på FoU-projektet eftersom han kom från ett annat företag. 
Han var den som ansvarade för projektet operativt när det genomfördes i 
kundföretagets produktion. 

2.5 Insamling av empiriskt material  
Insamlingen av det empiriska materialet bygger på olika typer av information, vilka 
kan delas in i interna och externa dokument samt intervjuer. De interna dokumenten 
består av olika projektrapporter vilka jag erhöll genom projektledaren. De interna 
projektrapporterna var en projektplanering (vilken kallas projektdefinition inom 
LKAB), kallelser och protokoll från telefonmöten under projektets gång, ett flertal 
lägesrapporter, ett projektavslut samt en slutrapport. Projektet avrapporterades i två 
olika system, ett system vilket användes mer aktivt under projektets gång och ett 
system vilket användes mer sparsamt. De interna dokumenten kommer från båda 
systemen. De interna dokumenten har främst använts för att erhålla en beskrivning av 
FoU-projektet och de har främst jämförts mot aktörernas intervjuutsagor. De externa 
dokumenten som har använts i studien är LKABs årsredovisning och information från 
LKABs hemsida. Den främsta datainsamlingen bygger på de intervjuer som 
genomfördes med projektdeltagarna i FoU-projektet.  

2.5.1 Retrospektiva intervjuer  
Intervjuerna med projektdeltagarna var främst retrospektiva, d v s tillbakablickande, 
eftersom projektet var i slutfasen när intervjuerna genomfördes. Att använda sig av 
retrospektiva frågor är ganska vanligt inom företagsekonomin då man har för avsikt att 
studera något som tidigare har hänt (Golden, 1992). Golden (1992) är kritisk mot att 
genomföra retrospektiva intervjuer och hävdar att det är svårt för nyckelinformanter 
att återge informationen på ett riktigt sätt. Miller, et al (1997) ifrågasätter dock Goldens 
studie. De kommer fram till att retrospektiv rapportering är en praktiskt genomförbar 
forskningsmetod ifall de frågor som används är adekvata, tillförlitliga och giltiga. 
 
Intervjuerna med beställaren och kunden genomfördes per telefon. Beställaren befann 
sig i Singapore vid intervjutillfället eftersom han hade bytt tjänst, varför vi genomförde 
en telefonintervju. Intervjun varade i ca en timme och femton minuter. Kundens 
representant i FoU-projektet arbetar i södra Finland och inte heller han var möjlig att 
träffa personligen, dels av tidsmässiga skäl men också av ekonomiska skäl. Även 
intervjun med kunden genomfördes därför per telefon. Intervjun varade i ca en timme 
och tjugo minuter. För att underlätta intervjun för beställaren och kunden skickades 
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intervjuguiden (se appendix B till D) till dem via e-post några dagar innan. Detta för 
att de skulle kunna sätta sig in i frågorna och reflektera över dem innan vi pratade med 
varandra. Projektledaren och produktionschefen intervjuades personligen. 
Projektledaren intervjuades i två omgångar och båda genomfördes på projektledarens 
kontor. Den andra intervjun genomfördes några veckor senare och den fokuserade 
mer på att utveckla frågor kring styrningen av projektet. Även en jämförelse av bästa 
och sämsta projekt diskuterades och slutligen fick projektledaren beskriva sin bild rent 
allmänt av tvärfunktionella FoU-projekt. Den andra intervjun varade också i ca en 
timme och femton minuter. Intervjun med produktionschefen genomfördes i ett 
sammanträdesrum på Luleå tekniska universitetet. Intervjun varade i ca en timme och 
tjugo minuter. Liknande intervjuguide användes vid alla intervjuer men små 
justeringar gjordes för att passa de olika personerna. Vid de personliga intervjuerna fick 
projektdeltagarna inte ta del av intervjuguiden innan. Detta ansågs inte nödvändigt 
utan den fanns istället med för att säkerställa att alla frågor skulle diskuteras. 
Intervjuguiden styrde inte på något sätt samtalet utan det var samspelet mellan den 
intervjuade och mig som var det centrala. 

2.5.2 Strukturen och uppbyggnaden av intervjuerna 
Intervjuerna var uppbyggda så att de inledande frågorna var förhållandevis öppna och 
blev sedan mer specifika. De första mer specifika frågorna inleddes med att 
projektdeltagarna fick beskriva FoU-projektet och hur de upplevde styrningen i 
projektet. De fick också berätta vad de tyckte hade varit bra och mindre bra i 
projektet. Sedan fick de reflektera över sina uppgifter i projektet och därefter fick de 
beskriva sina tidigare erfarenheter av att arbeta tvärfunktionellt och vad de tyckte rent 
allmänt om arbetssättet. De fick slutligen beskriva ett eller flera projekt de hade 
medverkat i tidigare som de upplevde som framgångsrika och misslyckade. Därefter 
fick de beskriva vilka styraspekter som de relaterade till framgångsrika respektive 
misslyckade projekt. Det innebar att intervjuerna dels handlade om det specifika fallet 
och dels om deras allmänna uppfattningar om tvärfunktionella projekt och vad som 
kan relateras till framgång och misslyckande i FoU-projekt. 
 
Intervjuer ansågs som den mest lämpliga metoden sett till studiens syfte och de 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för studien. Andra metoder som 
också kunde vara tänkbara var indirekt eller deltagande observation men eftersom jag 
inte hade möjlighet att delta under FoU-projektet var intervjuer den metod som 
återstod. Personliga intervjuer möjliggör en dialog mellan forskaren och den 
intervjuade aktören. Detta ska helst ske på lika villkor mellan den intervjuade och 
forskaren. Forskaren bör delta i samtalet, lyssna, agera, registrera, fråga, observera, med 
en reflexiv hållning (Arbnor & Bjerke, 1994). Vid personliga intervjuer ges även 
möjligheten att tolka den intervjuades outtalade språk. Detta var något som tyvärr inte 
var möjligt under telefonintervjuerna.  
 
Golden (1992) och Miller et al (1997) tar båda upp ett antal fallgropar vilka man bör 
vara medveten om när man samlar in retrospektiv data. Huvudproblemet beskriver de 
som att nyckelinformanterna inte kan återge informationen korrekt av olika 
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anledningar. Exempelvis kan det vara så att man inte kommer ihåg vad som har hänt, 
att man förenklar historien när man ska återge den o s v. Ett annat exempel som 
Golden (1992) beskriver är att respondenterna kan misstolka tidigare situationer och 
försöka framställa dem på ett sådant sätt att det är socialt accepterat. Personen försöker 
framställa en socialt accepterad bild av sig själv och organisationen (Golden, 1997). De 
kan också vara en undermedveten handling att man försöker rättfärdiga sitt tidigare 
handlade (Golden, 1992). I studierna om retrospektiv datainsamling ges ett antal råd 
för att minska möjliga felaktigheter. Dessa råd är t ex att intervjua flera personer för att 
få en bredare beskrivning av det som har hänt och att kombinera flera 
datainsamlingsmetoder. I avsnitt 2.7 presenteras bl a vad som har gjorts i denna studie 
för att minska felaktigheterna vid retrospektiva intervjuer. 

2.6 Tolkning och analys av det empiriska materialet 
Intervjuerna skrevs ner ordagrant direkt efter, eller i nära anslutning till, 
intervjutillfället. Redan vid den första intervjun med projektledaren påbörjades 
analysarbetet (Merriam, 1994). Nästa steg i analysarbetet var när intervjuerna skrevs 
ned, då det empiriska materialet sorterades och projektdeltagarnas berättelser 
strukturerades. Därefter funderade jag på lämpliga sätt att presentera det empiriska 
materialet och vilka slutsatser som kunde dras av studien. Analysarbetet i denna uppsats 
är till stor del baserat på Miles och Hubermans (1994) beskrivning av hur analysarbetet 
kan gå till. Författarna delar in analysarbetet i tre olika kategorier; att reducera 
informationen, att presentera information och att dra slutsatser samt att styrka studiens 
resultat. Reducering av information sker under hela processens gång och det pågår 
ända från det att man väljer den teoretiska referensramen och det studerade fallet tills 
det att man har skrivit färdigt rapporten (Miles & Huberman, 1994). Nästa kategori i 
analysarbetet var att presentera det empiriska materialet på ett lämpligt sätt.  Miles och 
Huberman (1994) föreslår att det empiriska materialet ska visas upp på ett kärnfullt sätt 
t ex genom matriser, grafer och tabeller. Detta för att göra informationen mer 
lättöverskådlig än om bara text används, vilket är vanligt vid kvalitativa studier (ibid.). 
Under analysarbetet har studiens slutsatser utvecklats. En annan central aspekt vid 
analys av kvalitativa studier är hur forskaren tolkar det empiriska materialet. 
 
Boland (2005) har kommit fram till att det är svårt att beskriva hur tolkningar görs i 
kvalitativa studier. Vidare nämner han att tolkning sker genom hela 
forskningsprocessen inte bara vid analysarbetet. Tolkningen startar redan vid val av 
forskningsfråga, valet av informanter och hur empiriinsamlingen har skett (Boland, 
2005). Tolkningen i en kvalitativ studie utgår från de teorier som används för att 
(tolka) göra empirin meningsfull. Utgår man från Bolands (2005) resonemang kan man 
konstatera att det inte alltid är så enkelt att beskriva hur tolkningar i en studie har 
genomförts. I den här studien har jag tolkat projektdeltagarnas beskrivningar och 
jämfört dem med varandra men också mot de projektrapporter som har samlats in. 
Dessa tolkningar kan sägas vara mer empirinära. Även jämförelser mellan det empiriska 
materialet och teorin har gjorts i kapitel 4 och dessa är då av en teoretisk natur. I 
kapitel 4 återfinns båda typer av tolkningar och dessa har främst gjorts för att ta steget 
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upp från empirin till en högre abstraktionsnivå, redan i kapitel 4. Detta möjliggjorde 
således en högre teoretisk nivå i analyskapitlet. 
 
Denna uppsats är dels beskrivande och dels tolkande till dess karaktär (se avsnitt 2.4), 
vilket innebär att projektdeltagarnas beskrivningar har tolkats för att utveckla teman 
vilka har jämförts mot tidigare teori. Efter flera genomläsningar av empirin framstod 
ett antal teman som särskilt väsentliga för att dels kunna besvara studiens 
forskningsfrågor och dels för att uppfylla studiens syfte. Exempelvis har 
beroendeförhållanden, osäkerhet och ”en förhoppning om att bevara den goda 
relationen” identifierats som viktiga teman. Dessa teman utgör även de mekanismer 
som har identifierats som betydelsefulla för styrmixens utformning. Dessa analyseras i 
avsnitt 5.3 och 5.5. Ett annat mer övergripande tema var vertikal och horisontell 
styrning. Detta tema har analyserats i avsnitten 5.1-5.2 och 5.4 som behandlar 
styraspekter i det studerade tvärfunktionella FoU-projektet och styrmixen i 
huvudprojektet presenteras. Projektdeltagarnas allmänna syn på vilka styraspekter som 
är förenade med framgångsrika FoU-projekt analyseras i avsnitt 5.4.        

2.7 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
I en studie med ett aktörssynsätt är det inte relevant att genomföra en traditionell 
reliabilitetskontroll (Arbnor & Bjerke, 1994). Inom aktörssynsättet finns det en 
grundläggande föreställning om en social verklighet vilken ständigt förändras (som 
skapas i interaktion mellan aktörer) och därav kan den inte testas och utvärderas enligt 
traditionell mening (ibid.). Däremot används olika valideringstekniker inom 
aktörssynsättet för att bedöma studiens resultat. Dessa tekniker innefattar bl a hur 
forskaren upplever och tolkar responsen av aktören i dialogen och om aktörerna 
accepterar resultaten och de gjorda tolkningarna. 
 
Alla intervjuer spelades in med en bandspelare för att dessa sedan skulle kunna skrivas 
ner ordagrant. I den första intervjun med projektledaren upplevde jag det som att hon 
tänkte noga och väl innan hon berättade om projektet. Jag tolkade hennes kroppsspråk 
som att hon var lite besvärad av bandspelaren till en början av intervjun men detta blev 
något bättre i slutet av intervjun. Jag upplevde projektledaren som en mycket 
strukturerad och eftertänksam person som gärna tänkte efter innan hon svarade på 
mina frågor. Hon var också ganska kortfattad och saklig vid båda intervjuerna. Den 
andra intervjun med projektledaren upplevdes som mer informativ och avslappnad. 
Detta kan tänkas bero på att vi hade träffats tidigare och hon visste på ett ungefär vad 
jag skulle fråga om. Jag fikade också tillsammans med projektledaren innan det andra 
intervjutillfället. Vi satt tillsammans i deras fikarum med flera personer från hennes 
avdelning. Socialt kontaktskapande framhålls som positivt inom aktörssynsättet 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Telefonintervjuerna upplevdes som informationsrika och det kändes naturligt att prata 
med projektdeltagarna trots att jag inte såg dem. Längden på intervjuerna var ungefär 
densamma som de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte och detta tyder på 
att de gav mycket information. De personer som jag intervjuade per telefon hade lätt 
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att uttrycka sig och berättade mycket om FoU-projektet. Det är dock en nackdel att 
jag inte kunde träffa dem personligen då hade jag också kunnat se deras kroppsspråk 
och dialogen mellan oss hade troligtvis varit bättre.    
 
Arbnor och Bjerke (1994) har utvecklat fyra olika valideringskriterier. De skiljer 
mellan process- och resultatvalidering och sedan delar de in dem ytterligare i 
vetenskaplig validering och praktisk validering. Praktisk processvalidering kännetecknas 
av att aktören bibehåller eller ökar sitt intresse för studien och således är dialogen 
relevant och intressant. För att bibehålla projektdeltagarnas interesse för studien har jag 
försöka skapa en bra relation till aktörerna genom att t ex låta dem prata relativt fritt 
om styrningen i det tvärfunktionella FoU-projektet. Jag har också försöka skapa ett 
intresse hos dem för studiens resultat och jag har föreslagit ett möte med 
projektledaren där jag presenterar studiens resultat.  
 
Ett annat sätt att bedöma validiteten av studien är genom den praktiska användningen 
av studien, det vill säga studiens relevans. Det kallas för praktisk resultatvalidering 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Praktisk resultatvalidering kan exempelvis relateras till ett 
scenario där studiens resultat leder till att en dialog förs vidare vilken initierar 
handlingar. I detta skede är det svårt för mig att påverka den praktiska 
resultatvalideringen men förhoppningsvis kommer projektdeltagarna att bli intresserade 
av studiens resultat och reflektera över dem.    
 
Den vetenskapliga processvalideringen utgår från att forskaren klart och tydligt redogör för 
de tolkningsmönster och handlingar som studien är uppbyggd kring (Arbnor & Bjerke, 
1994). Det vill säga att logiken och rimligheten i mönsters framväxt bedöms. För att 
stärka den vetenskapliga processvalideringen har jag försökt att bygga upp mina 
tolkningar i empirin efter varje avsnitt och att tydligt visa för läsaren när det är mina 
tolkningar. På så sätt får läsaren bilda sig en uppfattning om tolkningarna är rimliga 
och logiska. Stor vikt har även lagts vid att beskriva tillvägagångssättet i studien för att 
göra det tydligt för läsaren vilka som är de grundläggande antaganden som uppsatsen 
utgår från. Dessutom har jag också försökt så långt det är möjligt att använda 
projektdeltagarnas eget beskrivningsspråk då detta är i linje med ett aktörssynsätt. 
 
Vidare har jag också beaktat och använt flera av de råd för att genomföra retrospektiva 
intervjuer som Golden (1992) och Miller et als (1997) gav. Exempelvis förordas det att 
låta de intervjuade prata fritt och utgå från öppna svarsalternativ (Miller et al, 1997). 
Golden (1992) hävdar att svaren blir bättre om man frågar om mer konkreta saker än 
om aktörerna endast ombeds att återge tidigare värderingar och intentioner. I denna 
studie har flera av de förslag som nämnts ovan använts för att stärka det insamlade 
materialets trovärdighet. Exempelvis har flera personer i samma projekt intervjuats och 
projektrapporter från två olika system har använts. En annan styrka är att projektet var 
i dess slutfas och vissa av projektdeltagarna arbetade med att skriva ner slutrapporten. 
Golden (1992) tog också upp tidsfaktorn vid retrospektiv rapportering. Han har funnit 
att ju längre tid som har passerat desto svårare är det att återge en händelse korrekt. 
Detta låter rimligt och det kan tänkas att projektdeltagarna i denna studie hade 
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förhållandevis goda möjligheter att återge så verklighetstrogen information som möjligt 
eftersom intervjuerna genomfördes i nära avslutning till projektets avslutande fas. Det 
som kan ha varit till en nackdel är att det tvärfunktionella FoU-projektet var ett 
samarbete mellan två företag vilket gör att det kan vara känsligt att diskutera sådant 
som kan uppfattas som negativt av det andra företaget. Å andra sidan kan det ses som 
en fördel att frågorna till projektdeltagarna var relativt öppna, vilket gjorde att de fick 
tala mycket fritt.  
 
Den vetenskapliga resultatvalideringen kan beskrivas som relationen till tidigare forskning 
inom ämnet. I den vetenskapliga resultatvalideringen bedöms om resultat av en studie 
kan bidra till att utveckla ett specifikt forskningsområde (Arbnor & Bjerke). Detta har 
beaktats bl a genom att gå igenom tidigare forskning inom projektstyrningslitteraturen 
och organisations- och styrningslitteraturen vilka fokuserar på tvärfunktionella FoU-
projekt. Till min hjälp har jag haft fyra litteraturöversikter (Brown & Eisenhardt, 1995; 
Packendorff, 1995; Söderlund, 2004; Themistocleous & Wearne, 2000) vilka har 
underlättat genomgången av litteraturen. Utifrån dessa beskrevs ett behov av att väva 
samman litteratur från projektstyrning med traditionell styrnings- och 
organisationslitteratur (Söderlund, 2004). Jag tar min utgångspunkt i klassisk 
organisations- och styrningslitteratur och försöker utveckla den för tvärfunktionella 
FoU-projekt. Även traditionell och kritisk projektstyrningslitteratur används vid 
tolkning av empirin, och studien bidrar främst till att utveckla det kritiska perspektivet 
på projektstyrningslitteraturen.  
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3. STYRNING I TVÄRFUNKTIONELLA FOU-PROJEKT  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Syftet med studien är att skapa en 
djupare förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt och den kommer att erhållas genom 
att beskriva hur en styrmix med vertikala och horisontella inslag kan se ut i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt och vilka mekanismer som ligger till grund för styrmixens utformning. 
Referensramen består av teori från tre olika områden, ekonomistyrning/redovisning, organisation 
och projektstyrning vilka vävs samman i denna referensram.  

3.1 Vertikal och horisontell styrning i ett FoU-projekt  
I det inledande kapitlet under avsnitt 1.3 beskrevs synen på vertikal och horisontell 
styrning i denna uppsats, nämligen att de är två perspektiv på styrning och att det i 
praktiken kan vara svårt att renodla dessa. De båda perspektiven antas förekomma 
samtidigt i en organisation men, det ena perspektivet antas vara dominerande. 
Exempelvis anses ett FoU-projekt som har flera dominerande karaktäristika av vertikal 
styrning som ett projekt vilket huvudsakligen domineras av ett vertikalt perspektiv på 
styrning. I tabell 2 har dominerande karaktäristika för vertikal och horisontell styrning 
sammanställt för att visa på betydelsefulla skillnader mellan de båda perspektiven.   
 
Tabell 2 Skillnader mellan vertikal och horisontell styrning (Häckner & Nilsson,  2005) 
Dominerande karaktäristika Vertikal styrning Horisontell styrning 
Informationsflödet Vertikalt efter hierarkisk 

struktur 
Horisontellt, diagonalt och 
även upp och ner 

Typ av information som 
föredras 

Hård information, numerisk 
och finansiell 

Mjuk information, icke-
numerisk 

Processer i fokus  Analytiska och beräknande  Sociala, lärande och 
kommunikation 

Huvudsakligt center  Formellt  Informellt  
Informationsanvändning Analytiskt och beräknande Syntetisera, förståelse 
Huvudsaklig orientering Beslutsfattande  Handling 
Maktorientering Centraliserad Decentraliserad 
Kausalitet ”Styrning över” 

Sekventiell   
”Styrning med” 
Ömsesidig 

Rationalitet Formell  Kommunikativ 
Institutionella pelare Reglerande  Normativ och kognitiv 
 
Teorin om vertikal och horisontell styrning kan främst relateras till 
ekonomistyrningslitteraturen och den tar sin utgångspunkt i organisationer. Vertikal 
och horisontell styrning kan med fördel även användas i kontexten projekt eftersom 
det finns inslag av både vertikal och horisontell styrning. Vertikal styrning utgår främst 
från en hierarkisk organisationsstruktur (se även 1.3) där informationen följer den 
hierarkiska ordningen (Häckner & Nilsson, 2005). Det kan t ex innebära att 
informationen följer den traditionella linjeorganisationen och beskrivs då som ”top 
down”. Styrningen är därför lämplig i ett centralt styrt projekt där makten att fatta 
beslut fördelas från toppen till de lägre organisatoriska nivåerna. Centralt formulerade 
(formella) regler och mål förmedlar styrningen. Information som främst föredras inom 
detta perspektiv är hård information (Häckner, 1985) som innefattar numerisk eller 
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finansiell information vilken anses lämplig att analysera och kvantifiera. Den vertikala 
styrningen har närmast liknats vid ”styrning över” (Häckner & Nilsson, 2005). 
”Styrning över” är ett annat perspektiv på styrning vilket utvecklades av Boland (1979) 
och det baseras på beslutsorientering, där användarna av informationen är passiva och 
kausaliteten är sekventiell. Detta är också förknippat med en rationell syn på 
organisationen vilket även finns inom det vertikala perspektivet. Det innebär t ex att 
människorna antas utgå från ett rationellt beslutsfattande. Vid en rationell syn blir 
regler och riktlinjer centrala. Enligt Scott (2001) är lagar och regler bärare av 
institutioner. Scott definierar institutioner som kognitiva, normativa, reglerande 
strukturer och aktiviteter vilka ger socialt beteende stabilitet och mening (ibid.). 
Institutionell teori är en klassisk organisationsteori som utgår och fokuserar på 
beteendeaspekter. 
 
Ett horisontellt perspektiv på styrning kännetecknas av ett horisontellt och diagonalt 
flöde av information och kommunikation. Maktstrukturen är decentraliserad och 
bygger på att deltagarna får komma med förslag och medverka vid beslutsfattande 
(Häckner & Nilsson, 2005). Den information som föredras i detta perspektiv är främst 
mjuk information (Häckner, 1985) vilken kan beskrivas som icke numerisk och den 
kan exempelvis bestå av berättelser. Detta kan relateras till Davilas studie (2000) vilken 
visade att projektledare i allt större utsträckning använder sig av icke finansiell 
information i tvärfunktionella FoU-projekt. Den informella styrningen, vad människor 
faktiskt gör, har en stor betydelse inom horisontell styrning och handlingar står i 
centrum istället för beslutsfattande. Informationen inom det horisontella perspektivet 
är främst inriktad på förståelse och de processer som är i fokus är lärande och 
kommunikation (Häckner & Nilsson, 2005). Det horisontella perspektivet har 
relaterats till ”styrning med”. Det innebär att styrningen inom detta perspektiv har ett 
handlingsorienterat perspektiv med aktiva användare av information och kausaliteten 
är ömsesidig (Boland, 1979). Inom det horisontella perspektivet förekommer främst de 
kognitiva och normativa bärarna av institutioner. Det kan exemplifieras av att 
projektdeltagarna sanktionerar varandras handlade istället för att det sker genom regler 
och riktlinjer, vilka är dominerande inom det vertikala perspektivet. Munro (1996) 
menar också att medlemmar i en grupp sanktionerar varandras handlande och det kan 
bero på att de vill känna tillhörighet till gruppen.  

3.1.1 Formell och informell styrning ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv 
Häckner och Nilsson (2005) har funnit att det huvudsakliga centret för det vertikala 
perspektivet utgår från formell styrning. Formell styrning kan främst relateras till det 
som är beslutat/planerat, medan informell styrning kan liknas vid det som faktiskt 
utförs. Den formella styrningen kännetecknas ofta av att den är mätbar, synlig, och går 
att utvärdera. Den är oftast dokumenterad i manualer med instruktioner för rutiner 
och procedurer där ansvarsfördelning och makt går att utläsa (Häckner & Nilsson, 
2005). Den informella styrningen kan å andra sidan beskrivas som det som sker i en 
organisation, eller uttryckt på ett annat sätt, det som individerna i organisationen 
faktiskt gör (ibid.). I motsats till den formella styrningen går den informella styrningen 
inte att mäta och den är oftast inte heller synlig på samma sätt. Roberts (1996) relaterar 
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också den formella styrningen till det vertikala perspektivet och den informella 
styrningen till ett horisontellt perspektiv. Synen på formell och informell styrning i 
denna uppsats är att båda begreppen förekommer inom horisontell och vertikal 
styrning, men det antas finnas ett starkare samband mellan vertikal och formell styrning 
och mellan horisontell och informell styrning. Roberts (1991) hävdar att den vertikala 
styrningen är överordnad den horisontella om de står i kontrast till varandra, men att 
de existerar samtidigt och att det finns ett ömsesidigt beroende mellan dem. Detta 
innebär exempelvis att regler och riktlinjer som är formaliserade är överordnade 
projektdeltagarnas gemensamma värderingar och normer inom gruppen, ifall dessa är i 
kontrast till varandra (Roberts, 1991).  

3.1.2 Vertikal eller horisontell styrning i ett projekt eller båda perspektiven samtidigt?  
Det dominerande synsättet inom organisations- och ekonomistyrningslitteraturen är att 
antingen utgå från att styrningen sker ur ett vertikalt perspektiv eller ett horisontellt 
perspektiv. Detta verkar också gälla inom projektstyrningslitteraturen. Kreiner (1996) 
menar att en stor del av dagens FoU-projekt styrs ur ett traditionellt vertikalt 
perspektiv, genom övervakning och kontroll. Han menar vidare att dagens modeller 
för traditionell projektstyrning behöver utvecklas eftersom de inte är tillräckliga. Den 
trend som kan urskiljas i projektstyrningslitteraturen är att det skett ett skifte i fokus 
från vertikal styrning till att istället lyfta fram horisontell styrning. Den tidiga 
projektstyrningslitteraturen förespråkade styraspekterna planering, tydliga mål och 
utvärdering som centralt för framgångsrika projekt. Inom den horisontella styrningen 
framhålls andra mer mjuka karaktäristika som t ex engagemang, kommunikation och 
förtroende som förklaringar till framgångsrika projekt.     

3.2 Projektstyrning som forskningsområde 
För att kunna visa på att projektstyrningen som forskningsområde har utvecklats från 
att främst ha haft ett vertikalt perspektiv på styrning till att bli mer inriktad mot ett 
horisontellt perspektiv kommer en kortare presentation av forskningsområdet att göras 
och relateras till vertikal och horisontell styrning. En stor del av den litteratur som 
uppsatsen bygger på kommer från projektstyrning vilket gör att det är viktigt att ge en 
historisk tillbaka blick av området.  
 
Området projektstyrning härstammar från flera discipliner; sociologi, företagsekonomi 
och teknik (Söderlund, 2002). I denna studie är det företagsekonomiska perspektivet 
mest viktigt. Projektstyrningslitteraturen kommer att delas in i två spår i denna uppsats 
som kallas för traditionell projektstyrning och den kritiska skolan inom 
projektstyrning. Den traditionella projektstyrningen består främst av litteratur från ett 
tekniskt perspektiv. Det tekniska perspektivet är till stor del normativt och presenterar 
ett flertal råd som t ex hur ett projekt kan drivas effektivt för att uppå de uppställda 
projektmålen. Traditionell projektstyrning kan ses som ett samlingsbegrepp för ett 
flertal områden som på olika sätt behandlar projekt. Exempel är riskanalys, 
projektledning, gruppdynamik och datorstödd projektstyrning (Packendorff, 1995). 
Andra områden som också kan relateras till traditionell projektstyrning, enligt 
Themistocleous och Wearne (2000), är informationsstyrning, kontraktshantering vid 
projekt, och problem vid utförandet av ett projekt. Traditionell projektstyrning i 
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denna uppsats omfattas av den tidiga litteraturen inom forskningsområdet, vilken 
främst studerade industriella och militära projekt. Berggren (2001) har delat in 
projektstyrningslitteraturen i fyra olika perspektiv; (1) projektledningslära, (2) teori om 
den temporära organisationen och (3) skandinavisk organisationsteoretisk 
projektforskning samt det sista perspektivet vilket kan kallas för (4) projekt som styrbar 
industriell praktik. Det som Berggren (2001) kallar för projektledningslära relateras i 
denna uppsats till traditionell projektstyrning. De empiriska studierna genomfördes 
främst på militära och industriella projekt inom detta spår och ambitionen var att 
normera och rekommendera, där tre teman var särskilt framstående; planering, 
kontroll och utvärdering. En gemensam utgångspunkt för de olika delområdena inom 
traditionell projektstyrning är den rationella synen på projekt (jämför med Brown & 
Eisenhardt, 1995). En annan likhet som kan urskiljas mellan de olika områdena som 
räknas till traditionell projektstyrning, är att de kan sägas behandla de tidigare faserna i 
ett projekt, d v s inledningsfasen och implementeringsfasen.  
 
Det andra spåret inom projektstyrning, vilket kallas för den kritiska skolan, har 
kritiserat den traditionella projektstyrningen för att den anses vara allt för normativ och 
innefattar en mängd råd i form av olika planerings- och styrningstekniker 
(Packendorff, 1995). En annan kritik är att projektstyrning som område har behandlats 
i en mängd praktikerorienterade tidskrifter. I dessa har bl a strategier vilka innefattar 
övervakning, utvärdering och kontroll förordats (Lewis, Welsh, Dehler, & Green, 
2002). Den kritiska skolan utvecklades i slutet av 1990-talet. Kritiken mot den starka 
tilltro till planer och styrning vilket finns inom den traditionella projektstyrningen 
ifrågasattes av bl a Christensen och Kreiner (1997). De menade att den tilltron till 
planer och styrning bidrog till att skapa s k institutionaliserade förställningar i samhället 
om vad ett projekt ska vara eller är. Exempel på de föreställningar som finns om ett 
projekt är att det ska finnas en tidplan, en projektledare och gemensamma mål (jämför 
mot ex Engwalls (1999) projektdefinition under avsnitt 1.1.) Finns inte dessa är det 
inget riktigt projekt enligt den traditionella projektstyrningen. Den kritiska skolan 
inom projektstyrningslitteraturen har en tydlig koppling till organisationsteori och 
fokuserar mycket på relationer mellan personer och hur de kan organiseras. Detta spår 
kan relateras till Berggrens (2001) två perspektiv vilka han kallar för (2) teori om den 
temporära organisationen och (3) skandinavisk organisationsteoretisk projektforskning. 
De typer av projekt som ligger till grund för de empiriska studierna inom detta spår är 
främst offentliga satsningar men även militära och industriella projekt förekommer. 
Ambitionen inom detta spår är att bygga projektteori och att tolka och problematisera. 
De teman som Berggren (2001) lyfter fram inom den kritiska skolan är generell teori 
om projekt som ett organisatoriskt fenomen, legitimitet, koalisationsbildning och 
”paradoxer”. Denna överblick av projektstyrning som forskningsområde visar att den 
traditionella projektstyrningslitteraturen har främst ett rationellt perspektiv där formella 
planer och kontroll samt uppföljning är i fokus vilket är dominerande karaktäristika 
inom det vertikala perspektivet. Den kritiska skolan fokuserar mer på förståelse och 
problematisering vilket är dominerande karaktäristika inom det horisontella 
perspektivet. I det sista perspektivet (4), projekt som styrbar industriell praktik, är de 
empiriska fallen genomförda i industrin och de teman som har identifierats är styrning, 
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samverkan och lärande (Berggren, 2001). Ambitionen inom detta perspektiv är att 
analysera och generera insikter som stödjer handling. Detta kan även tolkas som att 
Berggren (2001) förespråkar användning av både vertikal och horisontell styrning. 
Exempelvis har Berggren (2001) en större till tro på rationella projektprocesser än de 
skandinaviska organisationsteoretiska projektforskarna och han har kommit fram till att 
styrning och effektivitets analys inte behöver stå i vägen för lärande, utan att dessa 
stödjer istället varandra.       
 
Uppsats kan främst relateras till det fjärde perspektivet som Berggren (2001) tar upp, 
projekt som styrbar industriell praktik, eftersom den empiriska studien genomförs i ett 
industriellt perspektiv och för att styrning och samverkan är centrala teman i denna 
uppsats. Det antas i denna uppsats att både vertikal och horisontell styrning kan 
kombineras med fördel i ett FoU-projekt. Detta argument får stöd av Häckner och 
Nilsson (2005) vilka hävdar att båda perspektiven av styrning kan existera samtidigt 
inom en organisation. De menar vidare att det finns ett behov av att använda ett 
bredare perspektiv och att fokusera på att hantera spänningen mellan dessa olika 
perspektiv på styrning och skapa en balans med hänsyn till skillnader efter situationen. 
Detta gör det intressant att studera hur en styrmix med vertikala och horisontella inslag 
kan se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt och vilka mekanismer som kan ligga till 
grund för styrmixens utformning. 

3.3 Integrering eller differentiering? 
Att samordna och koordinera resurser handlar om att hitta en lämplig balans mellan 
differentiering och integrering. Att åstadkomma denna balans är ett grundproblem 
inom organisationslitteraturen vilket har uppmärksammats redan 1967 av Lawrence 
och Lorsch. De definierar differentiering som;  
 

”the difference in cognitive and emotional orientation among managers in different 
functional departments”.  

 
Den traditionella funktionsindelning vilken består av ett antal specialister vid olika 
funktioner kan vara ett exempel på differentiering i en organisation. Integrering 
definieras på följande sätt;  
 

“the quality of the state of collaboration that exists among departments that are required to 
achieve unity of effort by the demand of the environment” (Lawrence & Lorsch, 1967).  

 
Integration innebär att olika avdelningar och/eller funktioner samarbetar för att 
hantera kraven från omgivningen. Integrering kan således relateras till ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt, vilket består av personer från olika funktioner som ska 
samarbeta. Det blir således relevant hur man kan organisera och styra sin verksamhet 
för att uppnå en balans mellan integrering och differentiering? Cunha och Gomes 
(2003) presenterar flera modeller för hur FoU-projekt kan organiseras. Detta kan 
relateras till den andra forskningsfrågan i denna uppsats; vilka mekanismer kan ligga till 
grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt?  
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Lakemond och Magnusson (2001) har också utgått från Lawrence och Lorschs (1967) 
teori om integrering och differentiering när de utvecklade två styrformer för samarbete 
mellan företag inom ett FoU-projekt. Den första styrformen kallar de för integrerat 
samarbete och den kännetecknas av ett nära samarbete där företagen har en gemensam 
målsättning. Det integrerade samarbetet kännetecknas enligt Lakemond och 
Magnusson (2001) av dagliga kontakter, dels formella men även informella. Denna 
styrform kan relateras till det som kallas för horisontell styrningen i denna uppsats. 
Inom det horisontella perspektivet är kommunikation en viktig aspekt och bl a 
förbättrad kommunikation är något man vill uppnå genom att arbeta integrerat. Den 
andra styrformen kallar Lakemond och Magnusson (2001) för frånkopplat samarbete 
(vilken bygger på differentiering). I ett frånkopplat samarbete arbetar företagen mer 
självständigt. Denna typ av samarbete kan endast genomföras om deluppgifterna i 
projektet inte är beroende av varandra. Enligt Lakemond och Magnusson (2001) finns 
det inte mycket kontakt mellan företagen som arbetar i ett frånkopplat samarbete. Det 
förekommer främst kontakter i början och i slutet av ett projekt. Vid val av styrform i 
samarbetsprojekt blir det också relevant att klargöra om det föreligger någon form av 
beroendeförhållande (se avsnitt 3.4).  

3.3.1 Modeller för att organisera ett FoU-projekt 
En klassisk modell inom produktutveckling som bygger på ett organiserat system och 
en tydlig struktur är Stagegate-modellen som har utvecklats av Cooper (1993). Den 
innebär att processen delas in i olika steg eller faser och mellan varje fas finns det 
beslutspunkter (s k gates) där beslut fattas om hur projektet ska fortsätta. Olika 
författare presenterar olika antal faser i denna modell, men den ursprungliga modellen 
enligt Cooper har sex faser. De olika faserna i modellen sträcker sig från idéstadiet till 
kommersialisering av produkten och dessa faser beskrivs som ett linjärt och enkelriktat 
förlopp (Engwall, 2003). Stagegate-modellen representerar det traditionella synsättet på 
produktutvecklingsprocessen och den här klassiska beskrivningen stämmer väl överens 
med det rationella synsättet att se på projekt (se exempelvis Brown och Eisenhardt, 
1995). Den sekventiella9, Stagegate-modellen har länge varit det dominerade 
perspektivet vid styrning av produktutveckling (Cooper, 1993).  
 
Enligt Engwall (2003) används Stagegate-modellen idag av många organisationer, trots 
att den inte efterföljs i arbetet. Han menar vidare att modellen används för att den är 
lättbegriplig, inger förtroende och skapar kontroll. Genom att tillämpa Stagegate-
modellen ser processen välgenomtänkt ut och det skapar legitimitet för externa 
personer. Den bidrar också till att skapa stabilitet i organisationen då liknande modeller 
används för flera projekt inom organisationen. Modellen är således ett ledningsverktyg 
för företagsledningen och det är en fördel att kunna göra projekten jämförbara med 
varandra (Engwall, 2003).   
 
Det finns dock fler modeller för att beskriva FoU-arbete i en organisation. Cunha och 
Gomes (2003) presenterar fem olika modeller; (1) den sekventiella, (2) den 

                                                 
9 Sekventiell innebär att aktiviteter sker i en logisk ordningsföljd 
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komprimerade, (3) den flexibla, (4) den integrerade och (5) den improviserade 
modellen (ibid.). Den sekventiella modellen (1) är ett annat namn för Stagegate-
modellen. I denna modell framhålls planering som mycket centralt. Den sekventiella 
modellen anses vara lämplig vid inkrementella, rutinbaserade projekt, som exempelvis 
vid förbättringar av en produkt (Cunha & Gomes, 2003). Den komprimerade 
modellen (2) är en utveckling av den sekventiella och bygger därför på liknande 
antaganden. Några antaganden för att använda sig av en komprimerad modell är att 
omgivning antas vara stabil och organisationsstrukturen antas vara hierarkiskt 
uppbyggd kring olika funktioner i organisationen. Syftet med den komprimerade 
modellen är att den ska optimera den sekventiella modellen genom att påskynda de 
olika stegen genom t ex förbättrad planering (ibid.). Den flexibla modellen (3) bygger 
på antaganden om att omgivningen är osäker och full av överraskningar och dessa bör 
modellen anpassas efter, vilket gör att planer inte ses som särskilt betydelsefulla inom 
denna modell. Målet med den flexibla modellen är att anpassa sig efter projektets mål. 
Den flexibla modellen bygger inte på struktur som de tidigare modellerna utan den 
utgår från learning-while-doing, d v s att man lär sig genom att pröva sig fram. Nästa 
modell är den integrerade modellen (4) vilken bygger på liknande antaganden som den 
flexibla modellen men målet är att integrera multipla produktutvecklingskomponenter. 
Den integrerade modellen härstammar från det Lawrence och Lorsch (1967) kallar för 
integration men Cunha och Gomes (2003) definierar den integrerade modellen som 
kvaliteten av samordning och samarbete mellan alla inblandade enheter i 
produktutvecklingsprocessen. Syftet är att integrera information från olika enheter 
vilka är involverade i produktutvecklingsprocessen, vilket också är ett syfte med 
tvärfunktionella projektgrupper. En tvärfunktionellt sammansatt projektgrupp är 
således ett uttryck för den integrerade modellen. Det anses också viktigt inom den 
integrerade modellen att involvera kunden i FoU-projektet. Den integrerade modellen 
inom FoU-projekt utvecklades främst för att skapa kommunikation mellan olika 
funktioner och personer inblandade i projektet. Arbetsuppgifter och information 
integreras men även attityder och beteenden bör integreras (Gomes, Weerd-Nederhof, 
Pearson, & Cunha, 2003). Den senaste modellen är enligt Cunha och Gomes (2003) 
den improviserade modellen (5). Den bygger på antaganden om att omgivningen är 
komplex och framväxande, vilket gör det svårt att planera. Den improviserade 
modellen kan liknas vid en blandning mellan den flexibla modellen, den sekventiella 
och den komprimerade modellen. Det huvudsakliga målet med den improviserade 
modellen blir således att hantera effektivitet och flexibilitet samtidigt. Vid val av 
modell bör man anpassas sig efter förutsättningarna och situationen i projektet enligt 
Cunha och Gomes (2003). I tabell 3 åskådliggörs utvecklingen av de olika 
processmodellerna. Cunha och Gomes (2003) har funnit att modellerna som beskriver 
processer inom forskning och utveckling har utvecklats från att vara fokusera mer på 
planer till att bli mer fokuserade på handling och att reducera osäkerhet. Utvecklingen 
åskådliggörs av pilen i tabell 3 vilken utgår från organisering genom struktur till 
organisering via oordning, där den sekventiella modellen representerar struktur och 
den improviserade modellen representerar oordning. 
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Tabell 3 Utvecklingen av processmodeller i FoU-projekt (bearbetning av Cunha & Gomes, 2003) 
 Organisering genom struktur Organisering via oordning 
Omgivningens 
roll 

Ska vara under kontroll Komplex, relationer med 
organisationer 

Väsentligheter 
vid 
organisering 

Stabilitet, kontroll, rationalitet, 
förutsägbarhet 

Oordning, osäkerhet, 
improvisation och slumpmässighet 

Huvudmålet Uppnå balans och stabilitet Uppnå dynamisk balans 
Organisations-
struktur 

Mekanistisk, hierarkisk, funktionell Organisk, platt, horisontell 
 

Modellernas 
utveckling  

Sekventiell Komprimerande Flexibel Integrerad Improviserad 
 
 

 
Ett annat sätt att beskriva utvecklingen inom projektstyrningslitteraturen är ett det 
skett ett skifte i fokus från det vertikala perspektivet till det horisontella perspektivet på 
styrning. Exempelvis, som har nämnts i kapitel 1, har den rationella och planerade 
synen på projekt kommit att utmanas av synen på att människor inte alltid tänker 
rationellt, vilket leder till att planer inte blir lika viktiga som handlingar (jmf Sahlin-
Andersson, 1996). Cunha och Gomes (2003) huvudargument är att modellerna 
utvecklas från strukturerade till oordning. Den traditionella synen bör enligt dem 
kompletteras med en mer organisk och anpassad syn, vilken ger en kombination av 
både struktur och oordning. Detta kan med andra ord beskrivas som att det bör finnas 
en balans mellan det vertikala perspektivet som står för struktur och det horisontella 
perspektivet vilket står för en mer organisk och anpassad syn. Cunha och Gomes 
(2003) menar att den improviserade modellen balanserar både kravet på effektivitet 
och flexibilitet. I den improviserade modellen utövas styrning via minimala strukturer 
och det sker ett lärande under arbetets gång (learning-while-doing) vilket kan relateras till 
det horisontella perspektivet. Förstudien i uppsatsen kan relateras till den 
improviserade modellen eftersom projektet hade lösa riktlinjer, där en anledning var 
att behålla osäkerheten i projektet eftersom den ansågs bidra till ett lärande i projektet. 
Projektdeltagarna upplevde en minimal styrning av projektet och det fanns en tydlig 
koppling till learning-while-doing. Vilken eller vilka modeller som kan relateras till det 
studerade tvärfunktionella FoU-projektet i huvudstudien behandlas i avsnitt 5.3.1.       

3.3.2 Viktigt med implementering av processen för framgångsrik produktutveckling  
Det finns empiriska resultat som ger belägg för att processen ser olika ut för de 
organisationer som är framgångsrika i sin produktutveckling och de som inte är det (se 
ex Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2004; Cunha & Gomes, 2003). En framgångsrik 
produktutvecklingsprocess enligt Cooper et al (2004) är att projektet hålls inom 
kostnads och tidsramarna. Detta är bland det vanligaste sättet att definiera framgång 
inom produktutvecklingslitteraturen. Ett annat sätt som används allt mer är att låta 
projektdeltagarna vara de som bedömer om projektet var framgångsrikt utifrån deras 
värderingar, om de t ex var nöjda med utförandet av projektet o s v (se t ex Pinto & 
Pinto, 1990) En kombination av dessa två sätt att utvärdera framgång har använts i 
denna studie, d v s hur projektet höll kostnads- och tidsramarna samt vad 
projektdeltagarna ansåg om projektet och dess genomförande.  
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Det som skiljer de organisationer som lyckas från dem som misslyckas är, enligt 
Cooper et al, (2004), hur processen med dess aktiviteter, metoder och praxis 
implementeras. Bessant och Francis (1997) framhåller också vikten av att implementera 
nya strukturer och system för framgångsrika produktutvecklingsprojekt. Författarna 
föreslår att man bör ändra beteenden och attityder inom företaget för att kunna 
implementera de rekommenderade kritiska framgångsfaktorerna, eller som det också 
kallas för ibland ”Best practices”, inom produktutvecklingslitteraturen. Det kan dock 
vara svårt att förändra attityder och beteenden vilka har utvecklats över tid i en 
organisation, eftersom de rimligtvis har institutionaliserats över tiden. Det innebär 
något förenklat att en tanke eller handling börjar tas förgivet i en organisation (Burns 
& Scapens, 2000). När det sker är det svårt att ändra de förgivet tagna beteendena och 
attityderna i en organisation. Burns och Scapens (2000) beskriver institutionalisering 
utifrån att det finns en dualitet mellan handling och institutioner. De hävdar att trots 
att institutioner formar beteende, är institutioner själva bärare av handling för 
individuella medlemmar i organisationen. 

3.3.3 Kritiska framgångsfaktorer inom produktutveckling och tvärfunktionella projektgrupper 
Cooper och Kleinschmidt (1995) har studerat kritiska framgångsfaktorer vid 
produktutveckling. De har utgått från en organisatorisk nivå och jämfört flera företag 
för att komma fram till vilka de ansåg vara de kritiska framgångsfaktorerna. Den 
viktigaste framgångsfaktorn var att ha en högkvalitativ produktutvecklingsprocess och 
den näst viktigaste faktorn förknippad med framgång var en tydlig och väl 
kommunicerad strategi för produktutveckling. Andra faktorer som förknippades med 
framgång i Cooper och Kleinschmidts studie (1995) var att det fanns ett 
entreprenöriellt klimat vilket stimulerade innovation, att företagsledningen var 
engagerade, att det fanns tillräckligt med resurser och att projektgruppen var 
tvärfunktionell och bestod av ett hög kvalitativt utvecklingsteam.  
 
Tvärfunktionella projektgrupper har alltså visat sig vara en framgångsfaktor (Cooper & 
Kleinschmidt, 1995) men vilka är då de kritiska framgångsfaktorerna i tvärfunktionellt 
organiserade projekt?  McDonough (2000) har identifierat flera faktorer vilka han 
utvecklar i en trestegsmodell. Det första steget är att utveckla och arrangera en lämplig 
plattform. Enligt McDonough (2000) kan detta åstadkommas genom att sätta lämpliga 
projektmål, att bemyndiga projektgruppen med rätten att fatta beslut och att välja ut 
lämpliga projektdeltagare samt att stimulera till ett produktivt klimat. Nästa steg är att 
utveckla lämpliga förhållanden för projektgruppen så att samarbete kommer tillstånd. 
Andra viktiga faktorer var engagemang för projektet och att projektdeltagarna kände 
delaktighet samt att det fanns respekt och förtroende bland projektdeltagarna. Den 
faktor som hade störst betydelse var dock ett fungerande samarbete (McDonough, 
2000). Det sista steget i McDonoughs (2000) modell för framgångsrika tvärfunktionella 
projektgrupper handlade om viktiga personer i gruppen och dessa identifierades som 
projektledaren, projektledningen och s k champions. Även Holland et al (2000) har 
kommit fram till att projektledaren och champions är viktiga för framgång i 
tvärfunktionella projektgrupper. Projektledaren bör väljas ut efter dennes förmåga att 
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främja lagarbete och inte för den tekniska kompetensen (Holland et al, 2000). Andra 
faktorer som Holland et al (2000) framhåller som viktiga för framgång är att 
projektgruppen är sammanhängande, att det finns tydliga mål och att processen 
fungerar på ett sådant sätt att ett kollektivt ansvar utvecklas. Holland et al (2000) har 
också kommit fram till att viktiga personliga egenskaper hos projektdeltagarna i 
framgångsrika tvärfunktionella FoU-projekt är att de ska vara öppna för förändringar, 
att de kan lita på andra, att de ska kunna konfrontera och kunna hantera personliga 
konflikter.      

3.4 Beroendeförhållanden  
Om det föreligger någon typ av beroendeförhållande i ett projekt kan det vara en 
mekanism vilken påverkar styrmixens utformning. Två olika typer av 
beroendeförhållanden kommer att redogöras för i detta avsnitt. De kallas för (1) 
beroendeförhållanden mellan företagen och (2) beroendeförhållanden inom d v s mellan olika 
arbetsuppgifter i ett FoU-projekt. Den (1) första typen av beroendeförhållanden är på 
en mer övergripande nivå medan den (2) andra typen  är på en mer operativ nivå, 
vilket gör att konsekvenserna av de olika typerna av beroendeförhållanden kommer att 
skilja sig åt.     

3.4.1 Beroendeförhållanden mellan företag i ett FoU-projekt  
Nästan ingen organisation är självförsörjande och är således beroende av andra 
organisationer (Thompson, 1980). Enligt Thompson (1980) kan det förekomma 
beroendeförhållanden i en organisations handlingsmiljö. En organisations 
handlingsmiljö består av fyra olika intressegrupper; (1) kunder, (2) leverantörer av t ex 
material och arbetskraft, (3) konkurrenter och (4) politiska grupper som t ex 
fackförbund. Vidare beskriver Thompson (1980) att relationen mellan en organisation 
och dess handlingsmiljö är i första hand en utbytesrelation. Han menar också att en 
organisation ska i möjligaste mån låta bli att domineras av ett element i 
handlingsmiljön för att undvika organisatoriska problem. Ett exempel är att en liten 
leverantör med många konkurrenter och ett fåtal större kunder kan hamna i en 
beroendesituation. Thompson (1980) föreslår samarbete som ett sätt att undkomma 
detta problem med beroendeförhållande mellan företag. Två företag kan t ex sluta ett 
avtal där A ska leverera till B, vilket reducerar osäkerheten för båda parter. Genom att 
skapa en relation har företagen reducerat osäkerheten (se avsnitt 3.6 för en redogörelse 
av osäkerhet). A har således en köpare och får kunskap om sitt markandsläge och B vet 
om att de får tillgång till resurser. Ett samarbete där man kan visa på uppnådda resultat 
gör enligt Thompson (1980) det lättare att samarbeta i framtiden. Det är således lättare 
att behålla en relation än att skapa en ny (Thompson, 1980).       
 
Kreiner (1996) har studerat ett framgångsrikt FoU-projekt där företag från flera olika 
länder deltog. FoU-projektet karaktäriserades av en oplanerad, framväxande struktur 
vilken innehöll starka informella relationer. Vidare menade Kreiner (1996) att det 
studerade FoU-projektet inte var hierarkiskt uppbyggt. Enligt Kreiner (1996) byggde 
framgången i projekt på att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan företagen vilket 
var starkare än formella kontrakt och avtal. Det innebar att projektdeltagarna från de 
olika länderna var beroende av varandra för att kunna genomföra projektet. Det fanns 
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på så vis en ömsesidighet mellan projektdeltagarna. Det kan också tänkas att de olika 
parterna i ett FoU-projekt har olika stort inflytande.  

3.4.2 Beroendeförhållanden inom ett FoU-projekt 
Thompson (1980) beskriver tre olika varianter av beroendeförhållanden inom en 
organisation. Den första typen kallar han för ett delat beroendeförhållande och han 
beskriver det utifrån en organisation vilken har flera filialer. Dessa filialer är inte direkt 
beroende eller understödjande av varandra men de är ändå beroende av varandra om t 
ex en filial går dåligt påverkar det hela organisationen som på sikt kan vara tvungen att 
stänga. Den andra typen av beroendeförhållande beskriver Thompson (1980) som ett 
serieberoende. Det innebär att det finns ett direkt beroende mellan exempelvis A-
fabriken och B-fabriken. A-fabriken tillverkar delar som utgör en grund i B-fabrikens 
monteringsarbete. Här bidrar båda fabrikerna till organisationen som helhet men det 
finns också en riktning i beroendeförhållandet. A-fabriken måste ha gjort sitt jobb 
innan B-fabriken kan göra sitt arbete. Ett serieberoende kan relateras till den klassiska 
synen på ett produktutvecklingsprojekt där den första fasen måste vara avklarad innan 
nästa fas kan påbörjas. Denna typ av beroendeförhållande kan relateras till Stagegate-
modellen vilken har en linjär och rationell syn på produktutveckling. Den tredje typen 
av beroendeförhållande som Thompson (1980) tar upp är det ömsesidiga beroendet. 
Det innebär att det finns en ömsesidighet vilken leder till att de olika delarna påverkar 
varandra, åt båda hållen och kan skapa oförutsedda händelser för den andra. Den 
integrerade modellen inom produktutveckling (Cunha & Gomes, 2003) kan liknas vid 
det som Thompson (1980) benämner som ömsesidigt beroendeförhållande. Vidare 
anser han att alla organisationer har ett delat beroendeförhållande och de 
organisationer som är komplexa består av både serieberoende och delat beroende. De 
mest komplexa organisationerna har enligt Thompson (1980) alla tre varianter av 
beroendeförhållanden. Han menar också att de organisationer som har ömsesidigt 
beroende har även serieberoende och delat beroende eftersom det ömsesidiga 
beroendeförhållandet innehåller både delat beroendeförhållande och serieberoende. 
Tillämpar man detta på ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan man tänka sig att alla 
typer av beroendeförhållanden finns eftersom att FoU-projekt ofta är komplexa till sin 
natur och många av dagens FoU-projekt genomförs enligt den integrerade modellen. 
Thompson (1980) utgår endast från en organisation när han beskriver de olika typerna 
av beroendeförhållanden men de kan också förekomma i FoU-projekt som drivs i 
samarbete mellan flera företag.    
 
När man vet vilken typ av beroendeförhållande som föreligger blir det således 
intressant att avgöra hur dessa olika typer kan samordnas och hanteras. Thompson 
(1980) framhåller att det är svårast att samordna det ömsediga beroendeförhållandet. 
Det delade beroendeförhållandet kan enligt Thompson hanteras via standardisering 
vilket innebär att man förlitar sig på regler och rutiner. Det krävs också enligt 
Thompson (1980) att dessa är förenliga med varandra. För att det ska fungera att 
samordna via standardisering bör situationerna vara av återkommande karaktär och 
relativt oförändrade (ibid.). Vid ett sekventiellt beroendeförhållande föreslår 
Thompson (1980) planering. Detta stämmer också med det traditionella spåret inom 
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produktutvecklingslitteraturen som har förespråkat en mängd planeringsverktyg. 
Samordning via planering har inte samma krav på att situationen ska vara repetativ och 
oföränderlig utan där tillåts en viss förändring. Den sista formen vilken Thompson 
(1980) framhöll som svårast att samordna kan enligt honom hanteras via ömsesidig 
anpassning. Det blir således viktigt att kommunicera över hierarkiska gränser och att 
alla får tillgång till ny information under projektets gång.    

3.5 FoU-projekt ur ett traditionellt och ett kritiskt perspektiv 
Nedan kommer några teman inom projektstyrningslitteraturen att presenteras dels ur 
det traditionella spåret i litteraturen och dels ur kritiska skolans perspektiv. I denna del 
diskuteras först synen på ett projekt, huruvida ett projekt är en välavgränsad aktivitet 
eller inte. Sedan beskrivs olika syn på planering inom projektstyrningslitteraturen samt 
synen på frihet eller kontroll av processen. Därefter beskrivs målens betydelse i ett 
projekt och sedan presenteras olika syn på utvärderingar av projekt. 
Kommunikationen inom ett projekt tas också upp och betydelsen av förtroende samt 
förväntningar och engagemang i ett projekt. Dessa teman i projektstyrningslitteraturen 
kan relateras till den första forskningsfrågan vilken var hur kan en styrmix med 
vertikala och horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? De olika 
teman vilka redogörs för nedan hjälper till att beskriva hur en styrmix kan se ut i ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt.      

3.5.1 Projektet som en välavgränsad aktivitet  
Inom den traditionella projektstyrningslitteraturen beskrivs projekt som en 
välavgränsad aktivitet som oftast är av unik karaktär (se t ex Engwall, 1999). Detta 
ifrågasätts dock av den mer kritiska skolan vilken hävdar att det inte finns några tydliga 
tidsgränser i ett projekt (Blomberg, 1998; 2003), utan att alla projekt har en förhistoria 
och att ett projekt kan leda till långsiktiga konsekvenser. Tidsbegränsningen ifrågasätts 
även av Christensen och Kreiner (1997) de hävdar att effekten av ett projekt ses först 
senare när projektet är upplöst och således minskar pressen på att vara effektiv jämfört 
med en organisation som har ett långsiktigt perspektiv. Det finns även kritiker som 
menar att projektformen inte är en lämplig organisationsform för forskning och 
utveckling eftersom projektformen ej har ett långsiktigt perspektiv (Blomberg, 2003).  

3.5.2 Planering i FoU-projekt 
Planering har länge ansetts vara ett betydelsefullt område inom den traditionella 
projektstyrningslitteraturen. Planering är något som utförs av projektledningen och 
över tid har olika verktyg, som Gantt schema, PERT och CERN10, använts för att 
planera projektet. Lite förenklat kan planeringen beskrivas som att olika mål och 
milstolpar ställs upp över tiden (jmf Stagegate-modellen i avsnitt 3.3.1). Pich, Loch 
och De Meyer (2002) har kommit fram till att de klassiska projektplaneringsverktygen, 
vilka har nämnts ovan, kan användas när osäkerheten i ett projekt är låg eller näst in till 
obefintlig. Det blir således svårt att använda sig av dem vid tvärfunktionella FoU-
projekt vilka innefattas av osäkerhet i flera dimensioner (se avsnitt 3.6).  
 

                                                 
10 Gantt schema, PERT och CERN är klassiska projektplaneringsverktyg  
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Ett av antagandena inom den traditionella projektstyrningslitteraturen är att 
framgångsrika projekt är väl planerade projekt. Enligt Blomberg (2003) finns det inget 
samband mellan väl planerade projekt och framgång. Det finns inte heller ett samband 
som visar på att man i framgångsrika projekt styrt med planen som underlag i större 
utsträckning än i misslyckade projekt. Blomberg (2003) föreslår vidare att planeringen 
av projekt istället kan användas för att legitimera projektet både internt och externt. 
Han fann således ingen koppling mellan styrning och planering. Det finns alltså studier 
som både bekräftar betydelsen av planering för framgångsrika projekt samtidigt som 
det finns studier som inte kan visa på ett samband mellan välplanerade projekt och 
framgångsrika projekt.  

3.5.3 Sammansättning av en tvärfunktionell projektgrupp 
Det verkar vara svårt att sätta samman det ”rätta” teamet som har den efterfrågade 
kunskapen, den ”rätta” attityden mot de övriga medlemmarna i teamet, och att de 
besitter samarbetskunskaper, samt att de har en fungerande problemlösarstil och kan 
motiveras (Amabile, 1998). Dessa är några utmaningar för att få till stånd en 
tvärfunktionell grupp. En annan aspekt att ta hänsyn till vid sammansättning av en 
projektgrupp är hur man kan skapa engagemang i ett projekt (Lundin & Söderholm, 
1995). Sahlin-Andersson (1996) föreslår en deltagande projektgrupp då hon menar att 
den bidrar till att skapa engagemang istället för att företagsledning bestämmer allt i 
projektet. Hon har vidare funnit att en bred projektgrupp skapar ett brett engagemang. 
Ett exempel på en bred projektgrupp kan vara ett tvärfunktionellt organiserat team.  
 
En allt mer vanlig sammansättning av en tvärfunktionell projektgrupp är samarbete 
mellan flera företag. Exempelvis har processorientering beskrivits som en ökad trend 
hos de svenska företagen (Bengtsson et al, 2000), vilket också har lett till att det har 
blivit allt mer vanligt med företag som samarbetar. Det kan t ex innebära att 
leverantörer samarbetar med sina kunder eller med sina konkurrenter. Lind (2000) 
beskriver att företagen intresserar sig allt mer för samarbete med parter utanför det 
egna företaget och då blir horisontell styrning allt viktigare. Det verkar dock svårt att 
styra och organisera ett produktutvecklingssamarbete mellan två företag. Lakemond 
och Magnusson (2001) har identifierat några svårigheter. De har t ex kommit fram till 
att företagen har olika arbetssätt och att det kan finnas kulturella skillnader mellan 
företagen. De tar också upp problemet med att det kan finnas skilda intressen vilka bör 
samordnas för att samarbetet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt. Förtroende 
mellan företagen framhåller Lakemond och Magnusson (2001) som en styraspekt 
vilken underlättar samarbetet (se avsnitt 3.5.11).  

3.5.4 Projektorganisering 
I den traditionella projektstyrningslitteraturen avbildas för det mesta 
projektorganisationen enligt det traditionella sättet att illustrera ett företags 
organisationsstruktur (Engwall, 1999). Styrgruppen i ett projekt kan liknas vid 
företagets styrelse och det är styrgruppen som sätter ramarna för projektet och 
bestämmer t ex hur resurser ska fördelas inom projektet. Projektledaren och 
projektgruppen liknas vid ”hjärtat” i projektorganisationen. Det är projektgruppen 
som har hand om de operativa frågorna i projektet (ibid.). Vidare menar Engwall 
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(1999) att det finns delprojektledare i större projekt och dessa liknas vid 
avdelningschefen i en traditionell företagshierarki. Han har identifierat en 
referensgrupp till vissa projekt, vilken består av andra intressenter och experter som 
inte direkt deltar i det dagliga arbetet i projektet utan de har en mer rådgivande roll. I 
figur 4 åskådliggörs den hierarkiska projektorganisationen. 
 

           
Figur 4 Hierarkisk projektorganisation (Engwall, 1999)  

3.5.5 Styrgruppen 
I avsnitt 1.2 relaterades styrningen som utförs av projektets styrgrupp till ”styrning av” 
(Häckner, 1998). Det är således styrgruppen som ofta utarbetar riktlinjerna för ett 
projekt. Styrgruppens medverkan under projektets gång har bl a studerats av Bisbe och 
Otley (2004) samt Bonner et al (2002). Bonner et al (2002) undersökte interaktiv 
styrning i FoU-projekt. De utgick från ”Simon´s Levels of Control” (1995) där interaktiv 
styrning var en del som gick ut på att fokusera utåt och känna av möjligheter i 
omgivningen och främja lärande. Interaktiv styrning definierade Bonner et al (2002) 
som interaktionen mellan styrgruppen och projektdeltagarna i samband med 
utveckling av projektstrategier och utvecklande av den operativa styrningen. De 
undersökte också vilken effekt styrgruppens inblandning hade i det löpande arbetet i 
projektet. Bonner et al (2002) fann att styrgruppens inblandning i det löpande arbetet i 
ett FoU-projekt påverkade utfallet negativt i form av t ex förseningar och 
kostnadsökningar. Om styrgruppen endast förmedlade strategiska riktlinjer som t ex ett 
mål och procedurer för hur projektet kunde genomföras bidrog det till ett bättre utfall 
i FoU-projektet. 
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Bisbe och Otley (2004) utgick också från den interaktiva styrningen i Simons (1995) 
styrmodell och de kom fram till att den formella ekonomistyrningen som t ex 
användandet av budget, balanserat styrkort och projektstyrningssystem hade en 
betydande roll för innovationer som gav upphov till mer långsiktig prestation.   

3.5.6 Projektledarens uppgift 
Projektledaren har också framhållits av flera författare som en central aspekt för 
framgångsrika projekt (se exempelvis Norrgren & Schaller, 1999, Lewis et al, 2002 och 
Kets de Vries, 1996). Norrgren och Schaller (1999) har kommit fram till att en 
projektledares ledarskapsstil är viktig för hur projektdeltagarna uppfattar klimatet och 
lärandet i tvärfunktionella FoU-projekt. Lewis et al (2002) menar också att 
projektledarens ledarskapsstil är viktig. De föreslår att projektledaren bör kunna växla 
mellan ett planerat och ett framväxande tillvägagångssätt (d v s en mix av vertikal och 
horisontell styrning) för att samtidigt hantera effektivitet och kreativitet. Vidare har 
Lewis et al (2002) funnit att ett framväxande tillvägagångssätt stödjer kreativitet, 
flexibilitet och improvisation medan ett planerat tillvägagångssätt ger vägledning och 
disciplin. Detta stämmer väl med Cunha och Gomes (2003) beskrivning av 
utvecklingen av de olika processmodellerna inom produktutveckling. De föreslog den 
improviserade modellen om man ville uppnå både kreativitet och effektivitet, vilken 
bygger på strukturerat kaos. Den improviserade modellen hade som huvudmål att 
hantera effektivitet och flexibilitet samtidigt. Lewis et al (2002) menar att 
projektledaren kan anpassa projektet mot den rådande osäkerheten genom att växla 
och/eller mixa mellan de olika tillvägagångssätten. En mix av både struktur och frihet 
kan också relateras till Hyväris (2005) studie som har kommit fram till att 
planering/organisering, nätverkande och att informera är betydelsefulla 
ledningsverktyg i framgångsrika projekt. 
 
Projektledaren är en central person i ett FoU-projekt eftersom det är han eller hon 
som leder projektet utifrån projektledningens riktlinjer. Projektledarens förmåga att 
lyssna, tolka och kommunicera har framhållits som betydelsefull för både 
projektgruppens produktivitet och tillfredsställelse (Henderson, 2004). Hyväris studie 
(2005) visar också på att förmågan att kommunicera är centralt för en projektledare. 
Vidare framhåller hon att en effektiv projektledare bör kunna inspirera personer så att 
de blir motiverade, och en denne bör också vara beslutsam för att ett projekt ska bli 
framgångsrikt. Enligt Engwall (1999) är en av projektledarens viktigaste uppgift att 
koordinera projektarbetet så att projektdeltagarna arbetar mot samma mål och att de 
utför sina åtaganden i rätt ordning. Det verkar som att både det horisontella och det 
vertikala perspektivet lyfts fram i projektstyrningslitteraturen. En projektledare som 
koordinerar och planerar använder sig av vertikal styrning medan den som främst 
lyssnar och kommunicerar samt har ett framväxande tillvägagångssätt använder sig 
främst av horisontell styrning.   

3.5.7 Frihet i eller kontroll av processen 
Det har lyfts fram som en utmaning att hitta en balans mellan frihet i processen och 
lämplig styrning (Davila, 2000). Frihet ger å ena sidan utrymme för projektdeltagarna 



 50

att vara kreativa men å andra sidan leder det till högre osäkerhet i form av oklarhet. 
Frihet utan begränsningar kan leda till att det är oklart vad som ska göras och hur. 
Därför behövs styrning för att begränsa handlingsutrymmet och minska oklarheterna. 
Pinto, Pinto och Prescott (1993) hävdar att projektspecifika regler och rutiner leder till 
ökat tvärfunktionellt samarbete. De menar vidare att dessa bör utformas så att de ligger 
i linje med organisationens övergripande mål. Det framhålls som ett problem i 
litteraturen att hitta en lämplig mix av styrning som både hanterar kraven på kreativitet 
och effektivitet (se 3.5.8 för en beskrivning av effektivitet). Cunha och Gomes (2003) 
föreslår den improviserade modellen för att uppnå både kreativitet och effektivitet. I 
litteraturen föreslås det att projektledaren ska kunna växla mellan ett planerat och ett 
framväxande tillvägagångssätt (Lewis et al, 2002) för att hantera kraven på kreativitet 
och effektivitet. Det råder till största delen ett antingen/eller-synsätt i litteraturen. 
Många författare tar antingen ställning för eller emot exempelvis ett planerat 
tillvägagångssätt, men det finns de som hävdar att båda perspektiven bör finnas 
samtidigt (se t ex Kreiner, 1995). Kreiner (1995) identifierar två olika 
ledningsstrategier i projekt. I den första strategin styrs projektet utifrån ett hierarkiskt 
tillvägagångssätt och den andra strategin bygger på nätverkande. Den hierarkiska 
strategin kan främst relateras till ett vertikalt perspektiv på styrning och är lämplig då 
det behövs struktur, avstämning mot förutbestämda mål och en handlingsplan (ibid.). 
Den nätverkande strategin bidrar med impulser från omgivningen för att exempelvis 
känna av att projektet fortfarande är aktuellt och genomförbart. Den hierarkiska 
strategin kan tänkas styra projektet mot målet på ett effektivt sätt och den nätverkande 
strategin anpassas mot omgivningen och hanterar den osäkerhet som finns i 
omgivningen. Styrningen i den nätverkande strategin är mer anpassningsbar och 
lämnar större utrymme för frihet vilket liknar den horisontella styrningen. Vidare 
hävdar Kreiner (1995) att ingen av dessa strategier fungerar fullt ut ensam, utan han 
förespråkar att båda strategierna används samtidigt.  

3.5.8 Styrning för att uppnå uppställda mål i ett projekt 
En klassisk syn på styrning är att det är ett medel för att uppnå organisationens 
gemensamma mål. Mål anses viktiga både inom organisationen och inom ett projekt. I 
Engwalls (1999) definition av ett projekt tar han upp att projektet ska uppnå fastställda 
mål. Det innebär enligt Engwall (1999) att projektet ska uppnå uppställda funktions- 
och kvalitetskrav och projektet ska vara utfört inom tidplanen samt att detta ska 
genomföras inom den fastställda budgeten. Han kallar dessa tre för projektmålets tre 
dimensioner och menar att dessa är inbördes beroende av varandra vilket innebär att 
varje projektmål är en kompromiss mellan dessa tre. Exempelvis innebär det att ett 
projekt som ska genomföras på kortare tid kräver mer resurser och eller att 
kvalitetskraven sänks (Engwall, 1999). I Bonner et als (2002) studie kom de fram till att 
om projektdeltagarna var med och utarbetade den operativa styrningen i projektet i 
form av att bestämma ett mål, utveckla en budget och en tidplan var det förknippat 
med framgång i projektet.    
 
I organisationslitteraturen framhålls hög målöverensstämmelse som särskilt viktig i de 
fall där prestationer är svåra att mäta och bedöma som t ex i ett FoU-projekt (Ouchi, 
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1979). Det innebär att det är relevant att få projektdeltagarna att arbeta mot FoU-
projektets mål och att eftersträva en hög målöverensstämmelse. Pinto et al (1993) kom 
fram till att ett gemensamt mål är viktigt vid ett tvärfunktionellt samarbete. Ett 
gemensamt mål kan också användas för att strukturera uppgiften, stärka samarbetet och 
få alla projektdeltagare att sträva mot samma sak. Att få personer i en organisation, 
vilka har skilda personliga mål, att arbeta mot ett gemensamt mål kan göras på flera 
olika sätt. För att uppnå hög målöverensstämmelse blir det en projektledares uppgift att 
få alla i projektet att sträva efter det gemensamma målet.  
 
När det gemensamma målet är uppfyllt kan projektet beskrivas som effektivt. 
Effektivitet kan således relateras till måluppfyllelse och delas in i inre11 och yttre12 
effektivitet. Den inre effektiviteten är relaterad till det direkta utfallet av ett projekt 
och det är en fråga om att göra saker rätt och att producera projektets utfall inom 
ramen för bestämda antaganden om kvalitet, kostnad och tid (Olsson, 2006). Inre 
effektivitet kan med andra ord bestämmas utifrån relationen mellan verklig och 
planerad resursförbrukning. Projektledaren är den som är ansvarig för projektets inre 
effektivitet enligt Olsson. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker och att uppnå 
önskade resultat. Det kan liknas vid den långsiktiga påverkan av projektet (ibid.). För 
att kontrollera den yttre effektiviteten bör målen utvärderas och den som är ansvarig 
för projektets yttre effektivitet är projektägaren (project owner) (Kreiner, 1995). 
 
Blomberg (2003) kritiserar synen på att det bör finnas fasta och tydliga mål i ett 
projekt. Han menar att de i förväg uppställda målen inte kan styra projektdeltagarnas 
beteenden och inte heller förklara det som sker i projektet. Sahlin-Andersson (1996) 
har funnit att de formella planer som har gjorts upp i förväg sällan är det samma som 
sker i ett projekt. Detta leder till att det som sker i ett projekt (handlingar) är en viktig 
utgångspunkt för styrningen istället för det som har planerats (beslut). Blomberg (2003) 
framhåller att mål förändras över tid och det kan finnas flera konkurrerande mål i ett 
projekt. Det mål som kommer att förverkligas beror till stor del på de personer som 
ingår i projektet och deras intresse och inflytande. Det handlar om maktprocesser i 
projekt snarare än om beslutsprocesser (Blomberg, 1998; 2003). 

3.5.9 Utvärdering av ett projekt 
För att kunna uttala sig om huruvida ett projekt är framgångsrikt eller inte behöver 
detta kunna mätas på något sätt. En klassisk mätmetod, som används inom flertalet 
projekthandböcker13, är att utgå från den tilldelade tid- och budgetramen för att se om 
den uppfylls samt att jämföra utfallet av projektet mot det planerade utfallet (Engwall, 
1999). Dessa sätt används för att bedöma framgång eftersom de är meningsfulla, synliga 
och relativt enkla att mäta och kvantifiera. Detta sätt att utvärdera ett projekt kan 

                                                 
11 Det engelska ordet är efficiency 
12 Det engelska ordet är effectiveness 
13 Projekthandböcker kan ses som konsultlitteratur vilken ofta är skriven av praktiker inom projektstyrning. Det skrevs en 
hel del projekthandböcker i början av 1990-talet. Ett exempel är en bok med titeln A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge, Project Management Standard Committee, 2000, Pensylvania 
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relateras till det vertikala perspektivet där hård information utvärderas på ett formellt 
sätt, d v s att det utförda jämförs mot det planerade.   
 
Det finns dock all anledning att misstänka att det inte alltid är fullt så enkelt att 
utvärdera ett projekt. Blomberg (2003) menar att det inte finns några neutrala eller 
objektiva definitioner av projektframgång utan de hör ihop med vem som utvärderar 
projektet. De projekt som upplevs som lyckade har ofta vuxit fram och utvecklats 
under tidens gång. Blomberg (2003) menar att om projektdeltagarna och andra 
inblandade i projektet upplever det som positivt har man gjort mer än det som 
planerats från början och projektet har blivit ännu bättre. En relativt definitiv deadline 
har också visat sig vara relevant för framgång. Timing framhålls som en central aspekt 
av Sahlin-Andersson (1996). Det som händer i omgivningen påverkar projektet och 
kan i vissa fall till och med dra uppmärksamheten från projektet. I de flesta projekt 
som upplevts som framgångsrika har det dock varit svårt att hålla både tid- och 
kostnadsramen (Blomberg, 2003) men de kan ändå upplevas som framgångsrika av 
projektdeltagarna, dels med hänsyn till processen och dels med hänsyn till resultatet av 
projektet. När ett projekt anses som framgångsrikt bekräftas de institutionaliserade 
föreställningarna som finns av vad som är ett projekt (Christensen & Kreiner, 1997), 
och även när ett projekt går dåligt, är den förklaring som ligger närmast tillhands att 
det beror på att projektet avviker från praxis för hur ett projekt bör bedrivas. 
Christensen och Kreiner (1997) menar således att oavsett vilket utfall som projektet 
har bekräftas de institutionaliserade föreställningar vilka finns kring projekt.  

3.5.10 Kommunikation inom ett projekt  
Pinto och Pinto (1990) har studerat ny programutveckling genom tvärfunktionellt 
samarbete och vilken betydelse kommunikationen hade för samarbetet. De kom fram 
till att kommunikation har haft en betydelse för framgångsrika projekt. Det är främst 
den informella kommunikationen som är viktig för framgångsrika projekt (ibid.). De 
menar att informell kommunikation i tvärfunktionella projektgrupper leder till mer 
samarbete mellan olika funktioner och personer. Pinto och Pinto (1990) föreslog 
vidare teambuilding eftersom de menade att det kunde leda till mer informell 
kommunikation. Teambuildning kunde också innebära att det skapades ett förtroende 
i gruppen, vilket förutom att det främjade en mer informell kommunikation även 
bidrog till att projekten slutligen blev framgångsrika.  

3.5.11 Betydelsen av förtroende i ett projekt  
Barns, Pashby och Gibbons (2006) har studerat samarbetsprojekt inom FoU mellan 
akademin och industrin. De fann att personliga relationer mellan personer stärker 
samarbetet mellan organisationerna. Starka relationer mellan personerna i ett 
samarbetsprojekt kan tänkas leda till att det skapas ett förtroende inom projektgruppen. 
Lakemond och Magnusson (2001) menar att förtroende är en aspekt vilket underlättar 
ett samarbetsprojekt mellan t ex två företag. Förtroende är inte statiskt utan det snarare 
utvecklas över tid i ett projekt. De delar in förtroende mellan företag som samarbetar i 
tre olika typer. Den (1) första typen kallas för ett kontraktsförtroende. Ett 
kontraktsförtroende baseras antingen på ett muntligt eller skriftligt kontrakt. Förtroendet 
består av att man litar på att den andra parten kommer att fullfölja sina åtaganden. Den 



 53

(2) andra typen som Lakemond och Magnusson (2001) har identifierat kallas för 
kompetensförtroende och grundera sig på att det finns en övertygelse om att den andra 
parten kommer att genomföra sina uppgifter på ett kompetent sätt. Detta gäller både 
det tekniska utförandet men också organiseringen av arbetet. Den (3) tredje typen av 
förtroende kallas för goodwill förtroende. Det bygger på gemensamma förväntningar och 
ett engagemang. Det krävs att båda företagen delar gemensamma normer och 
värderingar och att de strävar mot ett gemensamt mål. Det är svårast att uppnå ett 
goodwill förtroende enligt Lakemond och Magnusson (2001) eftersom det krävs liknande 
normer och värderingar i båda samarbetsföretagen. De menar vidare att olika typer av 
förtroende upprätthålls på olika sätt. Kontraktsförtroendet upprätthålls genom 
samhällets moraliska regler och det rättsliga systemet. Kompetensförtroendet 
upprätthålls genom t ex rutiner för kontroll och utvärdering av den andra partens 
kompetens (ibid.). Goodwill förtroendet upprätthålls genom att inte bryta mot de 
gemensamma normerna och värderingarna eftersom detta skadar förtroendet.  

3.5.12 Utveckling av individens roll  i olika faser i ett projekt 
Katz (2004) har funnit att styrningen bör anpassas efter vilken fas ett projekt befinner 
sig i. Katz hade ett individperspektiv i sin studie när han delade in ett projekt i olika 
faser. Han utgår från hur individens roll utvecklas i projektet. Katz delar in projektet i 
tre olika faser vilka han benämner (1) socialiseringsfasen, (2) innovationsfasen och (3) 
stabiliseringsfasen. Socialiseringsfasen innebär bl a att en social relation byggs upp och 
deltagarna får lära känna varandra. Den sociala identiteten skapas, projektdeltagarna får 
lära sig att uttyda normer och att identifiera accepterade och belönande beteenden. 
Olika förväntningar från överordnade och jämställda kollegor uppmärksammas, och 
man får visa att man är en betydelsefull och bidragande medlem. Socialiseringsfasen 
kan liknas vid teambuilding (Lundin & Söderholm, 1995), att skapa en vi-känsla (se t 
ex Blomberg, 2003) och medlemskap (Jönsson, 2004). Denna fas kan tydligt relateras 
till det horisontella perspektivet på styrning. Genom interaktion och förtrogenhet 
börjar personen att anpassa sig till arbetsuppgifterna och arbetsplatsen. Då sker en 
övergång till den innovativa fasen, vilken kännetecknas av att en individ tilldelas allt 
mer utmanande arbetsuppgifter (Katz, 2004). I denna fas ökar individens synlighet och 
marknadsföringspotential, även individens specialkunskaper blir mer viktiga. 
Individens bidragande och deltagande får större betydelse och det finns möjlighet att 
influera organisationens omgivning. I denna fas är individen involverad och mottaglig 
för arbetsuppgifterna. Övergången till den sista fasen, stabiliseringsfasen, innebär att 
individen gradvis blir mindre känslig för arbetsuppgifterna (ibid.).  

3.5.13 Förväntningar och engagemang 
Problem med att styra ett projekt kan relateras till projektformen och inte till 
situationen i sig eller den rådande tidsperioden, enligt Sahlin-Andersson (1996). Att 
initiera och driva ett projekt handlar om att få olika intressenter engagerade och villiga 
att ställa upp. En etikettering av projektet kan skapa möjligheter till ett engagemang 
och det har en styrande inverkan på i vilket sammanhang projektet ska bedrivas, vilka 
alternativ som tas fram, och begränsa vilken information som ska ingå i projektet 
(ibid.). Vidare menar Sahlin-Andersson (1996) att förväntningar om hur ett projekt ska 
styras och drivas har betydelse för hur styrningen i ett projekt uppfattas. Om den 
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förväntade styrningen skiljer sig från den styrning som faktiskt bedrivs i projektet leder 
detta till att projektet, i många fall, kan uppfattas som ostyrt. Hon hävdar vidare att 
varken organisationen inom vilken projektet bedrivs, eller vilka aktörer som är 
inblandade i projektet har betydelse för utgången av projektet. Det som visade sig ha 
betydelse var de satsningar som skedde i projekten. Satsningarna skulle vara antingen 
nya eller ovanliga för organisationen. Det som skedde i projekten kunde ses som 
undantag från den ordinarie verksamheten. Det kan exempelvis vara en 
organisationsförändring vilken genomförs i projektform. Vidare menar Sahlin- 
Andersson (1996) att projekt som formuleras i breda och allmänna termer kan verka 
lockande för de flesta intressenter. För att skapa engagemang kan liknelser göras till 
lyckade projekt som fungerar som förebilder och dessa kan bidra till att skapa positiva 
förväntningar och ge tydlighet samt konkretion till projektet. Att göra liknelser till 
andra framgångsrika projekt kan liknas vid att man använder sig av analogier. Nilsson 
(1998) kom fram till att analogi används som en beslutsmodell vid ostrukturerade och 
enklare problem. Hans resultat bygger på empiri från ledningsteam i små tillverkande 
företag. Ett annat resultat från Nilssons (1998) studie var att analogier används för att 
skapa konsensus och engagemang, vilket stämmer väl överrens med Sahlin-Anderssons 
(1996) studie.     
 
Sammanfattningsvis kan mycket av den kritik som riktas mot den traditionella 
projektstyrningslitteraturen relateras till att den övervägande har ett starkt vertikalt 
perspektiv på styrning. I den traditionella projektstyrningslitteraturen anses bl a 
planering i forma av tid och resurser vara viktigt. Den kritiska skolan lyfter också fram 
tid- och resursplanering men den ger planering en annan betydelse än den traditionella 
projektstyrningslitteraturen. Planen används istället för att legitimera handlingar som 
har skett i ett projekt mot personer utanför projekt. Ett annat begrepp vilket också 
lyfts fram som centralt inom traditionell projektstyrning är mål. Synen på mål skiljer 
sig också åt mellan de två olika litteraturströmmarna. Där den kritiska skolan har funnit 
att det oftast finns flera olika mål i ett projekt, vilka kan vara kontrasterande. Detta 
liknar den syn vilken finns inom organisationsteorin. Den kritiska skolan fokuserar mer 
på handlingar i projektet och lyfter fram att projekt består av människor som ska 
kunna samarbeta. Exempelvis lyfts delaktighet i beslutsfattande fram inom den kritiska 
skolan och det är en dominerande karaktäristika för horisontell styrning. Delaktighet är 
nära relaterat till engagemang och lärande i projektet vilka också är dominerande 
karaktäristika inom det horisontella perspektivet. Även begrepp som kan anses tillhöra 
det vertikala perspektivet som t ex planering och utvärdering, är betydelsefulla inom 
den kritiska skolan men dessa har dock en annan innebörd.  

3.6 Osäkerhet i FoU-projekt  
Den osäkerhet som finns i ett tvärfunktionellt FoU-projekt antas påverka hur 
styrmixen med vertikala och horisontella inslag ser ut i projektet och den antas också 
påverka hur styrmixen utformas. I detta avsnitt kommer syn på osäkerhet i de olika 
teoriområdena att beskrivs.  
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Den traditionella styrningslitteraturen utgår främst från två källor till osäkerhet; 
osäkerhet i omgivningen (Galbraith, 1973) och osäkerhet i teknologin (Perrow, 1970). 
Osäkerhet i omgivningen presenterades redan i det inledande kapitlet (se avsnitt 1.2) 
där den delades in i informationsbrist och oklarhet. Galbraiths (1973) definition av 
osäkerhet är skillnaden mellan den mängd av information som krävs för att utföra en 
uppgift och den mängd information som redan finns inom organisationen. Denna 
definition av osäkerhet är mycket bred och flera författare har utgått från denna 
definition och sedan utvecklat den och delat in osäkerheten i fler dimensioner (se 
exempelvis Davila, 2000; Shenhar & Dvir, 1996). Den andra källan till osäkerhet har 
relaterats till teknologin. Teknologi kan beskrivas utifrån variation och analyserbarhet 
(Perrow, 1970). Stor variation i uppgifterna innebär t ex att man ofta möter nya 
arbetsuppgifter medan motsatsen är liten variation i uppgifterna, vilket innebär att 
uppgifterna till stor del är rutinmässiga. Den andra dimensionen för att beskriva 
teknologi är uppgiftens analyserbarhet, vilket har att göra med kunskap om orsak- och 
verkansamband. Utifrån detta har Perrow (1970) identifierat fyra idealteknologityper; 
(1) rutinteknologi, (2) ingenjörsteknologi, (3) hantverksteknologi och (4) 
forskningsteknologi. Det är främst forskningsteknologin och ingenjörsteknologin som 
är relevanta i denna uppsats eftersom dessa kännetecknas av hög variation i 
arbetsuppgifterna, vilket är utmärkande för ett tvärfunktionellt FoU-projekt. 
Analyserbarheten är hög inom ingenjörsteknologin och låg inom 
forskningsteknologin. Forskningsteknologin i ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan t ex 
innebära att arbetsuppgiften är obekant för projektdeltagarna och det finns inget givet 
sätt att lösa den på. Detta medför att den teknologiska osäkerheten är hög. Abernethy 
och Brownell (1997) har kommit fram till att formell styrning som t ex budgetering 
och standardkostnadskalkylering inte är lämpligt i forskningsteknologin p g a den höga 
osäkerheten. Vidare kom de fram till att en mer informell styrning är mer lämplig. De 
kallar den för personal control och den innefattas bl a av självstyrning och olika former av 
självreglerande gruppstyrning som t ex medlemskap. Ingenjörsteknologin kan beskrivas 
som att uppgifterna är varierande men de har en hög analyserbarhet, d v s det finns 
kunskap om orsak- och verkansambanden, vilket innebär att olika handlingsmanualer 
och riktlinjer kan användas för att styra FoU-projektet (Abernethy & Brownell,1997).  

3.6.1 Osäkerhet i projektstyrningslitteraturen  
Inom projektstyrningslitteraturen förekommer begreppet osäkerhet relativt flitigt och 
flera olika osäkra situationer har diskuterats (se t ex Christensen & Kreiner,1997; 
Davila, 2000; Engwall, 2003). Projektstyrningslitteraturen tar också upp teknologi och 
omgivningen som källor till osäkerhet men utgår även från den osäkerhet vilken finns 
inom projektet i t ex form av projektets omfattning och organisering (Davila, 2000). 
Exempelvis kan tvärfunktionella FoU-projekt vara svåra att organisera om 
projektdeltagarna kommer från olika avdelningar eller till och med olika företag. Om 
det är första gången en individ arbetar tvärfunktionellt kan i vissa fall kännas osäkert. 
Ett annat möjligt scenario är att projektdeltagare med olika bakgrund inte kan 
kommunicera problemfritt med varandra då de har olika kunskap och värderingar 
(Amabile et al, 2001). Det finns en mängd anledningar som kan ge upphov till flera 
olika dimensioner av osäkerhet i dessa projekt och flera av dessa har diskuterats i 
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litteraturen. Den osäkerhet som förekommer i ett FoU-projekt och som kan relateras 
till projektets omfattning och organisering kallas av Engwall (2003) för en naturlig 
osäkerhet. Den kan t ex innebära att det råder en osäkerhet i själva projektet om hur 
projektet ska genomföras, vilka som ska vara inblandade och vad det är som ska 
genomföras (Engwall, 2003).  
 
Davila (2000) har utgått från Galbraiths (1973) definition och delat in osäkerheten i tre 
kategorier vilka han kallar för teknologisk osäkerhet, marknadsosäkerhet och osäkerhet 
relaterad till projektets omfattning. Denna indelning av osäkerhet i FoU-projekt har 
också gjorts tidigare i litteraturen (se t ex Shenhar & Dvir, 1996). Engwall (2003) har 
också utgått från Galbraiths definition och han har kommit fram till att den osäkerhet 
som främst förekommer i FoU-projekt är oklarhet. Det kan vara oklarhet i form av 
vad man ska åstadkomma och på vilket sätt man ska arbeta för att åstadkomma det man 
vill. Andra exempel på oklara situationer kan vara att man inte förstår varandra och att 
man har svårigheter med att tolka den information man har tillgång till. 
 
Jensen, Johansson och Löfström (2005) fokuserar på den osäkerhet som finns i ett 
projekts omgivning. Jensen et al (2005) menar vidare att ett projekt inte går att 
separera från sin omgivning och för att kunna analysera osäkerheten i omgivningen 
fokuserar de på relevanta aktörer i omgivningen. Relevanta aktörer är de personer som 
på något sätt har influerat eller påverkat projektet i någon bemärkelse. Vidare utgår 
Jensen et al (2005) från den osäkerhet som finns mellan projektet och omgivningen, 
vilken de benämner interaktionsosäkerheten. Författarna delar in 
interaktionsosäkerheten i två dimensioner, vertikal och horisontell osäkerhet. Den 
vertikala osäkerheten relaterar författarna till hierarkiska förhållanden kring 
projektuppgiften, exempelvis tilldelning och anskaffning av ekonomiska medel, 
planering, kontroll och utvärdering av projektet. Den horisontella osäkerheten 
omfattar relationer för att utföra arbetsuppgiften, d v s typ av samarbete eller annan 
interaktion med aktörer utanför projektet (ibid.).  
 
Det finns således många olika sätt i litteraturen att definiera osäkerhet. Det verkar dock 
som att det är ganska vanligt att utgå från tre dimensioner av osäkerhet; osäkerhet i 
omgivningen (Galbraith, 1973), i teknologin (Perrow, 1970) och relationsosäkerhet. 
Relationsosäkerhet kan vara allt från att projektdeltagarna inte förstår varandra och inte 
kan genomföra arbetsuppgiften till att de inte får tillgång till rätt information. 
Relationsosäkerheten kan kopplas till det Jensen et al (2005) benämner som horisontell 
osäkerhet. De tre dimensionerna av osäkerhet i tvärfunktionella FoU-projekt antas 
vara de mest vanligt förekommande men de utesluter inte att fler dimensioner av 
osäkerhet kan identifieras i det studerade samarbetsprojektet. De olika dimensionerna 
antas förekomma i större eller mindre utsträckning i olika typer av FoU-projekt. De 
antas också ligga väldigt nära varandra, vilket innebär att det ibland i praktiken kan 
vara svårt att avgöra om det är den ena eller den andra dimensionen av osäkerhet. Se 
figur 5 vilken beskriver tre dimensioner av osäkerhet i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt.  
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Figur 5 Olika dimensioner av osäkerhet i tvärfunktionella FoU-projekt 
 
Omgivningsosäkerhet i ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan beskrivas som att det 
saknas information om t ex kundernas åsikter och vad konkurrenterna gör. Ett 
exempel på teknologisk osäkerhet i ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan vara att 
arbetsuppgiften i projektet är komplex och projektdeltagarna har inte arbetat med 
liknande arbetsuppgifter tidigare. Relationsosäkerheten förekommer om t ex 
projektdeltagarna inte känner varandra sedan tidigare och de har olika bakgrund och 
yrkeskompetens vilket kan göra att de inte delar gemensamma värderingsgrunder.      

3.6.2 Styrning för att minska osäkerheten  
Davila (2000) har ett perspektiv på styrning i sin studie vilket skiljer sig från de flesta 
tidigare studier av FoU-projekt. Davila (2000) utgår från att styrningen i ett 
utvecklingsprojekt ska hantera osäkerheten på olika sätt (istället för att minska 
problemet med målöverensstämmelse). Han menar vidare att styrning behövs främst 
vid situationer där osäkerheten kommer från markanden och då osäkerheten är 
relaterad till projektets omfattning. I denna uppsats relateras dessa situationer till 
omgivningsosäkerhet. Davilas (2000) studie visar således att styrning är relevant i 
produktutvecklingsprojekt för att hantera information. Projektledare använder 
styrningen för att erhålla den information som krävs för att minska osäkerheten. Vidare 
framkom det att projektledare använder sig mer av icke finansiell information än 
finansiell information (ibid.). Detta är ett argument för att bredda den traditionella 
synen på styrning till att innefatta mer än finansiella aspekter. Enligt Davilas studie 
(2000) verkar information av olika slag väsentlig för att kunna hantera osäkerheten i 
FoU-projekt och styrningen bör därför innefatta olika sätt att samla in och behandla 
information. Vertikal och horisontell styrning, som har sin utgångspunkt i 
informationsflödet (Häckner & Nilsson, 2005) i en organisation, verkar utifrån detta 
resonemang som två lämpliga perspektiv för att hantera osäkerheten och kunna styra 
ett tvärfunktionellt FoU-projekt.   
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3.7 Styraspekter och mekanismer i tvärfunktionella FoU-projekt  
För att besvara forskningsfrågorna krävdes det en operationalisering av begreppen 
vertikal och horisontell styrning. Detta för att kunna beskriva och analysera styrmixen 
i det studerade tvärfunktionella FoU-projektet. Den operationalisering av vertikal och 
horisontell styrning som görs i denna uppsats är att relatera dessa till olika styraspekter 
som har identifierats både i litteraturen och i förstudien. En styraspekt kan beskrivas 
som projektdeltagarnas och/eller styrgruppens medvetna handlingar för att uppnå 
projektets mål. Till exempel upprättas det planer och en budget för att nå målet inom 
en förutbestämd tid. Projektdeltagarna kommunicerar också med varandra och är 
delaktiga för att uppnå projektets mål.  
 
I projektstyrningslitteraturen har flera olika styraspekter identifierats som betydelsefulla 
för att genomföra ett tvärfunktionellt FoU-projekt och för att nå projektets mål. Några 
exempel som har lyfts fram inom den traditionella projektstyrningslitteraturen är; 
planering, mål och utvärdering av målet. Dessa kan främst relateras till det vertikala 
perspektivet på styrning. Andra styraspekter som främst är av horisontell karaktär och 
som har identifierats i det spår som kallas för den kritiska skolan i denna uppsats är; 
kommunikation, förtroende, delaktighet och samarbete. Förtroende har alltså 
beskrivits som en styraspekt i denna uppsats. Det går inte att säga att förtroende är en 
medveten handling på samma sätt som de övriga styraspekterna men genom att ha 
förtroende för varandra underlättar det samarbetet och det leder till att projektets mål 
kan nås. Förtroende har dock lyfts fram som en betydande aspekt för att lyckas i ett 
projekt både i litteraturen och i förstudien.  
 
I figur 6 sammanfattas några av de styraspekter som lyftes fram både i förstudien och i 
litteraturen vilka ansågs som betydande för att nå projektets mål. Styraspekterna 
relateras också till de två styrformerna, vertikal och horisontell styrning i figuren. Det 
är dock inte helt oproblematiskt att peka ut vilka styraspekter som verkar centrala för 
att beskriva horisontell och vertikal styrningen i tvärfunktionella FoU-projekt. Därför 
ska figur 6 endast ses som ett exempel på några styraspekter, då fler styraspekter 
säkerligen kommer att identifieras i huvudstudien.   
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Figur 6 Exempel på vertikala och horisontella styraspekter i ett tvärfunktionellt FoU-projekt  
 
I den andra forskningsfrågan behövde mekanismer operationaliseras. Den andra 
forskningsfrågan handlar således om att identifiera mekanismer som ligger till grund för 
styrmixens utformning. Mekanismer i denna studie innebär olika saker i ett projekts 
omgivning som kan påverka strukturen, organisationen och styrningen i projektet. Det 
kan exempelvis vara osäkerheten runt om och i projektet. Det handlar med andra ord 
om olika variabler som kan tänkas påverka hur projektet organiseras och styrs. 
 
Sambandet mellan mekanismer, styraspekter och styrmixen i denna studie skulle kunna 
beskrivas som en trappa. Där mekanismerna befinner sig på det lägsta trappsteget och 
de avspeglar hur projektets omgivning ser ut. Det kan t ex vara om projektet 
kännetecknas av en stor osäkerhet eller om omgivningen är relativt stabil. 
Mekanismerna utgör grunden för hur projektets styrning kommer att utformas och 
hur projektet kommer att organiseras. På nästa trappsteg återfinns styraspekterna som 
är beroende av mekanismerna och som också inverkar på hur styrmixen utformas. 
Styraspekterna beskriver vad projektledaren eller projektdeltagarna gör för att styra 
projektet, om de t ex upprättar en budget eller om de samarbetar. På det högsta 
trappsteget återfinns styrmixen med vertikala och horisontella inslag som dels influeras 
av mekanismerna och dels av styraspekterna. Det är ibland svårt att särskilja båda 
perspektiven på styrning eftersom de går in i varandra och därmed kan också 
styraspekterna både kännetecknas av vertikal och horisontell styrning.   
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4. ETT SAMARBETE MELLAN LKAB OCH EN AV DERAS 
KUNDER 
Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av LKABs FoU-verksamhet. Sedan beskrivs 
bakgrunden till det studerade fallet vilket utgörs av ett tvärfunktionellt FoU-projekt som drevs i 
samarbete med en av deras kunder. Det tvärfunktionella FoU-projektet har delats in i tre faser 
och den sista fasen, vilken kallas för huvudprojektet i denna uppsats, är i fokus för 
empiriinsamlingen. Det är främst projektdeltagarnas upplevelser och erfarenheter av styrningen i 
huvudprojektet som återges i detta kapitel men de reflekterar även allmänt över framgångsrika och 
misslyckade FoU-projekt som de har medverkat i. Kapitlet innehåller också egna tolkningar av 
det empiriska materialet vilka återfinns i punktform (se avsnitt 2.6 för en beskrivning av vad 
tolkningarna baseras på). Kapitlet avslutas med en summering av de mest intressanta resultaten 
av studien.  

4.1 LKAB och deras FoU-verksamhet 
LKAB producerar förädlade järnmalmsprodukter främst för ståltillverkning, men är 
också en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher. LKAB är en 
internationell koncern och huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs på den 
europeiska marknaden men företaget är verksamt över hela världen. Andra marknader 
LKAB verkar inom är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Huvudprodukten är 
pellets för råjärnframställning i masugnar och direktreduktionsugnar. Den järnmalm 
som bryts i LKABs gruvor är främst magnetit, vilket har ett högt järninnehåll och den 
är ferrimagnetisk, vilket gör förädlingsprocessen enklare och miljövänligare. LKABs 
främsta konkurrenter finns i Brasilien, Kina, Australien och Kanada. De brasilianska 
företagen har fördelen att ta fram järnmalm i dagbrott, vilket gör att brytningen blir 
billigare och mer rationell än för LKAB. Kina är världens största järnmalmsproducent 
men behåller merparten av malmen för eget bruk (LKAB, 2005). LKABs affärsidé är 
att:  
 

” … med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera 
förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärden för kunderna. Andra 
närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKABs kunnande och som stödjer 
huvudaffären, kan ingå i verksamheten.”14  

 
LKABs processkedja sträcker sig från malmfyndigheterna till slutanvändaren dvs 
kunden. Råmalmen bryts under jord i gruvan och sedan förädlas den i verken ovan 
jord. Den förädlade malmen transporteras sedan till utskeppningshamnarna där båtarna 
lastas och fraktar malmen till kunderna runt om i världen. LKABs huvudprodukt är 
pellets, vilken är den mest förädlade produkten i förhållande till företagets öviga 
produkter. Produktionen sker i pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. 
Vid tillverkningen av pellets blandas sligen med tillsatsämnen och bindmedel sedan 
rullas pelletsblandningen till stora råkulor. Det valda fallet är ett tvärfunktionellt FoU-
projekt där LKAB genomför experiment genom att belägga pelletskulan med vissa 
tillsatsämnen för att den ska bli mer kundanpassad.  

                                                 
14 Affärsidén är hämtad från www.lkab.com (2006-05-03) 
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LKAB har genomfört flera liknande FoU-projekt där alla har haft som övergripande 
mål att utveckla nya produkter så att de ger ett högt värde för kunderna och samtidigt 
skapa kvalitets- och kostnadseffektiva processer. Företaget arbetar med att kundanpassa 
produkterna och produktutvecklingen kännetecknas av ett nära samarbete mellan 
LKAB och deras inhemska samt internationella kunder. Företagets strategi har således 
en stark koppling till företagets affärsidé. Beställaren (av huvudprojektet) beskrev sin 
syn på LKABs produktutvecklingsstrategi på följande sätt: 
 

”en del i vår strategi är att ha långa relationer med våra kunder och det här är det främsta 
hjälpmedlet att skapa sådana relationer. Att tillsammans med kunden utveckla den totala 
processen så att vi sänker våra totalkostnader gemensamt och på så sätt kan vi båda tjäna 
mer pengar. Det är då man kan använda en slagdänga som ”win-win” situationen. Inte 
för att jag tycker om det uttrycket men det blir ju det då.” (Beställaren, 2005) 

 
En stor del i företagets strategi är således att göra kunderna nöjda och att erhålla 
och/eller bevara goda relationer till kunderna. LKAB har genomfört flera FoU-projekt 
med kunden som medverkar i det valda fallet. De har exempelvis genomfört ett 
projekt tillsammans tidigare vilket gick ut på att binda damm i samband med lastning 
och lossning av båtar i hamnen.  
 
Produktutvecklingen inom LKAB har under de senaste åren inriktats främst på att 
framställa pelletsprodukter med optimala egenskaper för att kunna blandas med sinter i 
masugnen. LKAB bedriver mycket av sin FoU-verksamhet i projektform. Enligt 
projektledaren fanns det till och med en doktrin inom LKAB, till bara för något år 
sedan, vilken gick ut på att allt FoU-arbete skulle drivas i projektform. 

4.2 Beskrivning av det studerade tvärfunktionella FoU-projektet 
Bakgrunden till det tvärfunktionella FoU-projektet beskrevs som en intern idé hos 
LKAB, vilken handlade om att försöka skräddarsy vissa produktegenskaper så att de 
passar deras kunder bättre. Idén utvecklades sedan och blev ett samarbete mellan 
LKAB och en av deras kunder. Eftersom det tvärfunktionella FoU-projektet var ett 
samarbete mellan LKAB och en av deras kunder kommer begreppet 
samarbetsprojektet att användas i fortsättningen när hela det tvärfunktionella FoU-
projektet åsyftas. Beställaren av projektet beskrev samarbetsprojektets start enligt 
följande:   
 
”Kunderna hade ett önskemål som vi inte kunde tillfredställa. Detta ledde till att vi skapade ett 
projekt tillsammans. Vi skapade också ett kontrakt. Där vi talade om hur detta skulle skötas 
finansiellt och hur risker skulle fördelas mellan olika företag och sen sparkade vi igång detta.” 
(Beställaren, 2005) 

4.2.1 De olika faserna i samarbetsprojektet 
Det studerade samarbetsprojektet mellan LKAB och deras kund kan delas in i tre faser; 
(1) Labbtester, (2) Pilotprojektet och (3) Huvudprojektet. Figur 7 visar hur det 
tvärfunktionella FoU-projektet har delats in. Den fetstilta pilen i figuren symboliserar 
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hela FoU-projektet och de streckade områdena visar de olika faserna. Intervjuerna 
med projektdeltagarna fokuserade främst på den sista fasen, huvudprojektet, men även 
de tidigare faserna har diskuterats för att kunna beskriva hela samarbetet mellan LKAB 
och kunden.    

 
Figur 7 En kronologisk beskrivning av det studerade tvärfunktionella FoU-projektet mellan LKAB 
och deras kund  
 
Hela samarbetsprojektet kunde liknas vid ett typiskt FoU-projekt där forskning skedde 
i den första fasen och utveckling samt testning skedde i de senare faserna. Fas (1) 
bestod av olika typer av labbtester i experimentmasugnen vid LKAB. Testerna 
genomfördes enbart av LKAB och de syftade till att utveckla och förbättra deras 
produkt så att den skulle bli mer kundanpassad, vilket innebar att produkten skulle 
fungera bättre i kundens produktion. Resultaten av labbtesterna var inte enbart 
positiva, men det berodde delvis på att det förekom störningar i experimentmasugnen 
vilka kan ha påverkat testerna. På grund av störningarna kunde inte labbtesterna ge 
tydliga och tillförlitliga resultat och det fanns således en önskan att undersöka detta 
närmare. Därav inleddes fas (2) av samarbetsprojektet. I denna fas genomfördes testerna 
i fullskala, dvs att experimentet genomfördes i kundens produktion. Experimentet 
byggde på de forskningsresultat som hade tagits fram i den första fasen. Fas (2) sträckte 
sig från hösten 2003 till hösten 2004. I den andra fasen av projektet medverkade både 
kunden och LKAB. I denna fas belades pelletsen med ett tillsatsmedel sedan fraktades 
den till kunden där testerna genomfördes i kundens anläggning. Resultatet av testerna 
visade på en förbättring vid hantering av pelletsen i form av minskad damning men det 
gick inte att urskilja några entydiga kostnadsminskningar. Det var svårt att genomföra 
försöket och därmed var det också svårt att tolka resultaten. Det beslutades därför att 
genomföra ett nytt experiment i fas (3). Fas (3) kallas för huvudprojektet i denna 
uppsats. Denna fas liknade mycket tillvägagångssättet i fas (2) och projektdeltagarna 
hade också erfarenheter av att genomföra experiment i fullskala. I denna fas 
medverkade i stort sett samma projektdeltagare som vid den andra fasen. 

         Fas 1 
         
         Labbtester 
           LKAB  

Tid  2003 2004 2005

Fas 2 
 

       Pilotprojekt 
LKAB + Kunden 

Fas 3 
 

         Huvudprojekt 
LKAB + Kunden

Samarbetsprojektet mellan LKAB och en av deras kunder  
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Huvudprojektet liknas vid en utvärdering enligt projektledaren. Hon ansåg att 
tillvägagångssättet var mycket likt det tidigare pilotprojektet, men det handlade också 
om att genomföra nya tester med ett annat tillsatsmedel. Huvudprojektet kan också 
liknas vid ett enskilt FoU-projekt. Det var dock en lägre osäkerhet i huvudprojektet 
än vid ett typiskt FoU-projekt eftersom många moment hade utförts tidigare på ett 
liknande sätt i pilotprojektet och det fanns utvecklade metoder för hur huvudprojektet 
kunde genomföras. 
 

• Den teknologiska osäkerheten (se avsnitt 3.7.1) kan således tolkas som relativt 
låg i huvudprojektet eftersom projektdeltagarna hade erfarenhet från tidigare 
projekt och de hade utvecklat metoder för hur huvudprojektet skulle 
genomföras. Projektdeltagarna hade arbetat tillsammans tidigare, bl a i 
pilotprojektet, vilket gjorde att de hade lärt känna varandra. De hade med andra 
ord socialiserats och detta bidrog till att projektdeltagarna kände sig trygga med 
varandra och vad de skulle göra i huvudprojektet. Det kan tolkas som att 
relationsosäkerheten också var lägre i huvudprojektet än i pilotprojektet. 
Osäkerheten från omgivningen kan också tolkas som relativt låg i 
huvudprojektet eftersom LKAB hade knutit kunden till sig. Genom att knyta 
till sig kunden leder det i detta fall till att produkten har testats av kunden.  

4.2.2 Förutsättningarna för samarbetsprojektet 
Beställaren beskrev starten av samarbetsprojektet som att kunderna hade en önskan 
vilket gav underlag för att starta ett gemensamt projekt. Han nämner också att det var 
viktigt att komma överrens om hur samarbetsprojektet skulle genomföras. Därför skrev 
de ett kontrakt om hur samarbetsprojektet skulle finansieras, vem som skulle ta olika 
risker och hur projektet skulle drivas. LKAB ansåg att det var värt att ta på sig en extra 
kostnad genom huvudprojekt eftersom de trodde att det skulle leda till en bättre 
produkt för kunden. Kontraktet upprättades mellan företagen för att inte riskera att 
relationen mellan dem skulle skadas. Enligt beställaren kunde man alltid gå tillbaka till 
kontraktet ifall det fanns funderingar över vad som hade beslutats.  
 
Projektledaren ansåg att det var svårare att driva projekt med flera företag inblandade 
än att driva projekt internt. Hon ansåg att det gällde att vara överens om vad man 
skulle göra i projektet. Det var också viktigt att diskutera vem som skulle göra vad och 
hur kostnaderna samt intäkterna skulle fördelas mellan företagen. Detta kom de 
överens om genom att diskutera med varandra och sedan upprätta ett kontrakt och en 
plan för hur samarbetsprojektet skulle genomföras.   
 
Beställaren tyckte att det var svårt att genomföra ett samarbetsprojekt med sina kunder. 
Han ansåg att man inte ville misslyckas (som leverantör) för då var man rätt blottad. 
Det innebar att man inte ville visa sig osäker och göra fel inför sin kund eftersom det 
kunde leda till att kunden tappar förtroendet för LKAB som leverantör. Beställaren 
beskrev samarbetet som att LKAB ville ha öppna böcker, då de hade bestämt att driva 
samarbetsprojektet tillsammans, vilket innebar att kunderna sammanställde resultaten 
av experimentet och visade dem för LKAB. Det fanns en öppenhet beträffande 
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resultaten i kundens anläggning. Det innebar också att det fanns en öppenhet från båda 
företagen. Beställaren beskrev samarbetet som en möjlighet att se hur kunderna bedrev 
sin produktion.  
 
Beställaren nämner också att det var lätt att övertolka vissa resultat i 
samarbetsprojektet. Det fanns en tendens att man var för positiv när resultaten 
tolkades, eftersom båda företagen verkligen ville att det skulle vara bra resultat. 
Beställaren ansåg att kunden var väldigt positiv till resultaten i huvudprojektet och 
”hans röst väger lite mer än vår”. Båda företagen ville att beläggningen av pelletskulan 
skulle leda till ökat kundvärde och det kan vara en anledning till att samarbetsprojektet 
fortskred efter pilotprojektet, trots tvetydiga och svårtolkade resultat.  
 
Kunden berättade att samarbetet mellan hans företag och LKAB hade pågått en längre 
tid. Båda företagen har medverkat i ett forum, vilket de kallar produktionsgruppen. 
Där träffas de årligen och diskuterar bl a önskemål och förslag till förbättringar.  
  
Beställaren ansåg vidare att det krävs en erfaren projektledare för att driva denna typ av 
projekt och han tyckte att projektledaren drev projektet väldigt bra. Projekten kan lätt 
bli tunga i och med att det involverar många personer från olika delar av företaget och 
att det ligger lite utanför den normala arbetsbördan.  
 

• En tolkning är att det kontrakt vilket upprättades av företagen användes för att 
minska relationsosäkerheten i samarbetsprojektet (se 3.5.11 och 3.6.1). Detta 
skedde genom att projektdeltagarna diskuterade och upprättade gemensamma 
riktlinjer för projektet. Det kan också tänkas reducera flera av de eventuella 
oklarheter vilka kan uppstå i tvärfunktionella projekt. Kontraktet kan ses som ett 
styrdokument vilket reglerade hur möjliga situationer kunde hanteras. Att 
använda kontraktet som ett styrdokument kan relateras till det vertikala 
perspektivet på styrning vilket innefattas av regler vilka ofta uttrycks formellt. 
Beställaren beskrev kontraktet på ett annat sätt, nämligen att det var ett sätt att 
se till att relationen mellan företagen inte skadades. Genom att i förväg komma 
överrens om vissa förutsättningar behövde man inte bli oense ifall det uppstod 
problem. 

 
• Båda företagen hade en förhoppning om att projektet skulle visa på positiva 

resultat vilket innebar att de ville fortsätta samarbetet trots att resultaten var svår-
tolkade. De ville veta mer och bli säkrare och därför genomfördes ett projekt 
till. En annan tolkning är att det fanns andra motiv vilka också påverkade 
beslutet att fortsätta samarbetsprojektet. Till exempel var samarbetsprojektet ett 
sätt att vårda relationen till kunden. Genom att driva samarbetsprojektet 
tillsammans med kunden visade LKAB att de värdesätter sina kunder och är 
villiga att satsa resurser för att utveckla sina produkter så att de skapar högre 
kundvärde.        
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4.3 Huvudprojektet 
Den övergripande projektidén för huvudprojektet beskrevs av projektledaren som att 
projektet innebar att de skulle genomföra fullskaleförsök med beläggning av pellets, 
och den s k coatade pelletsen skulle skickas med båt till kunden. Beläggningen av 
pelletskulorna var en liknande tillsatsblandning som vid pilotprojektet, nämligen 
olivin, kalksten och bentonit. Ämnet bentonit tillsattes för att förbättra vidhäftningen 
av tillsatsmedlet på pelletskulorna. Det var dock oklart hur mycket tillsatsmedel som 
skulle användas av varje ämne men det fanns viss erfarenhet från pilotprojektet vilket 
underlättade i huvudprojektet. 
 
Projektledaren sammanställde en projektdefinition innan huvudprojektet startades. 
Projektdefinitionen innefattas av flera delar. Först innehöll den en kort beskrivning av 
projektidén och sedan redogjordes för de olika målen med huvudprojektet. 
Projektdefinitionen innehöll också en projektorganisation, en tidplan, en kalkyl över 
kostnader och risker. Beställaren ansåg att projektdefinitionen var tydlig eftersom den 
innefattade alla de ovan nämnda delarna. Projektdefinitionen blev också godkänd av 
styrgruppen. 
 
Projektdefinitionen ansågs som enkel att följa upp och den kunde användas för att dra 
slutsatser från projektets resultat. Frågor om t ex projektet hade gått i mål eller inte, 
eller om resultatet var användbart kunde besvaras utifrån projektdefinitionen. 
Beställaren ansåg att det var en fördel att de hade bestämt dessa frågor innan projektet 
genomfördes. Det innebar att de kunde utgå från projektdefinitionen när de skulle 
diskutera och sammanfatta huvudprojektet.  
 
Kunden ansåg att det medförde ganska stora risker att genomföra fullskaleförsök så 
därför ville de vara så säkra som möjligt innan fullskaleförsöket genomfördes. De ville i 
alla fall utreda att det åtminstone inte uppstod några negativa effekter på produktionen 
vid ett fullskaleförsök. Han beskrev det i följande citat:  
 

”Man behöver veta att det inte blir några hastiga störningar så att hela produktionen måste 
ligga nere. På ett sådant här stålverk innebär det faktiskt stora kostnader och sådana risker 
vill man ju inte ta.” (Kunden, 2005) 

4.3.1 Projektorganisationen i huvudprojektet 
Projektorganisationen i huvudprojekt återges i figur 8. Beställaren innehade den högsta 
positionen och styrgruppen befann sig på nästa nivå. Beställaren var tillsammans med 
FoU-direktören ytterst ansvarig för projektet inom LKAB och de satt båda i 
styrgruppen. Styrgruppen bestod av personer från både LKAB och kundföretaget. 
Under dem återfanns projektledaren i den formella projektorganisationen. 
Projektledaren hade två referensgrupper under sig, en extern referensgrupp och en 
intern med representanter från båda företagen. Den externa projektgruppen bestod 
främst av beställaren, projektledaren, kunden och en till person från kundföretaget. 
Den interna projektgruppen bestod av olika personer inom LKAB. På nästa nivå i 
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projektorganisationen återfanns själva projektgruppen som i sin tur var indelad i tre 
delprojekt, vilka benämndes DP 1, DP 2 och DP 3.  
 

  
Figur 8 Projektorganisation i huvudprojektet, omarbetning av bild i projektdefinitionen  
 
När projektdeltagarna själva beskrev huvudprojektet och dess olika delar nämnde alla 
planering som den första delen i huvudprojektet. Planeringen skedde i början av 
huvudprojektet och där diskuterades och utvärderades olika idéer.   Diskussionerna 
handlade främst om ekonomiska överväganden men även frågor om det var lämpligt 
att genomföra arbetet i projektform eller inte diskuterades. De ekonomiska 
övervägandena i diskussionen handlade främst om det fanns resurser för att genomföra 
huvudprojektet och hur kostnaderna i sådant fall skulle fördelas mellan företagen. 
Projektdeltagarna identifierade således fyra olika delar i huvudprojektet, vilket skiljer 
sig något från den formella projektorganisationen vilken endast hade tre delar (se figur 
8).  
 

• I den formella projektorganisationen utelämnar man planeringsfasen, medan 
projektdeltagarna framhåller planeringen som central och välgjord. En 
tolkning är att det som formellt rapporteras skiljer sig från det som genomförs 
i projektet. Exempelvis var en del i planeringsfasen att upprätta hur projektet 
skulle organiseras.  

 

Beställare 
LKAB 

Styrgrupp 
LKAB & kund 

Projektledare LKAB 

Referensgrupp LKAB Referensgrupp 
LKAB & kund 

Projektgrupp  
LKAB & kund 

DP 1 
Delprojektledare 

DP 2 
Delprojektledare  

DP 3 
Delprojektledare  
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4.3.2 Projektdeltagarnas uppgifter i huvudprojektet  
En kort presentation av de utvalda projektdeltagarna återfinns i metodkapitlet och där 
beskrivs också hur de har valts ut samt hur intervjuerna har genomförts (se avsnitt 
2.4.2). Projektdeltagarnas olika uppgifter i huvudprojektet presenteras utifrån 
strukturen i figur 8. Således presenteras beställarens olika uppgifter i huvudprojektet 
först, därefter projektledarens, sedan produktionschefens och slutligen kundens olika 
uppgifter.   

Beställaren   
Beställaren ansvarade främst för att beställningen skulle vara gjord men han hade flera 
uppgifter i huvudprojektet. Han ingick som redan nämnts i styrgruppen och i den 
externa referensgruppen samt i projektgruppen (se avsnitt 4.3.1).  Dessutom hade 
beställaren den främsta kontakten med kundföretaget. Detta var naturligt eftersom han 
arbetade på marknadsavdelningen, vilken sköter kontakten med företagets kunder. 
Beställaren beskrev själv sina uppgifter i huvudprojektet på detta sätt: 
 

”Formellt var det jag som var beställare av projektet till vår FoU-avdelning som ställde upp 
med en projektledare. Utifrån att jag hade ett kundbehov så definierade jag upp det och 
kvantifierade detta. Det vill säga vad det kunde vara värt för kunden osv och sedan 
genomförde jag en beställning. Från vårat perspektiv kommer idéerna till olika projekt oftast 
från marknadssidan där vi arbetar med kunden. Då gäller det att räkna på projektet och 
kvantifiera det. Gör man det då har man en styrka genom hela projektet. Annars som 
beställare behöver man bara sätta sitt namn på ett vitt papper. Det är ju inte så svårt 
egentligen, men beställningen ska var tydligt gjord. Det ska finnas en substans bakom 
beställningen.” (Beställaren, 2005) 
 
• Citatet ovan av beställaren kan tolkas som att det inte fanns några formella 

krav inom LKAB på att en beställning av ett projekt skulle innehålla 
kvantifierade analyser utan det ansågs vara en fördel ifall det fanns.   

Projektledaren 
Projektledaren ansåg att hennes uppgift som projektledare i huvudprojektet var främst 
av administrativ karaktär. Det innebar att det var hon som var sammankallande till 
mötena, förde mötesanteckningar och gjorde beställningar på det som behövdes för att 
driva huvudprojektet. Det var också projektledaren som gjorde projektdefinitionen. 
Hon sammanfattade och skrev ihop en stor del av slutrapporten, vilken bestod av olika 
delar där olika personer hade bidraget. Hon ansvarade också för att avrapportera 
huvudprojektet till styrgruppen. Hon ansåg att en av de främsta uppgifterna hade varit 
att hålla alla de övriga projektdeltagarna informerade. Projektledaren hade även andra 
uppgifter i huvudprojektet. Hon var delaktig i både den interna och externa 
referensgruppen och delade tillsammans med kunden uppgiften som delprojektledare i 
DP3. Enligt hennes egen uppfattning var projektledarens uppgift i huvudprojektet 
främst att administrera, samordna och koordinera. Hon tyckte inte att hon hade varit 
styrande på något sätt i huvudprojektet.       
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Beställaren ansåg att projektledaren hade en central uppgift i huvudprojektet. Detta 
eftersom hon drev huvudprojektet och hon hade kontakt med den teknikansvarige, 
den laboratorieansvarige och den som ansvarade för att använda produkten hos 
kunden. Förutom detta var det projektledarens ansvar att informera styrgruppen och få 
ett godkännande att gå vidare efter varje delprojekt i huvudprojektet.  
 

• Beställaren beskrev projektledarens uppgift som att hon var spindeln i nätet och 
hade kontakt med alla de olika funktionerna vilka påverkade huvudprojektet på 
olika sätt. Själv ansåg projektledaren att hennes främsta uppgifter i 
huvudprojektet var att administrera, samordna och koordinera. Det kan tänkas 
bero på att hon inte ansåg sig själv som viktigare än någon annan i projektet och 
att hon inte heller hade som avsikt att framhäva sig själv. En annan rimlig 
förklaring kan vara att det främst krävs administration och samordning i ett 
FoU-projekt vilket genomförs av två företag tillsammans. Detta blir särskilt 
centralt eftersom både företagen är styrande på något sätt.        

Produktionschefen för kvalitetsservice  
Produktionschefens uppgift i huvudprojektet var att han var delprojektledare för DP 1 
och DP 2. Han beskrev sina uppgifter enligt följande citat: 
 

”Min roll i projektet var ett uppdrag från FoU-avdelningen att bygga upp anläggningen, 
driva den och ansvara för drift och underhåll av anläggningen. Jag ansvarade också för 
provtagning som skulle analyseras. Det fanns ju förberedelser för det här projektet, som t ex 
att ta ut det här tillsatsmedlet. Det gjordes i Malmberget i anrikningsverket. Vi tog ut 
olivinkalkslurryn som vi senare filtrerade ut för att använda senare.” 
(Produktionschefen, 2006)  

 
I produktionschefens uppgifter ingick också att övervaka lastningen av båtarna med 
försöksmaterialet vilket skulle fraktas till kunden där försöken genomfördes i deras 
masugn. Projektledaren ansåg att produktionschefen var den som utförde större delen 
av LKABs arbete i huvudprojektet. Han arbetade med det operativa arbetet. 
 
Enligt produktionschefen innefattade det första delprojektet, DP 1, att bygga upp 
försöksanläggningen.  Det var produktionschefen tillsammans med hans personal som 
byggde upp försöksanläggningen vilken skulle användas för beläggning av pellets i 
Luleå malmhamn. Anläggningen hade tidigare använts i pilotprojektet och det var 
främst anpassningar av anläggningen vilka behövde genomföras. Anläggningen 
anpassades för att kunna hantera fuktigt tillsatsmedel i bulkform och för att kunna 
tillsätta rätt mängd av bentonit i coatingslurryn15. Det andra delprojektet kan relateras 
till LKABs genomförandefas. I DP 2 skedde bl a uttaget av tillsatsmedel i Malmberget, 
transporten till Luleå och beläggningen av pellets. Den behandlade pelletsen skickades 
sedan med båt till kunden för provtagning av materialet. 

                                                 
15 Detta var blandningen av de olika tillsatsmedlen som användes för att belägga pelletskulan  
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Kunden  
Kunden var, vilket redan nämnts ovan, delprojektledare i DP 3 tillsammans med 
projektledaren och han var också med i den externa referensgruppen (se beskrivningen 
av projektledarens uppgifter ovan). Den sista delen av huvudprojektet genomfördes på 
plats hos kunden i deras produktion och där var kunden ansvarig för att rapportera 
händelserna till projektledaren. Efter testet hos kunden utvärderades resultaten och de 
sammanställdes i en slutrapport. Kunden beskrev sina uppgifter på följande sätt: 
 

”Min roll var att ansvara för masugnsprocessen här hos oss. Det var också min uppgift att 
förankra den här iden för vår högsta ledning, och beskriva hur vi hade tänkt [genomföra 
huvudprojektet], vad vi måste göra samt hur mycket det kan tänkas kosta.” (Kunden, 
2005) 

     
• Huvudprojektet ansågs väl strukturerat av samtliga projektdeltagare. Den 

formella beskrivningen av projektet var väl utvecklad. Det kan ses bl a genom 
en indelning av huvudprojektet i tre delprojekt. Projektorganisationen var 
hierarkiskt uppbyggd med beställaren i toppen och de olika delprojekten i 
botten av projektet. Framställningen av projektorganisationen kan relateras till 
det vertikala perspektivet på styrning i och med den hierarkiska utformningen. 
Det finns även utrymme för att tolka in den horisontella styrningen. Ett 
exempel, vilket kan relateras till det horisontella perspektivet, är att 
huvudprojektet var ett samarbete mellan två företag vilket byggde på ett 
gemensamt intresse. Detta ledde till att båda företagen var engagerade, delaktiga 
och styrande i projektet. Det kan sammanfattas som att huvudprojektet 
kännetecknades av ett horisontellt arbete vilket samordnades vertikalt.  

4.3.3 Karaktäristika för huvudprojektet 
Projektdeltagarnas beskrivningar av vad som var karaktäristiskt för huvudprojektet och 
deras åsikter om den främsta källan till osäkerhet i huvudprojektet återges i tabell 4.  
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Tabell 4 Projektdeltagarnas syn på karaktäristika i huvudprojektet och den främsta dimensionen av 
osäkerhet i huvudprojektet 
 Karaktäriska i 

huvudprojektet  
Osäkerhet i huvudprojektet 

Projektledaren  Väl planerat 
Förankrat hos styrgruppen 

Teknologisk osäkerhet 
 
 

Beställaren Väldefinierade mål 
Öppna böcker 
Duktig projektledare 
Minskning av totalkostanden 
i hela kedjan från leverantör 
till kund 

Teknologisk osäkerhet och  
oklarhet kring praktiska problem 
 
 

Produktionschefen Planeringen var fri och man 
kunde styra det mesta själv 
Budgeten och tidplanen hölls 
i stort sett 

Främst oklarhet kring praktiska problem 
inom huvudprojektet  
 

Kunden Planeringen var välgjord 
Det fanns bra beslutsunderlag 
för projektet 
Tidplanen och budgeten 
hölls inom ramen  

Främst teknologisk osäkerhet  
 

 
En sammanfattning av tabellen är att projektdeltagarna framhåller att den övergripande 
planen var välgjord och att det fanns väl definierade mål, men att det ändå fanns 
utrymme för att lägga upp sitt eget arbete. Huvudprojektet var således förankrat inom 
projektgruppen och det upplevdes som tydligt. Det fanns en relativt samstämmig syn 
bland projektdeltagarna över vad som var karaktäristiskt för huvudprojektet. Det fanns 
också en samstämmig syn över vad som var den främsta dimensionen av osäkerhet i 
huvudprojektet. Det var övervägande teknologisk osäkerhet som framhölls av 
projektdeltagarna, men även oklarhet kring praktiska problem ansågs skapa osäkerhet i 
huvudprojektet.    
  
Projektledaren relaterade osäkerheten i huvudprojektet främst till teknologisk 
osäkerhet. Hon förklarade att de inte visste resultatet av experimentet i fullskala och 
det var således oklart om det skulle fungera överhuvudtaget i fullskala. Labbtesterna 
hade visat på positiva resultat men det kunde inte jämföras med att genomföra 
fullskaleförsök. Det fanns inget givet svar på om det var funktionellt att belägga 
pelletsen med det valda tillsatsmedlet. Kunden relaterade också osäkerheten i 
huvudprojektet till teknologisk osäkerhet. Han beskrev det som att det var en 
utmaning att hitta den rätta teknologiska lösningen för kunden. Beställaren beskrev 
osäkerheten i huvudprojektet som att det fanns en mängd faktorer vilka kunde påverka 
och störa fullskaleförsöken. Han tyckte att det var komplicerat att utföra 
fullskaleförsöken och det fanns också en mängd praktiska problem vilka behövde lösas, 
t ex att skeppa över tillsatsmedlet och få det jämt fördelat på lasten. Produktionschefen 
relaterade också osäkerheten i huvudprojektet främst till oklarhet vid praktiska 
problem. Han berättade om en mängd praktiska problem vilka de inte hade kunnat 
förutse, t ex var det problem med att transportera ner tillsatsmedlet då det var vinter 
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och tillsatsmedlet frös. Dessa problem kan också relateras till den teknologiska 
osäkerheten då man inte hade förutsatt att tillsatsmedlet kunde frysa innan det nådde 
Luleå. 
 

• Det projektdeltagarna framhåller som karaktäristiskt för huvudprojektet kan 
både relateras till horisontell och vertikal styrning (se avsnitt 3.1). De 
karaktäristika vilka kan relateras till den horisontella styrningen i huvudprojektet 
är främst att de ansågs som väl förankrat hos styrgruppen, att det fanns ett stort 
handlingsutrymme och att det fanns en öppenhet mellan företagen. 
Förankringen till styrgruppen tyder på att det fanns en god kommunikation 
mellan projektdeltagarna och styrgruppen. Detta kan bero på att beställaren både 
medverkade i huvudprojektet och satt med i styrgruppen. De karaktäristika 
vilka främst kan relateras till vertikal styrning var att huvudprojektet ansågs som 
välplanerat och att huvudprojektet gick ut på att minska kostnaden i hela 
värdekedjan. Projektdeltagarna framhöll många saker vilka kan relateras till den 
vertikala styrningen och det kan tänkas bero på att projektdeltagarna tänker i 
vertikala termer och det blir således naturligt att de framhåller sådant som kan 
relateras till det vertikala perspektivet. Det vertikala perspektivet hör samman 
med formella riktlinjer och planer som t ex att upprätta en tidplan och att följa 
upp den. Detta är mer påtagligt och lättare att komma ihåg än informella 
aspekter vilka oftare kan relateras till horisontell styrning.      

4.4 Arbetsprocessen och kommunikationen i huvudprojektet 
Varje företag genomförde sin del av huvudprojektet på hemmaplan och sedan 
avrapporterades vad som hade gjorts till projektledaren. Projektledaren informerade 
sedan de övriga projektdeltagarna i huvudprojektet. I DP 1 och DP 2 var det LKAB 
som ansvarade för huvudprojektet och i DP 3 överlämnades ansvaret till kunden. 
Kommunikationen i projektgruppen skedde främst genom telefonmöten. Det berodde 
till stor del på att företagen var verksamma i två olika länder och det var inte praktiskt 
möjligt att alla gånger träffas personligen. Telefonmötena handlade främst om hur 
huvudprojektet framskred och vissa avrapporteringar skedde. Mötena hölls ca varannan 
vecka och då kallade projektledaren till möte och sedan skrev hon ett protokoll på vad 
som hade behandlats.  Det var ganska korta möten (ca 30 minuter) och det var mellan 
fyra till sex personer som brukade delta. Projektledaren, kunden och beställaren ansåg 
att telefonmötena fungerade bra. Projektledaren säger att: 
 

”Personerna i projektgruppen kände till varandra och brukar träffas litet då och då och det 
kan vara en anledning till att telefonmötena fungerade så pass bra” (Projektledaren, 
2005).   
 

Kunden ansåg att det bästa med telefonmötena var att man fick veta vad andra i 
huvudprojektet hade arbetat med och hur långt de kommit. Förutom det så var det ett 
praktiskt och effektivt arbetssätt eftersom det sparade mycket tid och pengar. Kunden 
sade att:  
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”Mötena behöver inte vara jättelånga. De ska vara korta och koncisa, men däremot är det 
viktigt att det skickas ut en agenda i god tid. Det är också viktigt att det skrivs protokoll på 
mötet och skickas ut så att alla får ta del av vad som har hänt och vad som har 
konstaterats”. (Kunden, 2005)  
 

Produktionschefens åsikt avvek något från de andra. Han föredrog vanliga möten där 
man träffas personligen. Detta eftersom han ansåg att det är lätt att man missar något 
per telefon. Han nämnde också att det var mer möten i huvudprojektet än tidigare 
projekt han hade medverkat i. Anledningen till att de blev ett projekt med mycket 
telefonmöten tror produktionschefen har att göra med att företagen finns i olika länder 
och att det skulle gå en massa tid till att resa och träffas personligen. En annan 
anledning till att den främsta kommunikationen i huvudprojektet genomfördes per 
telefon, var enligt projektledaren att projektet var väl planerat och det fanns tydliga 
riktlinjer för vad som skulle göras, vilket ledde till att det fungerade att kommunicera 
per telefon. 
 

• De empiriska resultaten tyder på att det fanns ett förtroende mellan 
projektdeltagarna då arbetsprocessen innebar att varje företag genomförde 
arbetet på hemmaplan (se avsnitt 3.5.11). Det visar på att projektdeltagarna 
ansåg att de andra i huvudprojektet var kompetenta och de litade på varandras 
kunnande. De kände till varandra sedan tidigare vilket också bidrog till att det 
fanns ett förtroende mellan projektdeltagarna. Den mesta kommunikationen i 
huvudprojektet skedde genom telefonmöten där projektdeltagarna informerade 
varandra bl a om hur projektet framskred. Telefonmötena hölls ganska tätt och 
det kan tolkas som att det berodde på att man ville ha täta kontroller och 
uppföljning, vilket kan relateras till ett vertikalt perspektiv på styrning. En annan 
rimlig tolkning är att telefonmötena var ett uttryck för att redogöra för vad man 
har gjort i projektet och på så sätt synliggöra detta för de övriga i projektet. 
Detta kan liknas vid att man legitimerar sitt handlande inför övriga i 
projektgruppen. Genom att visa att man har gjorde det man skulle. Detta är ett 
sätt att visa att man förtjänar det förtroende man har fått. Förtroende kan således 
ses som en viktig styraspekt inom det horisontella perspektivet på styrning.       

4.5 Styrningen i huvudprojektet  
Först presenteras styrgruppens styrning i huvudprojektet sedan projektledarens uppgift 
och därefter styrningen i de olika delprojekten. Därefter beskrivs de olika målen i 
huvudprojektet och deras betydelse. Sedan presenteras projektdeltagarnas syn på 
styrningen i huvudprojektet över tiden.   

4.5.1 Styrgruppens medverkan i huvudprojektet    
Styrgruppen deltog inte aktivt i huvudprojektet. De beslutade att projektet skulle 
genomföras och sedan lämnade de över projektet till projektgruppen som fick 
genomföra det utifrån styrgruppens givna riktlinjer. Beställaren ansåg att styrgruppen 
hade varit viktig för huvudprojektets genomförande eftersom det var styrgruppen som 
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fastställde om det fanns ett behov av att genomföra projektet överhuvudtaget. Han 
beskrev styrgruppens uppgift enligt följande citat:  
 

”Styrgruppens styrning är viktig för den gör så att vi inte kör av vägen. Ibland rör man sig 
bland en massa detaljer så man glömmer bort vad som var målet. Rent formellt är 
styrgruppen viktig för att se till att det finns ett behov av projektet. Projekt kan förändras 
och helt plötsligt kan behovet försvinna eller ändras. Styrgruppen sitter med hela kartan för 
företaget och kan avgöra om det här behovet fortfarande finns. Styrgruppen är de som måste 
fatta beslut om projektet ska genomföras eller inte så att man inte driver projekt för 
projektets skull.” (Beställaren, 2005) 

 
Det var styrgruppen som var ytterst ansvarig för huvudprojektet och utan deras 
godkännande hade det inte blivit något samarbetsprojekt. Styrgruppen medverkade 
inte löpande i huvudprojektet men beställaren som var en representant i styrgruppen 
deltog löpande i huvudprojektet. Det innebär att styrgruppen hade insyn i vad som 
skedde i huvudprojektet.   
     
Enligt projektledaren fanns det tydliga riktlinjer och mål från styrgruppen. Hon ansåg 
vidare att de var överens (inom LKAB), innan de genomförde ett projekt, vilket bl a 
underlättade planering och genomförande av ett projekt.  

4.5.2 Projektledarens styrning av huvudprojektet  
Huvudprojektet utgick ifrån den plan som projektledaren hade sammanställt i början 
av huvudprojektet, dvs projektdefinitionen. Projektledaren delade in huvudprojektet i 
tre olika delar. Den första var en planering av huvudprojektet, den andra var själva 
genomförandet och den tredje var avslutningen av huvudprojektet. Projektledaren 
tyckte att planeringen i huvudprojektet var kreativ. Exempelvis diskuterades flera olika 
idéer. Det fanns många förslag för hur man kunde genomföra försöken i 
huvudprojektet ”men det var logistiken som satte begränsningen för en kreativ 
försöksplanering” enligt projektledaren. När planeringen väl var satt fanns det inte 
speciellt mycket utrymme för förändringar under huvudprojektets gång. Själva 
genomförandet följde i stort sett planen vilket också innebar att både tid- och 
kostnadsbudgeten hölls. Avslutningen av huvudprojektet bestod av att dra slutsatser av 
försöken hos kunden och att diskutera dem. I detta skede deltog både LKAB och 
kunden i diskussionen och de tolkade resultaten av försöken. Slutligen sammanställdes 
en slutrapport och projektet avrapporterades till styrgruppen. Planen följdes i stort och 
det var endast en viss förskjutning som innebar att experimenten genomfördes senare 
än planerat men ändå inom planerad tid. Det hade inte så stor betydelse eftersom 
tidplanen för huvudprojektet var väl tilltagen. Projektledaren beskrev sin egen uppgift 
i huvudprojektet som att hon främst var administratör och samordnare (se avsnitt 
4.3.2. för en närmare beskrivning av projektledarens olika uppgifter i huvudprojektet).   

4.5.3 Delprojekten i huvudprojektet 
Produktionschefen var som redan nämnts delprojektledare för DP 1 och DP 2. Han 
tyckte att han hade haft stort handlingsutrymme i att utföra sitt arbete i 
huvudprojektet. Han ansåg också att han hade haft fria tyglar men ”det fanns ju vissa 
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riktlinjer som skulle följas”. Exempelvis var det hans uppgift att ta fram tillsatsmedlet, 
men han fick själv bedöma hur mycket tillsatsmedel som skulle tas ut, när det skulle tas 
ut från anrikningsverket och hur det skulle transporteras. Han berättade vidare att han 
inte har kunnat påverka vilka båtlaster med pellets som skulle beläggas. Det berodde på 
att det var ett externt transportföretag som tillhandahöll båtarna för att frakta 
pelletsblandningen. Det innebar att LKAB fick anpassa sina experiment efter 
transportföretaget.   
 
Kunden var delprojektledare för DP 3 tillsammans med projektledaren. Kundens bild 
av styrningen var att alla i projektgruppen var delaktiga och det fanns ingen speciell 
person som styrde arbetet under huvudprojektets gång. Kunden ansåg att 
tillvägagångssättet mellan pilotprojektet och huvudprojektet var mycket lika. Han 
nämnde att det ibland var svårt att skilja de två sista projekten åt då de liknande 
varandra på många sätt. Kunden ansåg att det var en demokratisk styrning i både pilot- 
och huvudprojekt, eftersom alla var med och påverkade i projekten. Han beskrev det i 
följande citat:  
 

”Det var ett typiskt [samarbets-] projekt där man arbetar i grupp och där man har en grupp 
som beslutar om de olika händelserna. Det fanns på så sätt ingen direkt ledare som kunde 
styra hela projektet, utan det var alltid gruppen som diskuterade och vi hade våra 
telefonmöten en gång i veckan för att höra hur det gick när man framställde produkterna i 
produktionen hos oss. Vi var alla ense om besluten innan vi gick vidare. Det var kanske på 
så sätt lite speciellt för man är ju van vid att det finns en projektchef som styr hela projektet 
men nu när det var olika företag inblandade så arbetade vi på det här sättet. Det var 
liksom en grupp som styrde det här.” (Kunden, 2005) 
 

• Kunden tyckte att styrningen i samarbetsprojektet skiljde sig åt från andra 
projekt som han hade medverkat i tidigare eftersom det saknades en tydlig 
”projektchef”. Han upplevde det som att projektdeltagarna tog gemensamma 
beslut vilka grundade sig på projektgruppens diskussioner. Det fanns också ett 
större deltagande i samarbetsprojektet vilket han tyckte skiljde sig från interna 
projekt.   

4.5.4 Målen i huvudprojektet 
I huvudprojektet fanns det olika typer av mål, dels fanns det gemensamma mål för 
företagen och dels hade båda företagen ställt upp enskilda mål. Enligt 
projektdefinitionen var ett gemensamt mål för båda företagen; ”att undersöka om de 
positiva effekter coating hade visat sig ha i pilotskala var överförbara till fullskala”. Mer 
konkret kan de positiva effekterna som främst förväntades i huvudprojektet beskrivas 
som ökad processtabilitet, minskad stoftgenerering och minskad 
reduktionsmedelsåtgång. Detta skulle sammantaget leda till ett ökat kundvärde och en 
bättre produkt.  
 
De enskilda målen med huvudprojektet för LKAB var att: (1) testa coating vintertid, 
(2) att testa hur hanteringen och transport av tillsatsmedlet fungerade samt att (3) 
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utveckla och förbättra metoder för planering, genomförande och utvärdering av 
fullskaleförsök i masugn. Kundföretagets mål var att: (4) undersöka hur coating kan 
användas för att kontrollera damning vid hantering före masugnen, (5) att undersöka 
om coatingmaterialet hade lika god effekt som den tidigare blandningen av 
tillsatsmedel och om det var möjligt att använda en mindre mängd tillsatsmedel än vid 
pilotprojektet. 
 
Huvudprojektet utvärderades utifrån två olika perspektiv; hur processen hade gått och 
vilka resultaten blev. LKAB utvärderade sitt huvudprojekt utifrån de uppställda målen i 
projektdefinitionen. Det främsta resultatet av huvudprojektet var att beläggning av 
pelletskulan inte fungerade då den föll av vid hanteringen. Resultatet var inte vad 
företagen hade hoppats på men projektledaren anser ändå att det var ett relevant 
resultat. Detta eftersom ett av målen med huvudprojektet var att utvärdera olika 
metoder och tekniker för att belägga pellets. Enligt en skriftlig utvärdering av 
huvudprojektet, vilken gjordes av beställaren, var måluppfyllelsen 50 %. Detta 
baserades på att huvudprojektet hade bedrivits enligt plan men att resultatet av 
projektet inte var det som förväntades. Projektledaren tyckte att processen var lyckad. 
Hon beskriver det som att: 
 

”Vi var ganska överens och det var inga större problem i projektet. Vi hade tidigare 
erfarenheter från liknande projekt, vilket gjorde att vi kunde planera hur vi skulle göra, vi 
visste också vad vi skulle titta efter och vad vi skulle jämföra.” (Projektledaren, 2005) 

 
Förutom de mål som återfinns i projektdefinitionen beskrev projektdeltagarna sin syn 
på målen i huvudprojektet. Nedan presenteras tabell 5 vilken ger en överblick av de 
olika projektdeltagarnas syn på målen med huvudprojektet. Tabellen bygger dels på 
det som återfinns i projektrapporterna och dels på de olika projektdeltagarnas åsikter 
och uppfattningar. De olika målen i projektet innefattar både processrelaterade och 
resultatrelaterade mål.   
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Tabell 5 Projektdeltagarnas beskrivning av målen i huvudprojektet 
 Mål relaterade till resultatet och processen i 

projektet 
Projektledaren  Projektet var ett samarbete med en kund som gick ut på att tjäna pengar på att belägga pellets 

och frågeställningen var väl avgränsad. 
 
Projektet handlade både om att utvärdera om det var lönsamt men också om det fanns en 
marknad för coatad pellets. 

Beställaren Det var ett tillfälle där vi kunde lära oss massvis om våra kunders processer och deras behov 
som vi sedan kan använda oss av. Ett annat viktigt mål var att vi ville skapa goda relationer till 
våra kunder. 
 
Det fanns ett väl definierat mål och det var att minska kostnaderna. Minska totalkostnaden för 
både oss och våra kunder 

Produktionschefen Projektet gick ut på att belägga pellets. Det fanns ett önskemål att framställa färdig pellets.  
 
Projektet syftade till att skapa en bättre process i masugnen och den andra aspekten var att 
minska miljöproblemen som uppstod vid damningen i hamnarna och att se till att 
nedsmutsningen minskar i hamnarna 

Kunden Det var meningen att vi skulle göra en förändring i LKABs produkt. Vi skulle i princip 
skräddarsy en produkt för kunden. 
 
Målsättningen var att få mindre damning, att kulan skulle damma mindre vid lassning och 
lossning. Sen hade vi också som målsättning att vi skulle få en bättre drift i masugnen.  

 
• Projektdeltagarna utgick från sina egna perspektiv när de beskrev målen i 

huvudprojektet. Exempelvis kunde man se att produktionschefen uttryckte 
målet med huvudprojektet på en operativ nivå. Kunden beskrev målen ur 
båda företagens perspektiv och beställaren beskrev målet på ett mer 
övergripande sätt. Beställaren nämner också två mer informella mål med 
huvudprojektet vilka var att lära sig mer om kundens processer och skapa 
goda relationer. 

  
• Enligt projektdefinitionen fanns det flera mål med huvudprojektet. Dels fanns 

det gemensamma mål och dels hade företagen också egna mål med 
huvudprojektet. Trots att det fanns många olika mål med huvudprojektet 
verkade de vara förenliga.  

 
• De enskilda målen i huvudprojekt var konkreta och verkade genomförbara 

vilket kan tolkas som att det fanns en god kännedom om vad huvudprojektet 
ämnade uppnå. En möjlig anledning till det var att projektdeltagarna hade 
genomfört ett liknande projekt tidigare och därav minskade den teknologiska 
osäkerheten och relationsosäkerheten. Det var således lättare att planera, 
organisera och strukturera huvudprojektet.    

 

4.5.5 Styrning över tid i huvudprojektet  
De flesta av projektdeltagarna ansåg att styrningen i huvudprojektet hade varierat över 
tiden och i de olika delprojekten. Beställaren tyckte att styrningen hade varierat i de 
olika delprojekten. Han ansåg att det behövdes olika typ av styrning beroende på 
situationen. Exempelvis ansåg han att det krävdes mer styrning både i början och i 
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slutet av ett projekt. I huvudprojektet ansåg beställaren att det behövdes mer styrning i 
slutet av huvudprojektet då det skulle sammanfattas och dras slutsatser. Beställaren 
ansåg att projektledarens styrning var minst under mitten av projektet. Detta eftersom 
de som medverkade drev projektet utifrån de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade. 
Kunden ansåg också att styrningen hade varierat över tiden i huvudprojektet.  
 

”Det var till största del LKAB som ansvarade för huvudprojektet, men vårt företag hade 
också stort inflytande. Till exempel var alla med och fattade beslut när vi planerade 
huvudprojektet. LKAB arbetade på egen hand i början av huvudprojektet när de till 
exempel byggde anläggningen, senare i själva genomförande medverkade vårt företag 
återigen i huvudprojektet.” (Kunden, 2005) 

 
Kunden ansåg att LKAB hade större ansvar för huvudprojektet men att de medverkade 
och påverkade mycket av det som hände i huvudprojektet. Han ansåg att styrningen 
var demokratisk eftersom den till stor del byggde på gemensamt beslutsfattande.  

 
• Beställaren ansåg att det krävdes mer styrning i huvudprojektet både i början 

och i slutet av projektet. En tolkning är att beställaren åsyftar den vertikala 
styrningen då han efterfrågar tydligare riktlinjer och struktur. En annan 
tolkning är att han ansåg att den teknologiska osäkerheten och 
relationsosäkerheten var större i början vilket gjorde att det behövdes mer 
vertikal styrning i form av regler och riktlinjer. I slutet verkar det också 
rimligt att anta att det är den vertikala styrningen som beställaren efterfrågar 
då det krävs mer struktur för att kunna avsluta och rapportera projektets 
resultat.  

4.6 Styraspekter för framgångsrika och misslyckade FoU-projekt  
Projektdeltagarna fick beskriva tidigare projekt de medverkat i och som de upplevde 
var framgångsrika respektive misslyckade. Utifrån deras berättelser identifierades vilka 
styraspekter projektdeltagarna relaterade till framgångsrika eller misslyckade projekt. 
Sedan jämfördes projektdeltagarnas bild av framgångsrika och misslyckade projekt med 
huvudprojektet. I figur 9 sammanställs projektledarens bild av de styraspekter hon 
främst relaterade till framgångsrika projekt. De övriga projektdeltagarnas bild av 
framgångsrika styraspekter sammanfattas i figurerna 10, 11 och 12. Storleken på de 
olika ”tårtbitarna” i figurerna 9-12 har ingen direkt betydelse utan de symboliserar 
endast antalet styraspekter vilka projektdeltagarna nämnde. Exempelvis ansåg 
projektledaren att det var fyra centrala styraspekter, därav fyra ”tårtbitar”. Därefter 
tolkas projektdeltagarnas styraspekter till horisontell och vertikal styrning i slutet av 
avsnittet.    

4.6.1 Styraspekter för framgångsrika projekt  
Projektledaren ansåg att ett framgångsrikt projekt kännetecknades av att man hade 
ordning på projektdokumenten. Det var också viktigt att ett projekt skulle 
avrapporteras och att någon efterfrågade ett resultat. Detta för att ett projekt inte skulle 
kunde pågå i evighet. Hon framhöll också att det skulle finnas förutsättningar för att 
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kunna genomföra projektet. Det var främst ekonomiska resurser som hon avsåg. Hon 
tyckte också att det var bra om ett projekt var väl avgränsat. Detta för att man inte 
skulle blanda ihop ett projekt med annan löpande verksamhet. En aspekt vilken hon 
också relaterade till framgång var att projektdeltagarna bör få saker att hända och de 
var viktigt att de skulle kunna leverera när de måste. Detta kan tolkas som att 
projektledaren ansåg projektgruppens sammansättning av personer och deras personliga 
egenskaper som viktiga förutsättningar för framgångsrika projekt.  

 
 
Figur 9 Projektledarens bild av de främsta styraspekterna som hon relaterar till framgångsrika projekt 
 
Beställaren reflekterade över ett flertal projekt när han nämnde de styraspekter som 
han ansåg som mest betydelsefulla i framgångsrika projekt. Det som projekten alla hade 
haft gemensamt, enligt honom, var en professionell projektledare. Han ansåg att en 
projektledare var viktig för att ett projekt skulle drivas i mål. Nästa styraspekt som han 
också ansåg vara mycket central för ett framgångsrikt projekt var att projektet hade ett 
väl definierat mål. Han sade också att även om det inte fanns ett väl definierat mål 
lyckades en professionell projektledare driva projektet på ett framgångsrikt sätt. En 
annan styraspekt var att projektgruppen skulle vara sammansatt på ett bra sätt. Där 
förespråkade han en spridning i gruppen för att få med alla bitarna i ett projekt, i likhet 
med ett tvärfunktionellt organiserat projekt. Han ansåg även att alla projektdeltagare 
skulle få ett ansvar i projektet som de kände var viktigt. På så sätt trodde han att man 
kunde skapa engagerade projektdeltagare.   
 

 
Figur 10 Beställarens bild av de främsta styraspekterna som han relaterar till framgångsrika projekt 
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Produktionschefen beskrev ett projekt vilket han ansåg var framgångsrikt på flera olika 
sätt. Det var ett projekt som, enligt honom, fick ett bra resultat och som ledde till 
förbättringar för personalen. Han ansåg att det främsta med projektet var att personalen 
blev väldigt nöjd efter projektets slut. Han var själv projektledare och valde att 
involvera projektdeltagarna och göra dem delaktiga i de beslut som fattades i projektet. 
Det var enligt honom den största anledningen till att projektet blev framgångsrikt. Han 
tyckte också att ett framgångsrikt projekt hörde ihop med en bra projektledare som 
kan lyssna och ta till sig idéer från andra medlemmar i projektet. 
 

 
Figur 11 Produktionschefens bild av de främsta styraspekterna som han relaterade till framgångsrika 
projekt 
 
Planering och förankring var nyckelord för framgångsrika projekt enligt kunden. Han 
ansåg att man kommer ganska långt i ett projekt genom att göra en bra planering. 
Planering och diskussion var viktiga styraspekter. Han ansåg vidare att när man 
diskuterade och planerade borde man träffas personligen så att man kan sitta runt 
bordet och resonera samt ta en fikapaus ibland. Förankring handlade enligt kunden om 
att få med alla på samma linje och detta kunde man uppnå genom att diskutera för sin 
sak. Gjorde man detta då brukade det oftast finnas intresse från andra. 
 

 
Figur 12 Kundens bild av de främsta styraspekterna som han relaterar till framgångsrika projekt 
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• Det fanns flera likheter mellan de styraspekter som projektdeltagarna 

förknippade med framgångsrika projekt. Projektdeltagarna lyfte fram diskussion, 
förankring och en lyhörd projektledare vilka alla kan relateras till en fungerande 
kommunikation. Delaktighet var också en styraspekt som lyftes fram av 
projektdeltagarna. Även planering i någon form var något som flera 
projektdeltagare ansåg som viktigt för framgångsrika projekt. Detta tillsammans 
med en välsammansatt projektgrupp (t ex tvärfunktionellt organiserad) och en 
duktig projektledare ansåg projektdeltagarna som avgörande för framgångsrika 
projekt.  

 
• Sammanfattningsvis går det att tolka in både vertikal och horisontell styrning när 

projektdeltagarna beskriver de styraspekter som de förknippar främst med 
framgångsrika projekt. Exempelvis är projektledarens styraspekter främst 
inriktade mot det vertikala perspektivet eftersom hon framhåller struktur och 
ekonomiska resurser. Hon lyfter dock också fram personernas egenskaper vilket 
främst kan relateras till horisontell styrning. Produktionschefens bild av vad det 
är som leder till framgångsrika projekt kan främst relateras till horisontell 
styrning, där styrning tar sig i uttryck i delaktighet och förmågan att vara lyhörd. 
Kunden och beställaren tar båda upp styraspekter vilka kan kopplas till vertikal 
och horisontell styrning. Det innebär att både vertikala och horisontella 
styraspekter lyfts fram av projektdeltagarna för att uppnå framgångsrika FoU-
projekt.    

4.6.2 Styraspekter i misslyckade projekt  
Projektledaren ansåg att vi indirekt hade berört de egenskaper som förknippas med 
misslyckade projekt, då hon tog upp egenskaper för framgångsrika projekt.  Ett projekt 
som inte är avgränsat kan ses som ett misslyckat projekt. Ett annat scenario vilket kan 
leda till ett misslyckat projekt är om projektgruppen är för splittrad och det finns för 
lite tid att genomföra projektet på. Ett annat exempel på ett riktigt dåligt projekt, 
enligt projektledaren, är de projekt vilka inte ens blir genomförda. Sen finns det en 
tredje aspekt vilken är att projektmedlemmarna inte kan samarbeta och inte kan 
kommunicera med varandra så att de förstår varandras olika åsikter och perspektiv. 
 
Ett misslyckat projekt kännetecknades enligt beställaren av otydliga mål, allt för många 
mål, eller avsaknaden av mål. Han tyckte också att det var vikigt att målen skulle ligga 
i linje med andra mål och projekt som drivs inom organisationen. Vidare ansåg han att 
avsaknaden av rapportering var något som kunde leda till att ett projekt blir misslyckat. 
Ett misslyckat projekt kunde bero på att projektledaren inte var tillräckligt lyhörd 
enligt produktionschefen. Han ansåg att om en projektledare bara tänker och tror på 
sina egna idéer blir det inte lika bra som när de övriga får vara delaktiga.  

4.6.3 Projektdeltagarnas utvärdering av huvudprojektet  
Projektdeltagarna utgick ifrån deras egna kriterier av framgångsrika projekt när de 
utvärderade huvudprojektet. Resultatet av huvudprojektet var inte vad de hade önskat 
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eftersom större delen av beläggningen ramlade av vid hanteringen. Projektdeltagarna 
utvärderade också hur arbetsprocessen hade fungerat i huvudprojektet. Projektledaren 
betraktade huvudprojekt som ett av de bättre, trots att resultatet inte var det önskade. 
Beställaren tyckte att processen i huvudprojektet hade varit mycket bra. Han ansåg att 
det alltid går att göra saker bättre, men han ansåg att huvudprojektet hade varit mycket 
bättre än ett medelmåttigt projekt. Produktionschefen tyckte också att processen hade 
varit bra. Han ansåg liksom beställaren att det hade gått att göra huvudprojektet 
mycket bättre men han tyckte ändå att det var ett bra projekt. Detta baserade han 
främst på att han ansåg att relationerna mellan projektdeltagarna hade varit goda vilket 
bidrog till att lyfta huvudprojektet.  Kunden ansåg att de hade blivit bättre för varje 
gång de hade samarbetat. En av orsakerna tror han kan vara att arbetssättet liknade 
mycket tidigare arbetssätt i andra projekt tillsammans med LKAB. Det förbättrades dels 
p g a att personerna lärde känna varandra och dels för att metoderna för hur dessa 
projekt kan bedrivas utvecklades. Vidare säger han att: 
 

  ”I början var det ju nytt för alla, det var nya människor o s v, men sen när man lär 
känna människorna bättre så blir man bättre på att arbeta på det här sättet. Jag vill nog 
säga att vi har blivit bättre varje gång”. (Kunden, 2005) 

4.7 Projektdeltagarnas åsikter och erfarenheter av tvärfunktionella projekt  
Projektdeltagarna ombads att dels reflektera över huvudprojektet men de fick också 
relatera till andra tvärfunktionella FoU-projekt de medverkat i. Deras åsikter och 
erfarenheter av tvärfunktionella FoU-projekt sammanställdes i tabell 6. 
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Tabell 6 Projektdeltagarnas åsikter om möjligheter och svårigheter med tvärfunktionella projekt  
 Möjligheter med tvärfunktionella 

projektgrupper 
Svårigheter med en 
tvärfunktionell projektgrupp 

Projektledaren Det är en möjlighet att man kan så mycket 
mer tillsammans, men det beror nog också på 
hur tvärfunktionellt det blir. 

En svårighet kan vara om det är alltför stora 
skillnader i bakgrund, då kanske man inte 
förstår varandra alls. Det flesta här på LKAB 
är ingenjörer med olika inriktningar, vilket 
gör att det funkar bra att jobba 
tvärfunktionellt. 

Beställaren  Förutsatt att projektgruppen och ledningen är 
bra sammansatt är det en styrka till projektet 
om det är tvärfunktionellt. Genom att arbeta 
på det här sättet får man med ”både den tekniska 
och ekonomiska biten” 

Det finns svårigheter i och med att man har 
olika bakgrund, värderingar och olika djup 
kunskap inom vissa områden. För att det ska 
funka måste man lita på den kompetensen 
som finns och alla måste känna att de tillför 
någonting till projektet. 
 

Produktionschefen  Det är bättre med tvärfunktionella projekt, 
eftersom man får ett bättre grepp om 
projektet. Det blir således en vidare syn inom 
projektet.  
 

Jag har inte upplevt några direkta problem 
med att arbeta tvärfunktionellt. Det har 
fungerat bra, men en förutsättning är att 
man har en bra kommunikation och att man 
träffas och diskuterar med varandra annars 
kan det vara svårt. 

Kunden En möjlighet med detta arbetssätt är att man 
har lärt sig väldigt mycket.  Exempelvis känner 
vi till bakgrunden i LKABs process och vet 
mycket mer än om man skulle ha köpt råvaran 
själv. LKAB har nog också lärt sig mycket om 
kundens masugnsprocess. Exempelvis vilka 
krav kunderna kan ha på deras produkter mm. 

Det kan uppstå svårigheter om man inte 
förstår varandra eller om man inte vet vad 
som ska hända. Det är viktigt att man får 
information om t ex vad mötena ska handla 
om. Det är också viktigt att ställa frågor om 
något är oklart. 

 
• En slutsats av tabellen var således att projektdeltagarna ansåg att den främsta 

möjligheten med tvärfunktionella projektgrupper var att gruppen ”kan så 
mycket mer tillsammans”. En annan möjlighet som projektdeltagarna ansåg som 
viktig var att de lärde sig av varandra i projektgruppen. Det som 
projektdeltagarna framhöll som en svårighet var att det kunde vara svårt att 
förstå varandra om projektdeltagarna var alltför olika. Då ansåg de att det 
krävdes kommunikation i projektgruppen och förtroende för att de skulle 
kunna samarbeta.  

4.7.1 Erfarenhet av ett tvärfunktionellt arbetssätt 
Projektledaren ansåg att det var ett vanligt arbetssätt när man arbetar med forskning 
och utveckling. Hon tyckte också att det fanns inslag av ett tvärfunktionellt arbetssätt 
hela tiden i hennes arbete som projektledare. Hon nämnde också att hon trivdes med 
att arbeta tvärfunktionellt. Beställaren hade också tidigare erfarenhet av att arbeta 
tvärfunktionellt och har gjort det i några olika projekt. Produktionschefen och kunden 
hade mindre erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt. Kunden refererade till tidigare 
samarbetsprojekt med LKAB som andra tvärfunktionella projekt som han hade 
medverkat i. Produktionschefen hade inte arbetat tvärfunktionellt tidigare, utan detta 
var hans första erfarenhet av ett sådant arbetssätt.   
 

• Det var främst beställaren och projektledaren som hade tidigare erfarenhet av att 
arbeta tvärfunktionellt. Detta kan tänkas bero på deras position inom LKAB, där 
beställaren kom från marknadsavdelningen och projektledaren från FoU-
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avdelningen. Det är vanligt att dessa avdelningar är representerade i ett 
tvärfunktionellt projekt. Både beställaren och projektledaren hade arbetat i flera 
tvärfunktionella FoU-projekt tidigare vilket gjorde att relationsosäkerheten 
minskade då de hade erfarenhet av liknande projekt. 

4.8 Sammanfattning av empirin och tolkningar gjorda på det empiriska 
materialet  
Projektdeltagarnas beskrivningar och berättelser har tolkats under kapitlets gång och 
avsikten med detta avsnitt är att summera det som projektdeltagarna ansåg som mest 
centralt för styrningen i det tvärfunktionella FoU-projektet. Detta sammanfattas i fyra 
teman. Det första (1:a) temat i det empiriska materialet innefattas av hur 
samarbetsprojektet har strukturerats och styrts. I detta tema är det vertikal och 
horisontell styrning som är i fokus. Det tvärfunktionella FoU-projektet i samarbete 
med deras kund var förenligt med LKABs strategi, vilken gick ut på att skapa 
relationer till sina kunder samt att utveckla dessa så att de blir långsiktiga. Kundens 
medverkan i det tvärfunktionella FoU-projektet värdesattes av LKAB och kundens 
åsikter hade stor betydelse. Detta tyder på att det förelåg någon typ av 
beroendeförhållande mellan LKAB och deras kund, vilket är det andra (2:a) temat som 
kommer att analyseras vidare i nästa kapitel. I det tredje (3:e) temat är osäkerheten i 
huvudprojektet i fokus. Till exempel hade flera åtgärder vidtagits för att minska 
osäkerheten i projektet och det kommer att analyseras vidare i nästa kapitel. Det fjärde 
(4:e) temat handlar om att det verkade vara viktigt att bevara den goda relationen 
mellan företagen. Dessa teman är de som främst kommer att analyseras vidare i nästa 
kapitel.  
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5. ANALYS AV ETT TVÄRFUNKTIONELLT FOU-PROJEKT 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras och detta lägger grunden för 
studiens slutsatser. Det första avsnittet handlar om centrala styraspekter i huvudprojektet och i 
det andra avsnittet beskrivs hur styrmixen var utformad i huvudprojektet. I det tredje avsnittet 
analyseras ett antal mekanismer vilka låg till grund för utformningen av styrmixen och i det 
fjärde avsnittet analyseras projektdeltagarnas uppfattningar om framgångsrika styraspekter i 
tvärfunktionella FoU-projekt. I det femte avsnittet analyseras hur projektdeltagarna uppfattade 
och utvärderade huvudprojektet. Analysen fokuserar främst på huvudprojektet eftersom det 
empiriska materialet i stor del kommer därifrån.  

5.1 Styraspekter i det tvärfunktionella FoU-projektet 
I detta avsnitt presenteras och analyseras de styraspekter som identifierades i 
huvudprojektet. Styraspekterna presenteras här i den ordning som de identifierades i 
det empiriska materialet. Till exempel identifierades delaktighet och förtroende som 
viktiga styraspekter redan i starten av huvudprojektet. Även planering och mål 
identifierades som betydande styraspekter i ett tidigt skede av huvudprojektet. 

5.1.1 Delaktighet och engagemang  
Det var LKABs marknadsansvarige och en representant från kundföretaget som 
tillsammans presenterade ett förslag på att genomföra ett samarbetsprojekt till 
ledningen i båda företagen. Förslaget blev positivt bemött av båda företagsledningarna 
som tyckte att det var en intressant idé. Två av projektdeltagarna initierade idén och 
de var således delaktiga vid starten av samarbetsprojektet. Delaktighet vid 
projektformulering har framhållits som positivt av bl a Sahlin-Andersson (1996). Hon 
har kommit fram till delaktighet vid projektformulering leder till ökad motivation och 
engagemang hos projektdeltagarna. Projektdeltagarna anser själva att det fanns ett 
engagemang i huvudprojektet. Det kan dels bero på att det fanns personliga relationer, 
något som Barns et al (2006) har framhållit som en viktig aspekt för att stärka 
samarbetet mellan organisationerna. Det fanns också ett tydligt intresse för båda 
företagen med huvudprojektet vilket kan tänkas leda till engagemang.  
 
Ett annat exempel på att delaktighet var viktigt i huvudprojektet kan åskådliggöras 
genom att beslutsfattandet byggde på konsensus. Kunden beskrev detta som att det 
fanns ett stort utrymme för delaktighet. Detta kan relateras till det Boland (1979) kallar 
för ”styrning med”. Kunden tyckte att det var ovanligt att inte ha någon ”projektchef” 
som de brukade ha vid interna projekt, utan i detta projekt diskuterade 
projektdeltagarna tills de kom fram till en lösning som alla accepterade. Kunden hade 
inte så omfattande erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt vilket innebar att de flesta 
projekt han medverkat i var traditionella organiserade (icke tvärfunktionella). Att 
kunden tyckte det var ovaligt med att det inte fanns någon ”projektchef” tyder på att 
han var van vid vertikal styrning från tidigare projekt han medverkat i. Ett 
beslutsfattande som bygger på konsensus kan relateras till ett horisontellt perspektiv på 
styrning, eftersom det handlar om att skapa enighet och det finns ingen top down 
styrning. Delaktighet är också en styraspekt vilket hör till det horisontella perspektivet 
på styrning.     
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5.1.2 Förtroende  
För att säkerställa att den goda relationen mellan företagen vidmakthölls och för att 
minska risken att bli osams upprättades ett kontrakt innan samarbetsprojektet startades. 
Kontraktet bestod av olika förhållningsregler som t ex innefattades av hur kostnader 
och eventuella intäkter skulle fördelas och vem som skulle göra vad. Med andra ord 
förmedlade kontraktet spelreglerna för samarbetsprojektet. Kontraktet upprättades för 
att skriva ner det som de båda företagen hade enats om innan de genomförde 
samarbetsprojektet. Detta kallar Lakemond och Magnusson (2001) för ett 
kontraktsförtroende, vilket innebär att man litar på att den andra parten uppfyller det 
man har kommit överens om. Genom att skriva ner vad LKAB och kunden hade enats 
om kunde de båda lita på att den andra parten skulle göra sin del i projektet. 
Kontraktet upprätthölls och så även den goda relationen mellan företagen. I 
referensramen beskrivs förtroende som en aspekt vilken underlättar samarbetet mellan 
olika parter (Lakemond & Magnusson, 2001). Det frånkopplade arbetssättet i projektet 
innebar att företagen också litade på att den andra parten var kompetent att utföra sin 
del av projektet och de behövde därför inte kontrollera detta. Det tyder på att det 
fanns ett starkare förtroende mellan parterna än det som regleras via ett avtal och det 
kan relateras till ett kompetensförtroende (Lakemond & Magnusson, 2001). Ett 
kompetensförtroende kan också relateras till ett beteende där normer styr (Scott, 
2001). Förtroende är en styraspekt som har relaterats till det horisontella perspektivet i 
denna uppsats. I huvudprojektet kan förtroende också relateras till det vertikala 
perspektivet eftersom företagen upprättade ett kontrakt. Det var ett formellt dokument 
vilket innefattade olika förhållningsregler och rutiner för hur samarbetsprojektet skulle 
utföras. Detta är i linje med Scotts (2001) resonemang där kontraktet kan ses som en 
regel, vilken reglerar förhållandet mellan parterna.  

5.1.3 Planering  
Planering innebar att båda företagen träffades och diskuterade olika möjliga sätt att 
genomföra pilotprojektet och huvudprojektet på. I planeringsstadiet av huvudprojektet 
fanns det flera kreativa idéer för hur de kunde göra och de enades till sist om ett 
möjligt tillvägagångssätt. Diskussionen innan huvudprojektet startades kan ses som ett 
tillfälle där båda företagen hade möjlighet att presentera sina åsikter om t ex hur 
huvudprojektet kunde genomföras. Det var således inte bara arbetsuppgifter och 
information som integrerades under diskussionen utan också olika personers 
värderingar och attityder. Detta stämmer med Gomes et als (2003) och Bessant och 
Francis (1997) resultat där det framkommit att det är viktigt att integrera beteenden 
och attityder för att få en fungerande arbetsprocess. Efter diskussionen sammanställdes 
ett dokument som kallades för projektdefinitionen. I den fanns bl a en översiktlig plan 
där deadlinen var ca ett år. Sahlin-Andersson (1996) har kommit fram till att en 
deadline är relevant för att lyckas. I huvudprojektet var deadlinen ungefär lika lång 
som i det föregående pilotprojektet och det fanns gott om tid att genomföra projektet 
på, vilket innebar att deadlinen inte kan anses som speciellt betydande i 
huvudprojektet. Projektdefinitionen innehöll förutom en tidplan en 
bakgrundsbeskrivning till huvudprojektet och målen i huvudprojektet. Det formella 
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dokumentet som kallas för projektdefinitionen sammanställdes av projektledaren 
utifrån diskussionen i starten av huvudprojektet.  
 
Projektdeltagarna framhöll alla att planering var en viktig styraspekt. Alla tyckte att 
planeringen i huvudprojektet hade varit välgjord, vilket ledde till att den hade följts i 
stort. Det hade varit mindre avvikelser från planen men deadlinen hade ändå hållits. 
Planering har länge förespråkats inom det som kallas för den traditionella 
projektstyrningslitteraturen. Enligt Pich et al (2002) fungerar de klassiska 
planeringsverktygen då osäkerheten är låg eller näst intill obefintlig. 
  
Planeringen i det studerade huvudprojektet kan också kopplas till den kritiska skolan 
vilka påstår att planering används till andra saker än att ”bara” styra efter. 
Projektdeltagarna i det studerade huvudprojektet lyfte fram planering för det gav dem 
tillfälle att träffas och diskutera hur huvudprojektet skulle genomföras. Där fanns 
tillfälle att skapa en gemensam bild av vad projektet skulle åstadkomma och hur man 
skulle göra det. Planeringen var ett tillfälle för att bl a minska relationsosäkerheten (se 
avsnitt 3.6.1) genom att man diskuterade om hur man skulle gå tillväga. Detta kan 
liknas vid den horisontella osäkerheten enligt Jensen et al (2005). Den formella planen 
som projektledaren skrev ner kan ses som en dokumentation över vad 
projektdeltagarna enades om. Planen innehöll riktlinjer för t ex när olika aktivteter i 
huvudprojektet skulle genomföras. Planering är en styraspekt som kan relateras både 
till den vertikala styrningen och till den horisontella styrningen. Om man utgår från 
den traditionella projektstyrningslitteraturen och ser planen som ett formellt dokument 
vilket används för att styra efter kan det relateras till ett vertikalt perspektiv. I 
huvudprojektet beskrevs planering dels som ett formellt dokument (planen) men också 
som ett tillfälle för diskussion. Blomberg ifrågasätter (2003) den traditionella synen på 
planer som ett styrdokument och sägare att planen används istället för att legitimera ett 
projekt. Det Blomberg (2003) gör är att han utmanar den traditionella synen på planer 
och ifrågasätter den. Utifrån resultaten i den här studien verkar det dock som att den 
traditionella synen på planering är giltig. Den har dock kompletterats och används 
också för att legitimera handlingar i ett projekt.  
 
Huvudprojektet var relativt enkelt att planera eftersom det fanns erfarenhet från 
pilotprojektet. Tidigare erfarenhet gör att det blir lättare att uppskatta vad som 
kommer att ske i nästa projekt och man vet vad som har varit svårt i tidigare projekt. 
Detta är i linje med Nilssons resultat (1998) som kom fram till att erfarenhet från 
liknande situationer innebär att man lättare kan göra bedömningar som underlättar 
beslutsfattande. Har man dessutom tillräckligt med resurser i form av tid och pengar 
blir det ännu lättare att göra en planering som kommer att fungera. I huvudprojektet 
fanns det tillräckligt med resurser, tidigare erfarenhet och omgivnings- och 
relationsosäkerheten var låg vilket gjorde att det var relativt enkelt att göra en plan och 
att följa den.  
 
Huvudprojektet kan mest liknas vid ett utvecklingsprojekt enligt projektledaren 
eftersom det hade lägre osäkerhet än ett forskningsprojekt. Ett utvecklingsprojekt kan 
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relateras till det Perrow (1970) kallar för ingenjörsteknologin och forskning relateras 
till forskningsteknologin (se avsnitt 3.6). Osäkerheten i ett utvecklingsprojekt är lägre 
eftersom man har en större kunskap om orsak- och verkansamband (ibid.). I 
litteraturen föreslås istället för budgetering olika former av handlingsmanualer och 
riktlinjer för att styra ett utvecklingsprojekt (Abernethy & Brownell, 1997). I 
huvudprojektet var budgeten och tidplanen inte i fokus för den operativa styrningen 
utan den kan främst liknas vid det Abernethy och Brownell kallar för personal control, 
vilket innebar att projektdeltagarna hade ett stort handlingsutrymme i den operativa 
styrningen (se avsnitt 5.2). Det stora handlingsutrymmet innebar att det var viktigt att 
välja ut ”rätt” personer i huvudprojektet. Detta får stöd av Amabile (1998) som bl a 
har kommit fram till att det är viktigt att de personer som väljs ut kan samarbeta och 
att de har en fungerande problemlösarstil. Projektdeltagarna har påpekat flera gånger 
att samarbetet fungerade väl vilket kan tänkas bero på att de kände varandra sedan 
tidigare. Ett stort handlingsutrymme kan förknippas med självstyrning (se t ex Jönsson, 
1996; Uhl-Bien, 1992) vilket också innebar att projektdeltagarna var viktiga för hur 
projektet genomfördes.    

5.1.4 Målen i huvudprojektet  
Huvudprojektet bestod av flera olika mål. Det fanns gemensamma mål för båda 
företagen och varje företag hade också enskilda mål med huvudprojektet. Det 
gemensamma målet var brett formulerat vilket gav utrymme för projektdeltagarna att 
göra egna tolkningar (se avsnitt 4.5.4 för en beskrivning av det gemensamma målet). 
Enligt Pinto och Pinto (1993) kan ett gemensamt mål stärka samarbetet och få 
projektdeltagarna att arbeta mot samma mål. Ett annat mål, eller ett gemensamt 
intresse till varför företagen samarbetade, var att de hoppades kunna minska 
totalkostnaden för att framställa och använda den belagda pelletsen, både för LKAB 
och kunden. Det fanns således ett gemensamt intresse vilket kan tänkas motivera och 
skapa engagemang hos projektdeltagarna. Detta är i linje med Sahlin-Andersson (1996) 
och Blomberg (2003) vilka menar att ett gemensamt mål är viktigt och att det anses 
skapa engagemang. 
  
 

Enskilda mål 
Företagens enskilda mål var mer konkreta. LKABs enskilda mål var att de skulle testa 
och utveckla metoden för att belägga pellets vintertid. Kundens mål innebar att 
undersöka om den belagda pelletsen fungerade i deras produktion och om det ledde 
till förbättringar i form av kostnadsbesparingar. De olika målen i huvudprojektet kan 
tolkas som att de kompletterade varandra. Båda företagen fick ut något av samarbetet 
som de inte hade kunnat få om de genomförde projektet på egen hand vilket kan 
relateras till det Kreiner (1996) kallar för ett ömsesidigt beroende. De var således 
beroende av varandra för att de skulle kunna genomföra huvudprojektet.   
 
De formella målen för båda företagen, vilka fanns dokumenterade i 
projektbeskrivningen, kan beskrivas som att de kompletterade varandra. Detta är i linje 
med Lakemond och Magnusson (2001) vilka har kommit fram till att det är 
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betydelsefullt att den gemensamma målbilden innefattas av båda företagens intressen. 
Målöverrensstämmelse är enligt Ouchi (1979) särskilt viktigt i fall där det är svårt att 
mäta och bedöma prestationen, vilket är fallet i många FoU-projekt. Genom att ha 
både ett övergripande mål och mer konkreta mål kan det tolkas som att både det 
horisontella och vertikala perspektivet fanns representerat i huvudprojektet. Det 
gemensamma målet var brett och innefattade båda företagens intressen och fungerade 
som ett sätt att skapa intresse för projektet och att motivera och engagera 
projektdeltagarna. Detta kan tydligt relateras till det horisontella perspektivet på 
styrning (Häckner & Nilsson, 2005). De konkreta målen fungerade mer som 
beskrivningar och som riktlinjer, och på grund av att de var mer konkreta kunde de 
också utvärderas. Detta kan således relateras till ett vertikalt perspektiv på styrning. De 
olika målen i samarbetsprojektet kan således tolkas som att de stödjer varandra.  
  
Kreiner (1996) ifrågasätter dock att ett projekt bör ha tydliga mål. Han kom fram till 
att det istället skulle vara vagt strukturerat och ha oklara målsättningar för att personligt 
engagemang ska uppstå vilket gör att ett projekt överlever på lång sikt. Det studerade 
huvudprojektet ansågs ha tydliga och klara mål enligt projektdeltagarna och det 
gemensamma målet var brett men det upplevdes inte som oklart av projektdeltagarna. 
Resultaten i denna studie stämmer delvis med Kreiners (1996) resultat. Personliga 
relationer verkade också vara betydande i huvudprojektet. Istället för oklara och vagt 
strukturerade mål lyftes tydliga målen fram som en anledning till att processen i det 
studerade tvärfunktionella FoU-projektet upplevdes framgångsrikt.   
 
LKAB och kunden har tidigare genomfört några projekt tillsammans och flera av 
projektmedlemmarna har samarbetat i minst ett projekt tidigare. Detta gör att 
projektdeltagarna redan har socialiserats (Katz, 2004) och en vi-känsla har skapats 
(Blomberg, 2003). Projektdeltagarna känner således varandra, något som underlättar 
samarbete. Det bidrar också till informell kommunikation i huvudprojektet, vilket i sin 
tur gör projektet mer framgångsrikt (Pinto & Pinto, 1993). Betydelsen av att lära 
känna varandra är något som framhålls såväl av Jönsson (2004) som Lundin och 
Söderholm (1995).   

Informella mål 
Enligt projektdeltagarna fanns det även fler mål med huvudprojektet, vilka har 
beskrivits som informella mål (se avsnitt 4.5.4). Ett av LKABs informella mål var att 
skapa och bibehålla den goda relationen, d v s att minska relationsosäkerheten. Det var 
ett mycket viktigt mål att vårda relationen mellan de båda företagen. Thompson 
(1980) har kommit fram till att det är lättare att behålla en befintlig relation än att 
skapa en ny. Det kan tolkas som att LKAB arbetade aktivt för att minska 
relationsosäkerheten (Jensen et al, 2005). Det ledde till att LKAB var villiga att satsa på 
huvudprojektet för att få så goda relationer till sina kunder som möjligt. Ett annat mer 
informellt mål var att utvärdera om det fanns en marknad för belagd pellets. Det kan 
tolkas som att huvudprojektet var en utvärdering av omgivningsosäkerheten (se avsnitt 
3.6.1, där beskrivs en del av omgivningsosäkerheten som att man inte har information 
om kundernas åsikter). Huvudprojektet kan ses som ett test för att undersöka om det 
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eventuellt kan vara lönsamt att erbjuda andra kunder mer kundanpassade produkter. 
Ytterligare ett informellt mål var att LKAB ville lära sig mer om kundens processer 
och på så sätt kunna skapa bättre och mer efterfrågade produkter. De informella målen 
kan relateras till den horisontella styrningen där lärande och förståelse är representerade 
(Häckner & Nilsson, 2005). 

5.1.5 Kommunikation och samordning   
Projektledarens uppgift var att ansvara för många av de praktiska problem som 
uppkom under huvudprojektet. Hennes uppgift i huvudprojektet kan närmast 
beskrivas som samordning, vilket kan relateras till ett vertikalt perspektiv på styrning. 
Detta är i linje med Bengtsson et al (2000) vilka också relaterar samordning till det 
vertikala perspektivet. Trots det tyckte ingen av de övriga projektdeltagarna att hon 
hade varit styrande utan de beskrev hennes uppgifter mer som att hon informerade 
och samordnade olika aktiviteter i huvudprojektet. I det studerade samarbetsprojektet 
verkar det som att båda företagen var med och styrde hur projektet skulle utformas 
och genomföras. När de var överens bestod projektledarens uppgift inte så mycket av 
att styra, utan snarare att sprida information och administrera. Till exempel var 
projektledaren den som kallad till möten, förde protokoll och sammanställde 
projektplanen och utvärderingen. Lewis et al (2002) menar att en projektledare ska 
kunna växla mellan ett planerande och en framväxande ledarskapsstil. Projektledaren i 
huvudprojektet hade inslag av båda dessa ledarskapsstilar men hennes övervägande 
uppgift var att informera.  Projektledaren beskrevs som att hon var ”spindel” i nätet. 
Det var hon som hade kontakt med alla i projektet och som också informerade dem. 
Projektledaren har varit den som har kommunicerat med styrgruppen och 
projektgruppen. De empiriska resultaten ligger i linje med Hyväris (2005) forskning 
som lyfter fram betydelsen av projektledarens förmåga att kommunicera. De stämmer 
även med Hendersons (2004) studie där hon kom fram till att projektledarens förmåga 
att lyssna, tolka och kommunicera har betydelse för produktiviteten och 
tillfredsställelsen i projektgruppen. En av projektdeltagarna talade om att han var nöjd 
med projektledaren och att han tyckte att hon hade varit kompetent. Han hade 
erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt tidigare och han tyckte att projektledaren hade 
gjort ett bra jobb. Det kan tänkas att LKAB inte ville styra projektet ensam utan de 
ville att kunderna också skulle känna sig delaktiga därav fick projektledaren en mer 
samordnande uppgift. Det kan också tänkas vara ett sätt att vårda relationen mellan 
företagen. Utifrån detta verkar det som att den horisontella styrningen samordnades av 
projektledaren genom det vertikala perspektivet.        

5.1.6 Utvärdering av huvudprojektets mål  
Vid slutrapporteringen av huvudprojektet utvärderades projektet av LKAB och 
kunden. Huvudprojektet hölls både inom tid- och kostnadsbudgeten. Detta 
tillsammans med projektets utfall är vanliga mått som används inom den traditionella 
projektstyrningslitteraturen för att avgöra om ett projekt är framgångsrikt eller inte 
(Cooper et al, 2004; Engwall, 1999). Det planerade utfallet jämförs mot det verkliga 
utfallet. Förutom att utvärdera om ett projekt håller kostnads- och tidsramarna har det 
blivit allt vanligare att projektdeltagarna får vara med och utvärdera projekt (Pinto & 
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Pinto, 1990). Se avsnitt 5.6 för en analys av projektdeltagarnas utvärdering av 
huvudprojektet.  
 
Måluppfyllelse brukar ofta relateras till effektivitet i litteraturen. Effektivitet kan delas 
in i inre och yttre effektivitet (Olsson, 2005). Inre effektivitet kan enligt Olsson 
relateras till verklig och planerad resursförbrukning. Eftersom både kostnads- och 
tidplanen i huvudprojektet hölls kan det tolkas som att den inre effektiviteten var god i 
huvudprojektet, detta trots att alla målen inte uppfylldes. Den yttre effektiviteten 
relateras istället till utfallet av projektet och att ”göra saker rätt”. Den yttre 
effektiviteten för huvudprojektets utfall kan således tolkas som låg med avseende på att 
beläggningen inte fungerande som tänkt. Flera av de enskilda formella målen var dock 
uppställda på ett sådant sätt att det gick ut på att testa om det t ex gick att belägga 
pellets på vintern (se avsnitt 4.5.4). Det innebar att målen var uppställda på ett sådant 
sätt att de inte kunde misslyckas. Det kan tänkas bero på att huvudprojektet var ett 
experiment som man hoppades skulle resultera i ett positivt utfall.  

5.2 En styrmix med horisontella och vertikala inslag i huvudprojektet  
Analys av styrmixen kommer att utgå från tre olika nivåer i huvudprojektet. Detta 
eftersom projektorganisationen i huvudprojektet i (figur 8, avsnitt 4.3.1) har en tydlig 
hierarkisk indelning. På den första nivån i huvudprojektet återfinns styrgruppen vilken 
innefattades av bl a representanter från företagsledningen i de båda företagen. Den 
kommer att kallas för den strategiska nivån i huvudprojektet. Den andra nivån utgörs 
av projektledaren och den kommer kallas för taktisk nivå. På den tredje nivån återfinns 
delprojektledarna och deras kollegor vilka arbetar i de olika delprojekten. Den kallas 
för den operativa nivån i huvudprojektet.    
 
På den strategiska nivån har båda företagen fört fram sina åsikter och de har diskuterat 
olika möjliga alternativ hur huvudprojektet kunde eller skulle genomföras, d v s de 
planerade hur huvudprojektet kunde genomföras. Här diskuterades också det 
gemensamma målen och riktlinjer utformades för hur huvudprojektet skulle 
genomföras. Besluten fattades gemensamt av båda företagens ledning och det byggde 
således på konsensus. Styrningen på den strategiska nivån kan närmast relateras till det 
horisontella perspektivet. Detta eftersom den strategiska nivån kännetecknades av ett 
horisontellt informationsflöde och styrgruppen kommunicerade bl a om 
förhållningssättet i huvudprojektet. Diskussionerna på denna nivå handlade främst om 
saker som kan klassas som icke numerisk information (Häckner, 1985). Det 
gemensamma beslutsfattandet och formuleringen av ett gemensamt mål vilket 
förhoppningsvis skulle leda till engagemang hos projektdeltagarna är uttryck för det 
horisontella perspektivet (se Häckner & Nilsson, 2005). På den strategiska nivån 
utformades också spelreglerna för huvudprojektet. Där bestämde styrgruppen 
riktlinjerna i huvudprojektet. Detta kan närmast relateras till det vertikala perspektivet 
som bygger på ett centraliserat beslutsfattande och en hierarkisk organisationsform, 
vilken går att urskilja i huvudprojektet (se t ex figur 8 i avsnitt 4.3). Detta är i linje 
med Häckner och Nilssons (2005) resonemang om vertikal styrning och kan också 
relateras till ”styrning över” enligt Boland (1979).  
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På nästa nivå i huvudprojektet återfanns projektledaren. Projektledarens främsta 
uppgifter har tidigare konstaterats vara att informera, samordna och administrera (se 
avsnitt 4.3.2). Hon utövar ingen styrning i direkt bemärkelse men hennes uppgifter är 
mycket centrala för att styrmixen ska fungera. Projektledaren informerar alla i 
huvudprojektet och även styrgruppen. Dessutom samordnar hon det som styrgruppen 
har kommit fram till. Exempelvis utformar hon planen som är ett formellt dokument 
av det som bestämdes av styrgruppen sedan samordnar hon de olika aktiviteterna i 
huvudprojektet efter planen. Vid huvudprojektets slut sammanfattar hon resultaten av 
projektet och sammanställer dem i en slutrapport som presenteras för styrgruppen. 
Projektledarens uppgifter kan både relateras till horisontell och vertikal styrning.  I den 
horisontella styrningen är det viktigt med kommunikation, således kan den kopplingen 
göras, medan det i den vertikala styrningen är formella regler och riktlinjer som är 
centrala. Detta stämmer väl med Bengtsson et al (2000) vilka har kommit fram till att 
vertikal styrning exempelvis kan innefattas av övergripande samordning vilket utövas 
av projektledaren i detta projekt.   
 
Styrningen på den operativa nivån i huvudprojektet var inte detaljerade utan den 
lämnade ett stort utrymme för handlingsfrihet. Produktionschefen som var 
delprojektledare för DP 1 och DP 2 ansåg att han hade fria tyglar att göra det han 
skulle inom vissa ramar. Kunden som var delprojektledare i DP 3 ansåg att det var ett 
gemensamt beslutsfattande där man diskuterade sig fram till olika lösningar innan man 
fattade beslut. Båda delprojektledarna upplevde det som att de hade mycket frihet när 
de skulle genomföra de olika delprojekten. Självstyrning är en form av styrning som 
har förespråkats av bl a Uhl-Bien (1992) vilken bygger på att individerna i ett projekt 
har stor handlingsfrihet. Detta kan närmast relateras till ett horisontellt perspektiv där 
maktorienteringen främst är decentraliserad (Häckner & Nilsson, 2005). Styrningen i 
de olika delprojekten kan beskrivas som den operativa styrningen. De fanns dock 
begränsningar och riktlinjer för hur huvudprojektet skulle utföras. Dessa utformades på 
den strategiska nivån av styrgruppen och det var exempelvis de formella målen och 
planen. Dessa kan relateras till vertikal styrning där regler och riktlinjer kan ses som 
medel för att uppnå de uppställda målen. Enligt Holland et als (2000) studie saknas det 
ofta tydliga riktlinjer i tvärfunktionella projektgrupper vilket är ett hinder för 
samarbete. Detta verkade dock inte stämma med det studerade huvudprojektet där 
projektdeltagarna ansåg att det fanns tydliga riktlinjer för hur huvudprojektet skulle 
drivas.  
 
I figur 13 presenteras en bild av styrmixen i huvudprojektet. Den streckade rutan 
högst upp runt båda företagen utgör styrgruppen. I den åskådliggörs den horisontella 
styrningen mellan företagen i form av en pil. Den breda pilen från styrgruppen till 
projektledaren ska utgöra de riktlinjer som styrgruppen ställde upp. De övriga pilarna 
som är streckade ska visa på informationsspridningen i projektet. Där kan man tydligt 
se att projektledaren är en nyckelperson för kommunikationen i hela huvudprojektet. 
Slutligen åskådliggörs det operativa arbetet i huvudprojektet som sträcker sig över 
företagets gränser och innefattar hela värdekedjan från leverantör till kunden, därav 
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den stora pilen runt om de olika delprojekten. Det finns en del likheter till figur 1 (i 
avsnitt 1.3) av Bengtsson et al (2000). Båda figurerna åskådliggör den horisontella 
styrningen i hela värdekedjan där både leverantörer och kunder finns representerade. 
Den vertikala styrningen utgår i båda figurerna från ledningen till projektgruppen (eller 
teamet). Bengtsson et als (2000) figur är dock mer allmän och den kan tillämpas på 
flera olika projekt och samarbeten mellan företag, medan figur 13 åskådliggör hur 
styrmixen såg ut i det studerade huvudprojektet.                
 
 

 
Figur 13 Styrmixen av horisontell och vertikal styrning i huvudprojektet 
 
Sammanfattningsvis kan huvudprojektet som helhet relateras både till det horisontella 
och vertikala perspektivet. Detta eftersom organiseringen och samarbetets karaktär 
främst bygger på samarbete och ömsesidighet vilket hör till det horisontella 
perspektivet. Det går även att se tydliga kopplingar till den vertikala styrningen i 
huvudprojektet. Den vertikala styrningen tar sig i uttryck på olika sätt. Dels verkar 
organisationen i huvudprojektet hierarkiskt uppbyggd där styrgruppen anses som 
högstbeslutande och sedan kommer projektledaren samt delprojektledarna och under 
dem deras kollegor. Detta kan relateras till Engwalls studie (1999) där han har 
konstaterat att avbildningen av en projektorganisation är för det mesta mycket lik den 
traditionella (d v s hierarkiska) organisationsstrukturen i ett företag. Formaliserade 
dokument som t ex kontraktet och projektplanen har haft stor betydelse för hur 
huvudprojektet har styrts. Både kontraktet och projektdefinitionen är två formella 
dokument som bygger på det företagen gemensamt har beslutat. Detta har sedan 
skrivits ner och dokumenterats så att de kan utgå från dem om det t ex är oklart vem 
som ska ansvara för vad. Det kan tolkas som att det horisontella arbetet i 
huvudprojektet formaliserades genom dokumenten för att kunna styra huvudprojektet.     
 
De båda styrformerna verkade stödja varandra. Den horisontella styrningen i 
huvudprojektet handlade mycket om att få projektdeltagarna engagerade och 
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motiverad medan den vertikala styrningen innefattade mer begränsningar och hur 
samarbetet skulle samordnas och följas upp. Denna tolkning stämmer med tidigare 
litteratur som hävdar att det krävs ett samspel mellan vertikal och horisontell styrning 
(Häckner & Nilsson, 2005; Kreiner, 1995). Enligt Roberts (1991) är det vertikala 
perspektivet övervägande om de båda perspektiven står i kontrast till varandra. Enligt 
resultaten i denna studie verkar det vara precis tvärt om, d v s att den horisontella 
styrningen är underbyggdes av den vertikala. Det kan bero på att perspektiven inte står 
i kontras till varandra i denna studie utan de verkar istället komplettera varandra. Den 
horisontella styrningen var dominerande både på den strategiska nivå och på den 
operativa nivån i projektet vilka samordnades av projektledaren (genom vertikal 
styrning). Den operativa nivån i projektet kan relateras till horisontell styrning i 
huvudsak p g a det stora handlingsutrymmet men den omfattades också av många 
begränsningar vilket tyder på att vertikal styrning också var mycket viktig. (Se avsnitt 
5.3.3 för en mer ingående beskrivning av det operativa arbetet i huvudprojektet.)  

5.3 Betydelsefulla mekanismer vid utformning av styrmixen i det 
tvärfunktionella FoU-projektet 
I detta avsnitt kommer den andra forskningsfrågan att analyseras vilken var; vilka 
mekanismer ligger till grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-
projekt? Ur det empiriska materialet har tre mekanismer identifieras som särskilt 
betydande och dessa kommer att analyseras nedan. Mekanismerna som analyseras är 
organiseringen av det studerade huvudprojektet, beroendeförhållanden och osäkerhet.  
Dessa mekanismer inverkar på styrmixens utformning i huvudprojektet.      

5.3.1 Hur organiseras det studerade FoU-projektet? 
Processmodellerna i referensramen handlar i stort om hur processen i ett FoU-projekt 
kan struktureras och hur arbetet kan genomföras samt samordnas i ett projekt (se 
avsnitt 3.3.1). Projektdeltagarnas beskrivning av huvudprojektet kan inte på ett enkelt 
sätt relateras till en av de beskrivna modellerna i referensramen utan verkar närmast 
vara en blandning av flera modeller. Det finns många likheter mellan huvudprojektet 
och den traditionella Stagegate-modellen. Exempelvis ansåg alla projektdeltagarna att 
projektet var väl strukturerat och att det fanns tydliga mål. Detta talar mycket för att 
det finns inslag av Stagegate-modellen (Cunha & Gomes, 2003). En annan anledning 
till varför den verkar ha använts i huvudprojektet var att styrgruppen fattade beslut om 
och när nästa fas skulle inledas i huvudprojektet. Detta kan också tydligt kopplas till 
Stagegate-modellen (Cooper, 1993).  
 
Den upplevda strukturen, det hierarkiska beslutsfattandet efter varje fas, och den 
relativt stabila omgivningen är karaktäristika vilka kan förknippas både med Stagegate-
modellen och med det vertikala perspektivet. Det fanns dock andra saker i 
huvudprojektet som stämde bättre överens med den integrerade modellen (se avsnitt 
3.3.1). Till exempel var huvudprojektet ett samarbete mellan LKAB och en av deras 
kunder vilket är vanligt inom den integrerade modellen (Cunha & Gomes, 2003). 
LKAB involverade kunderna på ett tidigt stadium i huvudprojektet för att få tillgång 
till extern information. Detta har tidigare beskrivit i referensramen som ett sätt att 
hantera osäkerheten från omgivningen (ex Galbraith, 1973). Tillgång till information 
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och kommunikation var mycket centralt i huvudprojektet. Stagegate-modellen bygger 
på antagandet om en relativt stabil omgivning medan den integrerade modellen utgår 
från en osäker omgivning. I det studerade projektet kan omgivningen närmast 
beskrivas som att den var osäker men att mycket hade gjorts för att reducera denna 
osäkerhet. Cunha och Gomes (2003) argumenterar för att den improviserade modellen 
är en blandning av tidigare modeller vilken kan hantera både effektivitet och 
kreativitet. Den modell som används i huvudprojektet kan därför närmast liknas vid 
den improviserade modellen eftersom det finns inslag av både struktur och frihet. Det 
verkar dock som att den integrerade modellen och Stagegate-modellen även är 
representerade till stor del i huvudprojektet. Ett annat sätt att uttrycka mixen av olika 
processmodeller är att det förekom en styrmix mellan det vertikal och det horisontella 
perspektivet. Det kan beskrivas som ett horisontellt arbete (som realteras till den 
improviserade modellen) vilket organiserades till stor del genom vertikal styrning 
(Stagegate-modellen).  
 
Huvudprojektets projektorganisation har åskådliggjorts i figur 8 och det finns en tydlig 
hierarkisk indelning där beställare och styrgrupp återfinns högst upp. På nästa nivå 
återfinns projektledaren och slutligen projektgruppen med dess olika delprojekt. En 
liknande projektorganisation återfinns inom det traditionella spåret av projektstyrning 
(se figur 4, avsnitt 3.5.4) vilken har beskrivits av Engwall (1999). Framställningen av 
projektorganisationen är hierarkisk vilket för tankarna till det vertikala perspektivet 
(Häckner & Nilsson, 2005). I huvudprojektet fanns en representant från styrgruppen 
med i projektgruppen. Detta medför att den hierarkiska strukturen inte var så stark 
som den framställdes i projektorganisationen utan det fanns även horisontella inslag, 
vilket är vanligt i tvärfunktionella projektgrupper. Det horisontella perspektivet 
innebär bl a att informationsvägarna är fler och kortare än i det vertikala perspektivet 
och då en representant från styrgruppen var med i projektgruppen kan det tänkas ha 
lett till fler och kortare informationsvägar. Styrgruppens inverkan på det operativa 
arbetet i projektet bidrog enligt Bonner et al (2002) till förseningar och 
kostnadsökningar. Detta stämmer inte med resultaten i denna studie, där både 
kostnads- och tidsramen hölls.       

5.3.2 Olika dimensioner av osäkerhet i huvudprojektet 
I huvudprojektet fanns det flera olika dimensioner av osäkerhet. I den teoretiska 
referensramen delades begreppet osäkerhet in i tre olika dimensioner; 
omgivningsosäkerhet, relationsosäkerhet och teknologisk osäkerhet (se avsnitt 3.6). Av 
dessa tre dimensioner var det främst den teknologiska osäkerheten som 
projektdeltagarna upplevde i huvudprojektet. Den teknologiska osäkerheten kan 
relateras till att de inte visste hur beläggningen skulle sättas samman och om de belagda 
pelletskulorna fungerade bättre i kundens produktion. Det var med andra ord svårt att 
förutse sambandet mellan orsak och verkan. Detta kallar Perrow (1970) för låg 
analyserbarhet. Perrow definierar osäkerhet utifrån analyserbarhet och variation i 
arbetsuppgifterna. I huvudprojektet kan arbetsuppgifterna främst beskrivas som 
varierande men många av dem var också av rutinmässig karaktär. Exempelvis var flera 
av arbetsuppgifterna rutinmässiga i DP 1 och DP 2 där skedde uttag av tillsatsmedlet 
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och transporten. Flera av projektdeltagarna nämnde också osäkerhet i form av 
oklarheter kring hur olika praktiska problem i huvudprojektet skulle lösas, t ex hur de 
skulle lösa transporten av det fuktiga tillsatsmedlet utan att det frös. Oklarheter kring 
praktiska problem kan främst relateras till osäkerhet i teknologin som bäst hanteras 
genom t ex erfarenhet från tidigare liknande situationer (Perrow, 1970).  
 
Enligt Engwall (2003) kännetecknas FoU-projekt av en naturlig osäkerhet vilken 
innefattas av bl a vad som ska genomföras, hur det ska genomföras och vilka som ska 
genomföra det. I huvudprojektet hade dessa frågor diskuterats vilket gjorde att både 
relationsosäkerheten och den teknologiska osäkerheten minskade. Det hade även 
formaliserats i kontraktet mellan företagen vilket var ett medel för att hantera 
osäkerheten. Detta kan tolkas som att både den horisontella och den vertikala 
styrningen användes i huvudprojektet för att hantera den naturliga osäkerheten. Den 
horisontella styrningen kan tolkas in i de gemensamma diskussionerna mellan 
företagen där de bestämde vilka riktlinjer som skulle gälla för huvudprojektet. Dessa 
fastställdes sedan i form av kontraktet som är en formaliserad handling vilken beskriver 
hur projektet ska genomföras.        
   
Det kan tolkas som att relationsosäkerheten och omgivningsosäkerhet var relativt låga i 
huvudprojektet då projektdeltagarna inte upplevde dem som något större problem. En 
anledning kan vara att resultaten i denna studie i huvudsak avser huvudprojektet. Detta 
gör att relations- och omgivningsosäkerhet har reducerats genom t ex att 
projektdeltagarna redan har hunnit socialiserats (se t ex Katz, 2004) och de har tidigare 
gemensamma erfarenheter som de kan relatera till. Exempelvis kan det nära samarbetet 
mellan LKAB och deras kund tolkas som ett sätt att minska omgivningsosäkerheten. 
Genom att samarbeta med sina kunder har LKAB sett till att produkten de utvecklar 
kommer att användas och testas av kunden. En annan fördel med att utveckla 
produkter tillsammans med sina kunder är att LKAB får direkt information från 
kunderna. De kan på så sätt anpassa produkten under utvecklingsstadiet vilket också 
minskar osäkerheten från omgivningen. Detta stöds också av Brown och Utterback 
(1985) vilka anser att information från omgivningen är centralt vid produktutveckling. 
Relationsosäkerheten, vilken Jensen et al (2005) kallar för horisontell osäkerhet kan 
tolkas som låg i huvudprojektet eftersom projektdeltagarna kände varandra och de 
hade arbetat tillsammans tidigare. 
 
Enligt projektledaren kunde huvudprojektet främst relateras till utveckling vilket 
innebar att den teknologiska osäkerheten hade minskat. Detta eftersom i den första 
fasen av samarbetsprojektet genomfördes forskningen och sedan blev det mer 
utveckling i pilotprojektet och i huvudprojektet. Trotts (2002) ger ett exempel på ett 
utvecklingsprojekt som att projektet ska lösa ett tekniskt problem. Denna definition 
stämmer väl in på hur kunden beskrev syftet med huvudprojektet. I och med att 
huvudprojektet främst handlade om utveckling är det naturligt att osäkerheten är lägre 
än i ”rena” forskningsprojekt.   
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LKAB såg det som en möjlighet att samarbeta med sina kunder för att på så sätt minska 
osäkerheten i omgivningen och få tillgång till viktigt extern information som de annars 
inte hade haft tillgång till om de genomfört projektet på egen hand. Det kan tänkas att 
osäkerheten i omgivningen var det som ledde till ett horisontellt samarbete då ingen av 
parterna hade kunnat genomföra projektet själva utan de var beroende av varandra. 
Genom att samarbeta delade de på risken och kostnaden som också kan ses som ett sätt 
att minska omgivningsosäkerheten. Genom att företagen behövde varandra för att 
utföra huvudprojektet fanns det ett ömsesidigt beroende mellan dem.  

5.3.3 Beroendeförhållanden i huvudprojektet 
Det är centralt att analysera om det förelåg något beroendeförhållande i 
huvudprojektet eftersom det kan tänkas påverka styrningen. Thompson (1980) menar 
att en organisation inte bör låta sig kontrolleras av ett element i sin handlingsmiljö 
eftersom det kan orsaka organisatoriska problem och detta kan påverka styrningen. Det 
finns flera olika sätt att analysera beroendeförhållanden i huvudprojektet (se avsnitt 
3.4). Två olika typer har analyserats; beroendeförhållande mellan företagen, och inom 
ett företag.     
 

Beroendeförhållande mellan företagen (strategisk nivå) 
LKAB har som strategi att ha nära relationer till sina kunder vilket tyder på att det 
fanns ett beroendeförhållande mellan parterna. LKAB är en relativt liten aktör på 
markanden vilket innebär att de har få kunder och därför är de extra måna om dessa 
eftersom de är beroende av dem. Huvudprojektet gick ut på att skapa en produkt som 
hade ett mervärde för kunden och som förhoppningsvis skulle sänka totalkostanden för 
produkten. Utifrån detta kan man tolka det som att kunderna var betydande för LKAB 
vilket leder till att det fanns ett beroendeförhållande mellan företagen. 
Projektdeltagarna framhöll själva att de inte på något sätt var ojämna parter, men att 
kundens åsikter vägde tungt vid deras diskussioner. LKAB var måna om att samarbetet 
med kunden skulle genomföras på ett fördelaktigt sätt för båda parterna och trots att de 
ansvarade för huvudprojektet hade kunden mycket inflytande i huvudprojektet. Det 
kan vara en anledning till att beslutsfattandet byggde på konsensus både i styrgruppen 
och i projektgruppen. Inget av företagen hade kunnat genomföra huvudprojektet utan 
den andra parten. De var båda beroende av att den andra parten ställde upp annars 
hade inte huvudprojektet gått att genomföra. Detta kan relateras till Kreiners (1996) 
studie där han kom fram till att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan företagen i 
hans studie vilket var starkare än formella kontrakt och avtal.  

Beroendeförhållande inom huvudprojektet (operativ nivå) 
Ett beroendeförhållande inom huvudprojektet analyseras utifrån om det fanns ett 
beroende mellan olika aktiviteter i huvudprojektet d v s om det fanns ett 
beroendeförhållande på operativ nivå. Om vi analyserar huvudprojektet och de olika 
delprojekten kan vi se att arbetet utfördes självständigt av varje företag på hemmaplan. 
LKAB hade ansvaret för de två första delprojekten och sedan delades ansvaret för det 
sista delprojektet av båda företagen. Huvudprojektet har beskrivits av projektdeltagarna 
som att de olika delprojekten genomfördes relativt linjärt och att det fanns en stor 
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handlingsfrihet för delprojektledarna. Genomförandet av de två första delprojekten kan 
relateras till det Lakemond och Magnusson (2001) kallar för frånkopplat samarbete (se 
avsnitt 3.3). Detta eftersom företagen arbetade självständigt och den främsta kontakten 
mellan företagen bestod av uppdateringar för hur det gick i huvudprojektet. Den 
sekventiella arbetsgången och det faktum att delprojekten genomfördes på hemmaplan 
kan också relateras till det som Thompson (1980) kallar för serieberoende samt till 
Stagegate-modellen (Cooper, 1993). Det fanns en logisk ordning mellan de olika 
aktiviteterna som efterföljdes. Det innebar att de senare delprojekten var beroende av 
att de tidigare delprojekten hade avslutats. Exempelvis byggdes försöksanläggningen 
upp i första delprojektet och utan den hade man inte kunnat tillverka det tillsatsmedel 
som användes i kundens produktion. De empiriska resultaten stöds också av Davila 
(2000) som har funnit att det är vanligt i en tvärfunktionell arbetsgrupp att själva 
arbetet utförs av en funktion åt gången. Den stora handlingsfriheten för 
delprojektledarna kan främst relateras till den horisontella styrningen, men det fanns en 
tydlig struktur i hur arbetet genomfördes i de första två delprojekten (med en 
frånkopplad styrform och den linjära processen) vilken hör till det vertikala 
perspektivet.    
 
I det tredje delprojektet blev det mer integration mellan företagen och det fanns med 
andra ord en större samverkan mellan företagen. De diskuterade resultaten av 
fullskaleexperimenten och tolkade även dem tillsammans. Det sista delprojektet tyder 
på att det fanns mer kommunikation mellan företagen när de skulle sammanfatta och 
slutföra huvudprojektet. Detta kan tolkas som att arbetssättet hade utvecklats till att bli 
mer integrerat enligt Lakemond och Magnussons (2001) benämning. Ett integrerat 
arbetssätt relaterades till horisontell styrning i referensramen. I de första delprojekten 
som drevs enbart av LKAB var kunden inte inblandad under själva arbetet men de 
kände sig ändå delaktiga eftersom de hade varit med om att planera hur 
huvudprojektet skulle genomföras. I DP3 var det kunden som drev huvudprojektet 
men det fanns en närmare kontakt nu mellan företagen. Projektledaren beskrev 
kommunikationen som viktigt när de skulle tolka resultaten och skriva en slutrapport. 
Det fanns en tydlig koppling till ett ömsesidigt beroende i DP 3 vilket hanteras bäst 
genom kommunikation enligt Thompson (1980). Se tabellen nedan för en 
sammanfattning.  
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Tabell 7 Sammanställning av huvudprojektets aktiviteter, beroendeförhållanden och styraspekter (på 
operativ nivå) 
 DP1 DP 2 DP 3 
Aktiviteter i 
delprojekten 
 

Bygga upp 
anläggningen 

Ta ut tillsatsmedel  
Transportera 
tillsatsmedlet 
Belägga pelletskulorna 
med tillsatsmedel 

Genomföra 
fullskaleförsöket 
Tolka resultaten  
Dra slutsatser och 
diskutera 

Ansvarande företag LKAB LKAB  LKAB/Kunden 
Beroendeförhållande Serieberoende Serieberoende Ömsesidigt beroende 
Styraspekter Planering  

Tidigare 
erfarenheter  
( t ex rutin)  

Planering 
Tidigare erfarenheter  

Planering 
Kommunikation 
 

Styrform Frånkopplat Frånkopplat  Integrerat  

5.4 Styraspekter i framgångsrika tvärfunktionella FoU-projekt  
Projektdeltagarna beskrev vilka styraspekter som de förknippade med framgångsrika 
projekt och flera av dessa återfanns också i huvudprojektet, vilket kan vara en 
anledning till att de ansåg att processen hade fungerat bra i huvudprojektet.  
 
Flera framhöll projektledaren som betydande för ett framgångsrikt tvärfunktionellt 
FoU-projekt. I litteraturen har projektledaren också framhållits som en central aspekt 
för framgångsrika projekt (Kets de Vries, 1996; Lewis et al, 2002; Norrgren & Schaller, 
1999). Flera av projektdeltagarna ansåg också att sammansättningen av projektgruppen 
var viktig (se avsnitt 3.5.3) för framgångsrika FoU-projekt. Projektgruppen skulle 
gärna vara tvärfunktionellt sammansatt (i enlighet med Cooper & Kleinschmidt, 1995) 
och projektdeltagarnas personliga egenskaper ansågs också vara viktiga, vilket är i linje 
med McDonoughs (2000) studie. I litteraturen lyfts också andra aspekter fram som t ex 
att projektdeltagarna ska vara motiverade, engagerade och delaktiga (se t ex Lundin & 
Söderholm, 1995; Sahlin-Andersson, 1996). Det var främst delaktighet som lyftes fram 
av projektdeltagarna av de tidigare nämnda styraspekterna.  
 
Även planering, i någon form, var en aspekt som flera projektdeltagare ansåg som 
viktigt för framgångsrika projekt. Planering är en viktig styraspekt inom den 
traditionella projektstyrningslitteraturen (se t ex Packendorff, 1995) men har inte på 
senare tid uppmärksammats som betydande i tvärfunktionella FoU-projekt eftersom de 
oftast är så komplexa att det blir svåra att planera. 

5.5 Upplevelsen av ett framgångsrikt projekt trots ett misslyckat utfall 
Resultatet av huvudprojektet kan inte direkt beskrivas som framgångsrikt, eftersom 
beläggningen föll av pelletskulan vid fullskaleförsöket och det resulterade således inte i 
något direkt mervärde för kunden. De formella målen i projektdefinitionen (både det 
gemensamma och företagens enskilda mål) var dock uppställda på ett sådant sätt att de 
inte gick att misslyckas. Det kan man t ex se då ett av LKABs mål var att testa metoder 
för att belägga pellets, oavsett resultatet har målet uppnåtts efter genomförandet. Att 
målen var uppställda på ett sådant sätt kan tolkas som att det var viktigt att projektet 
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inte upplevdes som ett misslyckande om man inte uppnådde de önskade resultaten. 
Det visade sig i alla fall att projektdeltagarna var nöjda med processen, trots att utfallet 
av huvudprojektet inte kan anses vara lyckat. De tyckte till och med att processen hade 
varit riktigt bra. Projektdeltagarna utvärderade både projektets utfall och processen i 
huvudprojektet. Detta sätt att utvärdera ett projekt framhålls bl a av Davila, (2000) 
samt Pinto och Pinto (1990).  
 
Det som projektdeltagarna beskriver som mest centralt till varför de upplevde 
huvudprojektet som lyckat var relationen mellan projektdeltagarna och hur 
huvudprojektet genomfördes t ex att målen var uppställda på ett sådant sätt att de inte 
misslyckades om fullskaleförsöket inte visade på de önskvärda resultaten.   
 
Flera av projektdeltagarna påtalade att det fortfarande gick att förbättra processen, men 
alla var ändå överrens om att huvudprojektet var ett av de bättre projekten som de 
medverkat i. Kunden var nöjd ändå trots att beläggningen av pelletskulan inte ledde 
till ”ökad drift i masugnen”, vilket var det formella målet för kunderna. Vidare tyckte 
han att de hade fått en större förståelse för hur deras leverantör arbetade och sen fick 
de erfarenhet av att genomföra ett tvärfunktionellt projekt.   
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6. STUDIENS SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
Detta är studiens avslutande kapitel och det innehållen studiens slutsatser samt en avslutande 
diskussion. I detta kapitel presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till 
fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser och avslutande diskussion  
I det inledande kapitlet har det argumenterats för att tvärfunktionella FoU-projekt är 
svåra att styra. Det finns ingen enhetlig syn i litteraturen för hur dessa projekt kan 
styras, vilket gör det intressant undersöka detta närmare. Allt fler företag använder sig 
av tvärfunktionella projektgrupper när de organiseras sina FoU-projekt eftersom dessa 
antas leda till mer effektiva och konkurrenskraftiga FoU-projekt. Det är därför av 
största vikt att försöka skapa en djupare förståelse för styrningen i dessa projekt. 
Studiens syfte var således att skapa en djupare förståelse för styrning i tvärfunktionella 
FoU-projekt. Syftet preciserades genom två forskningsfrågor, nämligen: Hur kan en 
styrmix med vertikala och horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? 
Vilka mekanismer ligger till grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt? 
 
En djupare förståelse för styrningen i tvärfunktionella FoU-projekt har uppnåtts 
genom att beskriva och analysera ett tvärfunktionellt FoU-projekt. I detta projekt har 
bl a centrala styraspekter och mekanismer identifierats och dessa har relaterats till 
tidigare teori. Två forskningsfrågor har också besvarats för att uppfylla syftet. Den 
första forskningsfrågan har besvarats i figur 13 i avsnitt 5.2. Resultaten visar på en 
komplex mix av vertikal och horisontell styrning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt. 
Baserat på studiens resultat verkar det som att horisontell styrning är övervägande i 
tvärfunktionella FoU-projekt och att den samordnas genom vertikal styrning. 
Resultaten tyder också på att den horisontella styrningen utgör grunden för ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt men för att den ska fungera krävs det vertikal 
samordning. Detta visade sig stämma både i förstudien och i huvudstudien i denna 
uppsats. Den horisontella styrningen förväntas bidra till att skapa motivation, 
delaktighet och engagemang för att utföra ett tvärfunktionellt FoU-projekt. Den 
vertikala styrningen verkar behövas för att skapa de begränsningar och riktlinjer som 
krävs i tvärfunktionellt organiserade FoU-projekt.   
 
I referensramen presenterades ett flertal styraspekter som förväntades vara betydelsefulla 
för styrning i tvärfunktionella FoU-projekt (se figur 6, avsnitt 3.7). Det visade sig att 
styraspekterna var betydande men några av dem verkade dock ha en annan funktion i 
denna studie. Till exempel framhölls planering och tydliga mål som centrala 
styraspekter i tvärfunktionella FoU-projekt även i denna studie, men tidigare i 
litteraturen har planering och mål främst relaterats till det vertikala perspektivet. 
Resultaten visar att planering borde relateras till både vertikal och horisontell styrning. 
Detta eftersom planering möjliggjorde en diskussion mellan företagen och 
projektdeltagarna vilket ledde till att de förstod varandra bättre. Tydliga mål har också 
identifierats som en betydande styraspekt i litteraturen. Studiens resultat visar på att 
verkar finnas flera typer av mål i ett tvärfunktionellt FoU-projekt. I denna studie fanns 
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det gemensamma mål, enskilda mål och informella samt formella mål. Dessa kan 
relateras både till det horisontella och vertikala perspektivet, vilket är en skillnad från 
hur mål behandlades i referensramen. Ytterligare en skillnad är att förtroende 
relaterades endast till det horisontella perspektivet i referensramen och förstudien 
medan det relaterades till båda perspektiven i huvudstudien. Resultaten i studien tyder 
således på att förtroende kan relateras både till ett formellt förtroende (t ex 
kontraktsförtroende) och ett informellt förtroende (t ex kompetensförtroende) i 
tvärfunktionella FoU-projekt som drivs i samarbete med en kund.  
 
Studiens resultat antyder också att det var viktigt att bevara den goda relationen mellan 
företagen. Detta resultat kan kopplas till den andra forskningsfrågan i denna studie. 
Miljön runt det tvärfunktionella FoU-projektet i denna studie kan närmast beskrivas 
som trygg. Det innebar att det fanns gott om resurser, tidplanen var väl tilltagen, 
personerna i projektet kände varandra vilket ledde till att omgivnings- och 
relationsosäkerheten blev låga i projektet. Genom att projektdeltagarna hade tidigare 
erfarenheter av liknande projekt reducerades också den teknologiska osäkerheten. 
Resultaten indikerar att det var viktigt att skapa goda förutsättningar för samarbetet i 
tvärfunktionella FoU-projektet. Genom att se till att reducera de olika dimensionerna 
av osäkerhet skapades en trygg miljö vilket visade sig vara ett bra underlag för ett 
lyckat samarbete. Det förelåg också ett beroendeförhållande mellan företagen vilket 
gjorde att det var betydelsefullt att upprätthålla en god relation mellan företagen. 
Resultaten i denna studie tyder på att den främsta mekanismen som påverkade 
utformningen av styrmixen, var ”en förhoppning om att bevara den goda relationen”. 
Därav var den horisontella styrningen övergripande på både den strategiska och 
operativa nivån medan den vertikala styrningen förekom främst på taktisk nivå och 
den användes främst för samordning.  
 
Ett bidrag med denna studie är således att det traditionella spåret inom 
produktutvecklings- och projektstyrningslitteraturen vilket innefattar kritiska 
framgångsfaktorer i FoU-projekt ifrågasätts (se t ex Cooper & Kleinschmidt; 1995). 
Det som främst förespråkas inom detta spår är en högkvalitativ 
produktutvecklingsprocess, en tydlig och väl kommunicerad strategi samt ett 
entreprenöriellt klimat. Resultaten i denna licentiatuppsats indikerar att det var den 
goda relationen som främst påverkade utformningen av styrmixen. Det innebar att det 
var viktigt att skapa förutsättningar för ett välfungerande samarbete. Allt fler företag 
genomför sina FoU-projekt tillsammans med andra parter utanför företaget (Bengtsson 
et al, 2000) vilket gör att andra mekanismer får en större betydelse än de som har 
presenterats av Cooper & Kleinschmidt (1995). Deras kritiska framgångsfaktorer är 
designade utifrån en organisation och i och med den ökade trenden av samarbete blir 
således andra mekanismer betydande för framgångsrika tvärfunktionella FoU-projekt. 
Tvärfunktionella FoU-projekt är komplexa på många sätt och bedrivs de dessutom i 
samarbete med andra företag blir det om möjligt än mer komplexa. Det blir således 
viktigt att försöka minska osäkerheten och detta kan göras genom att organisera 
projektet på ett sådant sätt att den goda relationen bevaras.            
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Ett annat bidrag med studien är att den klargör styrningens roll och betydelse i 
tvärfunktionella FoU-projekt. I litteraturen finns det olika spår som har undersökt 
styrningens uppgift i FoU-projekt. Synen är inte samstämmig i tidigare forskning t ex 
förespråkar vissa formell styrning (som t ex Bisbe & Otley, Bonner el al, 2002) för att 
styra FoU-projekt och andra förespråkar en mer informell styrning (se t ex, Abernethy 
& Brownell, 1997; Kreiner, 1996) vilken även kan relateras till självstyrning (Uhl-Bien 
& Graen, 1998). Detta har bl a tolkats som att den traditionella 
projektstyrningslitteraturen har främst haft ett vertikalt perspektiv och en mer aktuell 
trend är att horisontell styrning förespråkas av t ex det spår som kallas för den krisiska 
skolan. I den här uppsatsen argumenteras det dock för att kombinera dessa två 
perspektiv på styrning och det var också ett av de främsta resultaten från uppsatsens 
förstudie. Resultaten i denna uppsats tyder på att en kombination av vertikal och 
horisontell styrning är lämpligt i tvärfunktionella FoU-projekt. Detta är i linje med bl 
a Bengtsson et al (2000) och Häckner och Nilsson (2005) vilka också förespråkar ett 
samspel mellan vertikal och horisontell styrning.  Styrningens roll i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt handlar till stor del om att reducera osäkerheten och att balansera kraven 
på effektivitet (genom vertikal styrning) samtidigt som den ska skapa utrymme för 
kreativitet och handlingsfrihet (genom horisontell styrning).     
 
En reflektion som handlar om studiens genomförande är att det var svårt att studera ett 
samarbetsprojekt mellan två företag. Detta eftersom det kan tänkas vara känsligt att 
ställa frågor om hur de upplevde samarbetet och styrningen i projektet. En annan 
anledning var att projektdeltagarna inte ville säga något som kan tänkas skada 
relationen mellan företagen på något sätt. Trots detta kändes projektdeltagarna 
uppriktiga, men det kan ändå tänkas påverka hur de besvarade frågorna. En annan 
kritik som kan riktas mot studien är att den endast utgår från ett fall, vilket gör att 
dessa resultat bör utvecklas vidare med nya empiriska fall för att ytterligare stärka 
studiens slutsatser (se avsnitt 6.3). Uppsatsen ger dock en djupare förståelse av hur 
styrningen i ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan vara utformad.    

6.2 Studiens praktiska bidrag 
Studien innehåller också ett praktiskt bidrag, vilket riktar sig främst till olika personer 
som sättera samman tvärfunktionella FoU-projekt och projektledare i dessa projekt. 
Studien kan även vara relevant för personer som medverkar i tvärfunktionella FoU-
projekt. I den här studien har det visat sig vara viktigt med flera olika mål i 
tvärfunktionella FoU-projekt, både gemensamma mål och enskilda mål. Detta för att 
gemensamma mål ska skapa enighet så att projektdeltagarna strävar mot samma sak. 
Enskilda mål för varje företag har också visat sig viktigt bl a för att kunna utvärdera, 
följa upp och bedöma om projektet är effektivt. Vid sammansättningen av en 
tvärfunktionell projektgrupp har det visat sig vara viktigt att få ”rätt” typ av 
projektdeltagare. Detta innebär att projektdeltagarna ska vara motiverade och 
engagerade vilket kan uppnås genom delaktighet vid formulering av mål och planer. 
Det har också visat sig betydelsefullt i denna studie att projektdeltagarna lär känna 
varandra, således minska en dimension av osäkerheten i tvärfunktionella FoU-projekt. 
Om personerna känner varandra finns det en grund för att utveckla ett förtroende i 
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projektgruppen vilket också visade sig viktigt i denna studie för genomförandet av det 
tvärfunktionella FoU-projektet. Detta innebär med andra ord att en styrmix med 
horisontella och vertikala inslag krävs för att hantera komplexiteten i tvärfunktionella 
FoU-projekt. Styrningen i ett tvärfunktionellt FoU-projekt kan med fördel utgå från 
det horisontella perspektivet men det visade sig också behövas riktlinjer vilket kan ges 
via det vertikala perspektivet. Slutligen verkar det viktigt att skapa förutsättningar för 
ett gott samarbete i ett tvärfunktionellt FoU-projekt som bedrivs i samarbete mellan 
två företag. Detta för att en långsiktig relation mellan två företag kan bidra till att skapa 
en mer konkurrenskraftig FoU-verksamhet.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns mycket mer att studera när det gäller styrning i tvärfunktionella FoU-
projekt. Det valda fallet i denna studie kännetecknades av en förhållandevis trygg 
miljö, d v s det fanns tillräckligt med resurser i projektet, tidsramen var generöst 
tilltagen och omgivnings- och relationsosäkerheten upplevdes som låga. Det skulle 
således vara intressant att undersöka ett annat fall i en s k osäker miljö, som 
kännetecknas av knappa resurser, en snäv tidplan och projektdeltagare som inte känner 
varandra sedan tidigare. En liknande frågeställning som användes i denna uppsats skulle 
kunna tillämpas i denna kontext.    
 
Ett annat möjligt spår är att undersöka om styrmixen skiljer sig åt i olika faser av ett 
tvärfunktionellt FoU-projekt. För att göra det krävs det dock en longitudinell studie 
eller ett annat möjligt tillvägagångssätt är att fokusera på en fas i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt. En spännande fas är i sådant fall den tidiga fasen i ett tvärfunktionellt 
FoU-projekt, vilken ofta kännetecknas av stor osäkerhet. I denna fas skulle man kunna 
undersöka hur det går till när en styrmix utvecklas och vad som är viktigt att tänka på. 
Det skulle också vara spännande att undersöka om det finns situationer där vertikal och 
horisontell styrning motverkar varandra eftersom ett av studiens resultat var att vertikal 
och horisontell styrning verkade stödja varandra i tvärfunktionella FoU-projekt.  
 
Ytterligare ett spår är att, med utgångspunkt i denna studie, göra en bredare studie 
vilken riktar sig till flera företag för att bl a undersöka vilka faktorer som kan påverka 
styrmixens utformning i tvärfunktionella FoU-projekt. Dessa kan sedan relateras till 
projektets utfall och utförande. En annan möjlighet är att utveckla resultatet som tyder 
på att ”förhoppningen om att bevara den goda relationen mellan företagen” hade stor 
betydelse för hur styrmixen utformades. Detta är aktuellt eftersom allt fler företag 
intresserar sig för samarbete med parter utan för det egna företaget (Lind, 2000). Det är 
således av stor betydelse att identifiera vilka faktorer som är kritiska för framgång i 
tvärfunktionella FoU-projekt som bedrivs i samarbete mellan flera företag.      
 
 
 



 105

REFERENSER 
 
Abernethy, M.A. & Brownell, P. (1997) Management Control Systems in Research and 
Development Organizations: The Role of Accounting, Behaviour and Personnel Controls, 
Accounting, Organizations and Society, vol. 22, s. 233-248 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, Lund, Studentlitteratur 
 
Amabile, T.M. (1998) How to Kill Creativity. Harvard Business Review vol. 76, s. 77-
87 
  
Amabile, T.M., Patterson, C., Mueller, J., Wojcik, T., Odomirok, P.W., Marsh, M. 
& Kramer, S.J. (2001) Academic-practitioner Collaboration in Management Research: a Case 
of Cross-profession Collaboration, Academy of Management Journal, vol. 44, s. 418-431 
 
Aram, J.D. & Salipante, P. (2003) Bridging Scholarship in Management: Epistemological 
Reflections, British Journal of Management, vol.14, s. 189-205 
 
Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära, Lund, Studentlitteratur 
 
Barns, T.A. Pashby, I.R.  & Gibbon, A.M. (2006) Managing Collaborative R&D Projects 
Development of a Practical Management Tool, International Journal of Project 
Management, vol. 24, s. 395-404 
 
Bengtsson, L. Lind, J. & Samuelsson, L.A (2000) Styrning av team och processer: teoretiska 
perspektiv och fallstudier, Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan (EFI) 
 
Berggren, C. (2001) Om projekt, projektledningsläran och andra perspektiv, I Berggren, C. 
& Lindkvist, L. (red.) Projekt, organisation för målorientering och lärande, Lund, 
studentlitteratur  
 
Bessant, J. & Francis, D. (1997) Implementing the New Product Development Process, 
Technovation, vol. 17, s. 189- 197 
 
Bisbe, J. & Otley, D. (2004) The Effect of the Interactive use of Management Control 
Systems on Product Innovation, Accounting, Organization and Society, vol. 29, s.709-
737 
 
Blomberg, J. (1998) Myter om projekt, Göteborg, Nerenius & Santérus Förlag 
 
Blomberg, J. (2003) Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. 
Malmö, Liber Ekonomi  



 106

 
Boland, R.J. (1979) Control, Causality and Information Systems Requirements, 
Accounting, Organizations and Society, vol. 4, s. 259-272 
 
Boland, R.J. (2005) Interpretation and Theory in Qualitative research, I Tengblad, S., Solli, 
R. & Czarniawska, B. (red) The art of science, Malmö, Liber 
 
Bonner, J.M., Ruekert, R.W. & Walker, O.C. (2002) Upper Management Control of 
New Product Development Projects and Project Performance, The Journal of Product 
Innovation Management, vol. 19, s. 233-245 
 
Bragd, A. (2002) Knowing Management an Ethnographic Study of Tinkering with a New 
Car, Göteborg, BAS Publisher  
 
Brown, J.W. & Utterback, J.M. (1985) Uncertainty and Technical Communication 
Patterns, Management Science, vol. 31, s. 301-311 
 
Brown, S.L. & Eisenhardt, K.M. (1995) Product Development: Past Research, Present 
Findings, and Future Directions, Academy of Management Review, vol. 20, s. 343- 378 
 
Brunsson, N. & Jönsson, S. (1979) Beslut och handling, Stockholm, Liber Förlag 
 
Burns. J. & Scapens, R. W. (2000) Conceptualizing Management Accounting Change: an 
Institutional Framework, Management Accounting Research, vol. 11, s. 3-25 
 
Carmona, S. & Ezzamel, M. (2005) Making a Case for Case-study Research, I Tengblad, 
S., Solli, R. & Czarniawska, B. (red) The art of science, Malmö, Liber 
 
Christensen, S. Kreiner, K. (1997) Projektledning – att leda och lära i en ofullkomlig värld, 
Lund, BTJ Tryck AB 
 
Cohen, G.S, Bailey, E.D. (1997) What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research 
from the Shop Floor to the Executive Suite, Journal of Management, vol. 23, s. 239-290 
 
Cooper, R.G. (1993) Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to 
Launch (2 uppl.) Reading, Massachusetts: Perseus Books    
 
Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1995) Benchmarking the Firm´s Critical Success 
Factors in New Product Development, Journal of Product Innovation Management, vol. 
12, s. 374-391 
 
Cooper, R.G, Edgett, S.J. & Kleinschmidt, E.J. (2004) Benchmarking best NPD Practices 
– III. Research Technology Management vol. 47, s. 249-262  
 



 107

Cox, P. J. (1990) Research and Development- or Research Design and Development?, 
International Journal of Project Management, vol. 8, s. 144-150 
 
Cunha, M.P. & Gomes, J.F.S. (2003) Order and Disorder in Product Innovation Models, 
Creativity & Innovation Management, vol. 12, sid. 174-187 
 
Davila, T. (2000) An Empirical Study on the Drivers of Management Control System´s 
Design in New Product Development, Accounting, Organizations and Society, vol. 25, s. 
383- 409 
 
Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (red.) (1994) Handbook of Qualitative Research. Sage 
Publications, Inc.  
 
Engwall, M. (1999) Jakten på det effektiva projektet, Stockholm, Nerenius & Santérus 
Förlag  
 
Engwall, M. (2003) Produktutveckling under osäkerhet - att jaga det undflyende projektmålet, 
I Engwall, M. (red) Produktutveckling bortom kunskapens gränser, Lund, Studentlitteratur   
 
Galbraith, J. (1973) Competing with Flexible Lateral Organizations, New York, Addison- 
Wesley Publishing Company, Inc 
 
Golden, B.R. (1992) The Past is the Past – or is it? The Use of retrospective accounts as 
Indicators of Past Strategy, Academy of Management Journal, vol. 35, s. 848- 860 
 
Golden, B.R .(1997) Further Remarks on Retrospective Accounts in Organizational and 
Strategic Management Research, Academy of Management Journal, vol. 40, s. 1243-1252 
 
Gomes, J.F.S., de Weerd-Nederhof, P.C., Pearson, A.W. & Cunha, M.P. (2003) Is 
More Always Better? An Exploration of the Differential Effects of Functional Integration on 
Performance in New Product Development, Technovation, vol. 23, s. 185-191  
 
Hart, C. (1998) Doing a Literature Review, Thousands Oaks, Sage Publications, Inc. 
 
Henderson, L.S. (2004) Encoding and Decoding Communication Competencies in Project 
Management – an Exploratory Study, International Journal of Project Management, vol. 
22, s. 469-476 
 
Holland, S., Gaston, K. & Gomes, J. (2000), Critical Success Factors for Cross-functional 
Teamwork in New Product Development, International Journal of Management Reviews, 
vol. 2, s. 231-259 
 
Hyväri, I. (2005) Project Management Effectiveness in Project-oriented Business 
Organizations, International Journal of Project Management, vol. 24, s. 216-225 
 



 108

Häckner, E. (1985) Strategiutveckling i medelstora företag. Göteborg, BAS 
 
Häckner, E. (1998) Om styrning - exemplet gymnasieskolan, Opublicerat material, 
Luleå tekniska universitet, avdelningen för ekonomistyrning 
 
Häckner, E. & Nilsson, A. (2005) Towards a Framework for Normative Studies of 
Management Control in Small, Fast Growing Entererprises and in Organizations Facing 
Turbulent conditions. Working paper. Luleå tekniska universitet, avdelningen för 
företagsekonomis och verksamhetsutveckling 
 
Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2005) Project Relationships - A Model for 
Analyzing Interactional Uncertainty, International Journal of Project Management, vol. 
24, s. 4-12 
 
Jönsson, S. (1996) Decoupling Hierarchy and Accountability; an Examination of Trust and 
Reputation, I Munro, R. & Mouritsen, J. (red), Accountability. Power, Ethos & the 
Technologies of Managing, London: International Thomson Business Press, s. 103-117 
 
Jönsson, S. (2004) Product development; Work for Premium Values, Malmö, Liber 
 
Katz. R. (2004) Managing Professional Careers, The Influence of Job Longevity and Group 
Age, I Tushman, M. & Anderson, P. (red) Managing Strategic Innovation and change, 
Oxford university Press, s. 219-233 
 
Kets de Vries, M. (1996) Leaders Who Make a Difference, European Management 
Journal, vol. 14, s. 486-493 
 
Kreiner, K. (1995) In search of relevance: Project Management in Drifting Environments, 
Scandinavian Journal of Management, vol. 11, s. 335-346 
 
Kreiner, K. (1996) Accountability on the Move: the Undecidable Context of Project 
Information, I Munro, R. & Mouritsen, J. (red), Accountability. Power, Ethos & the 
Technologies of Managing, London: International Thomson Business Press, s. 85-102 
 
Lakemond, N. & Magnusson, T. (2001) Interorganisatoriskt samarbete I 
produktutvecklingsprojekt, I Berggren, C. & Lindkvist, L. (red.) Projekt, Lund, 
Studentlitteratur, s. 173-201 
 
Lawrence, P.R. & Lorsch, J.W. (1967) Organization and Enviroment; Managing 
Differentiation and Integration, Boston, Harvard University 
 
Lewis, M.W., Welsh, M.A., Dehler, E.G. & Green, S.G. (2002) Product Development 
Tensions: Exploring Contrasting Styles of Project Management, Academy of Management 
Journal, vol. 45, s. 546-564  
 



 109

Lind, J. (2000) Ekonomistyrning i industriella nätverk och horisontell ekonomistyrning, I 
Bengtsson, L., Lind, J. & Samuelsson, L. A. (red.) Styrning av team och processer, 
teoretiska perspektiv och fallstudier, Stockholm, Ekonomiska Forskningsinstitutet, s. 67- 
83 
 
Lindholm, C. (2003) ) Ansvarighet och redovisning i nätverk – en longitudinell studie om 
synliggörande och osynliggörande i offentlig verksamhet, Uppsala universitet, 
Företagsekonomiska institutionen 
 
LKAB (2005) Årsredovisning, http://www.lkab.com/?openform&id=33AE [2006-08-24] 
 
Lundin, R. & Söderholm, A. (1995) A Theory of the Temporary Organization, 
Scandinavian Journal of Management, vol. 11, s. 437-455 
 
Lundin, R. & Steinthórsson, R. (2003) Studying Organizations as Temporary, 
Scandinavian Journal of Management, vol. 19, s. 233-250  
 
Lundqvist, M., Sundgren, N. & Trygg, L. (1996) Remodularization of a Product Line: 
Adding Complexity to Project Management, Journal of Product Management, vol. 13, s. 
311-324 
 
Macintosh, N. (1994) Management Accounting and Control Systems– an Organizational and 
Behavioral Approach, Chichester, John Wiley & Sons  
 
Merriam, S.B.(1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur 
 
McDonoug, E. (2000) Investigation of Factors Contributing to Success of Cross-Functional 
Teams, Journal of Product innovation Management, vol. 17, s. 211-235 
 
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis – An Expanded 
Sourcebook, Thousand Oaks, Sage Publications, Inc. 
 
Miller, C.C., Cardinal L.B. & Glick, W.H. (1997) Retrospective Reports in 
Organizational Research: A Re-examination of Recent Evidence, Academy of Management 
Journal, vol. 40, s. 189-204 
 
Molander, B. (1988) Vetenskapsfilosofi, Stockholm, Bokförlaget Thales  
 
Munro, R. (1996) “Alignment and Identity Work: the Study of Accounts and Accountability, 
I Munro, R. & Mouritsen, J. (red), Accountability. Power, Ethos & the technologies of 
managing, London: International Thomson Business Press, s. 1-19 
 
Nilsson, A. (1998) The Analogy as a Management Tool, Doktorsavhandling 1998:13, 
Luleå tekniska universitet,  
 



 110

Norrgren, F. & Schaller, J. (1999) Leadership Style: It’s Impact on Cross-Functional 
Product Development, Journal of Product Innovation Management, vol. 16, s. 377- 385 
 
Olsson, N.O.E (2006) Management of Flexibility in Projects, International Project 
Management, vol. 24, s.66-74 
 
Ouchi, W.G. (1979) A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control 
Mechanism, Management Science, vol. 25, s. 833-848 
 
Packendorff, J. (1995) Inquiring into the Temporary Organization: New Directions for Project 
Management Research, Scandinavian Journal of Management, vol. 11, s. 319-333 
 
Perrow, C. (1970) Organizational Analysis: a Sociological View, London, Tavistock 
Publications 
 
Pich, M.T, Loch, C.H. & De Meyer, A. (2002) On Uncerainty, Ambiguity, and 
Complexity in Project Management, Management Science, vol. 48, s. 1008-1023 
 
Pinto, M.B. & Pinto J.K. (1990) Project Team Communication and Cross-Functional 
Cooperation in New Program Development, Journal of Product Innovation Management, 
vol.7, s. 200-212  
 
Pinto, M.B., Pinto J.K., & Prescott J.E. (1993) Antecedents and Consequences of Project 
Team Cross-functional Cooperation, Management Science, vol. 39, s. 1281-1297 
 
PMBoK (2000) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project 
Mangement Standard Committee, Pensylvania 
 
Rao, U.B. (2001) Managing Cross-functional Team for Project Success, Chemical Business, 
vol. 15, s. 8-10 
 
Roberts, J. (1991) The Possibilities of Accountability, Accounting, Organizations and 
Society, vol. 16, s. 355-368 
 
Roberts, J. (1996) “From Discipline to Dialogue: Individualizing and Socializing Forms of 
Accountability” I Munro, R. & Mouritsen, J. (red), Accountability. Power, Ethos & the 
technologies of managing, London: International Thomson Business Press, s. 40-61 
  
Rynes, S.L., Bartunek, J.M., & Daft, R.L. (2001) Across the Great Divide: Knowledge 
Creation and Transfer between Practitioners and Academics, Academy of Management 
Journal, vol. 44, s. 340-355 
 
Sahlin-Andersson, K. (1996) I styrbarhetens utmarker, I Sahlin, I. (red); Projektets 
paradoxer, Lund, Studentlitteratur 
 



 111

Scott, W.R. (2001) Institutions and Organizations, Thousand Oaks, Sage Publications, 
Inc.    
 
Shenhar, A.J. & Dvir, D. (1996) Toward a Typological Theory of Project Management, 
Research Policy, vol. 25, s. 607-632  
 
Simons, R. (1995) Levers of Control, Boston, Harvard Business School Press 
 
Sutton, R.I. & Staw, B.M. (1995) What Theory is Not, Administrative Science 
Quarterly, vol. 40, s. 371-384  
 
Svensson, L. & von Otter, C. (2001) Projektarbete teori och praktik med sagan om 
diamanten som sprängdes. Stockholm, Santérus förlag 
 
Söderlund, J. (2002) Projektledning och projektorganisation - utveckling av ett 
forskningsområde, forskningsrapport, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet  
 
Söderlund, J. (2004) On the Broadening Scope of the Research on Projects: a Review and a 
Model for Analysis, International Journal of Project Management, vol. 22, s. 655-667 
 
Söderlund, J. & Bredin, K. (2005) Perspektiv på HRM – nya organisationsformer, nya 
utmaningar, Malmö, Liber 
 
Themistocleous, G. & Wearne, S.H. (2000) Project Management Topic Coverage in 
Journals, International Journal of Project Management, vol. 18, s. 7-11  
 
Thompson, J.D. (1980) Hur organisationer fungerar, Stockholm, Bokförlaget prisma 
 
Trott, P. (2002) Innovation Management and New Product Development, Harlow, Pearson 
Education Limited 
 
Uhl-Bien, M. & Graen, B.G. (1992) Self-Management and Team-Making in Cross-
functional Work Teams: Discovering the Keys to Becoming an Integrated Team, The Journal 
of high Technology Management Research, vol. 3, s. 225-241 
 
Uhl-Bien, M. & Graen, B.G. (1998) Individual Self-Management; Analysis of 
Professionals´ Self-Managing Activities in Functional and Cross-functional Work Teams, 
Academy of Management Journal, vol. 41, s. 340-350 
 
Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur  
 
Weick, K.E.  (1995) What Theory is Not, Theorizing Is, Administrative Science 
Quarterly, vol. 40, s. 385-390  
  



 112

Yin, R.K. (2003) Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, Sage 
Publications, Inc.  



 113

APPENDIX A INTERVJUGUIDE TILL FÖRSTUDIEN 
 
Allmänna frågor  
Datum och tid: 
Namn, titel och avdelning: 
Hur länge har du arbetat med nuvarande yrke? 
Vilka tidigare yrkeserfarenheter har du? 
Får jag banda intervjun? 
 
Styrningen av projektet 

 Hur skulle du beskriva styrningen av projekt ”Future Playground”? (Kan du 
utveckla, berätta mer om detta, vad menar du?)  

 
 Vad syftar projektet till enligt dig? (Vad är meningen, kan det finnas fler mål i 

projektet)  
 

 Berätta mer om din roll i styrningen av projektet? 
 

 Anser du att den formella styrningen, så som regler och riktlinjer, har betydelse 
för hur ni arbetar i projektet? 

 
 Den övriga styrningen förutom formell styrning kan definieras som informell, 

vilken betydelse har den för hur ni arbetar i projektet? 
 

 Hur skulle du vilja att styrningen skulle se ut i projektgruppen för att målen ska 
uppnås?  Beskriv gärna.  

 
  Uppföljning och utvärdering kan vara en del av styrningen av ett projekt, hur 

ser den ut i projektet? (Berätta och förklara varför)  
 

 Hur upplever du att informationsutbytet i projektgruppen äger rum och hur 
tycker du att det är bra eller dåligt? (Varför) 

 
 Hur upplever du att beslut fattas i projektgruppen? (Varför tror du att 

beslutsfattandet ser ut på detta sätt?) 
 

Organisation av projektet 
 Vad innebär, enligt dig, rollen som coach i projektet ”Future Playground”?  

 
 Om du skulle dela in projektgruppen i olika undergrupper hur skulle du göra 

då? (Varför delar du in den som du gör? Rita gärna och beskriv)  
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 Anser du att det finns någon eller några nyckelpersoner i undergruppen och i 
projektgruppen? (Om ja, vem är det och varför, är det skillnad mellan formella 
nyckelpersoner och informella nyckelpersoner) 

 
 Kan du beskriva hur ansvaret i gruppen är fördelat? (Vem ansvarar för vad osv) 

 
 Hur upplever du att den ansvarsfördelningen har uppkommit? (har det sett 

likadant ut hela tiden eller har det ändrats med tiden?) 
 

Makt och förtroende 
 Anser du att det finns någon i projektgruppen som innehar viktig informell 

information, information som är relevant men inte når alla deltagarna. (Hur 
påverkar det gruppen i sådant fall?) 

 
 Vilken betydelse anser du att förtroende i projektgruppen har? (Motivera, tycker 

du att det finns ett förtroende i projektgruppen och hur ser det ut i sådant fall?) 
 

 Upplever du att det finns någon i gruppen som inte tar sitt ansvar och hur yttrar 
det sig? 

 
 Finns det någon som du upplever har mer inflytande än andra? (Varför, är det    

t ex någon som bestämmer mer än andra) 
 

Stöd från den egna avdelningen för deltagandet i forskarskolan 
 Hur upplever du att stödet från din avdelning är för ditt deltagande i 

forskarskolan? (Motivera) 
 

 Känner du att det finns en intressekonflikt mellan forskarskolan och din vanliga 
forskning, eller går de bra att förena dessa olika projekt? (vad beror det på i 
sådant fall) 

 
Övriga frågor  
 Upplever du att det finns några problem med projektet?  

 
 Om du skulle forska om styrning av en tvärfunktionell grupp i innovativa 

projekt vilka frågor skulle du vilja ha svar på och varför? 
 

 Kan du se några problem eller risker med att genomföra en sådan studie? 
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APPENDIX B INTERVJUGUIDE TILL PROJEKTLEDAREN (NR1)  
Datum och tid: 
Namn, titel, avdelning: 
Får jag banda intervjun? 
 

 Kan du börja med att berätta om projektet? (Vad gick projektet ut på? Vilka var 
inblandade? Hur lång tid pågick projektet mm) 

 
 Vad skulle du säga var karaktäristiskt för detta projekt? (Var det t ex väl planerat, 

eller utvecklades det över tid? Hölls tidsramen och/eller budgeten?) 
 

 Kan du dela in projektet i olika faser? (Hur såg processen ut? Vilka händelser 
hade betydelse för de olika faserna av projektet?) 

 
 Vad är dina erfarenheter av att arbeta i tvärfunktionella projekt? 

 
 Anser du att det har varit ett problem att ni inte har träffats personligen under 

projektet? (Tror du att resultatet hade varit annorlunda om ni hade träffats 
under projektet? Tycker du att projektet har gått bra trots att ni inte har träffats 
så ofta personligen? ) 

 
 Upplever du att det har funnits några bekymmer med projektet? 

 
 Upplever du att det har varit språkförbistringar? (Var det i sådant fall oklarheter 

eller informationsbrist?) 
 

 Vad anser du har varit bra i projektet?  
 

  Anser du att projektets karaktär hade betydelses för att ni inte behövde träffas så 
mycket? (relaterat till osäkerhet) 

 
  Hur skulle du beskriva styrningen av projektet?(Fanns det t ex formella 

riktlinjer eller var det andra saker som hade betydelse för hur projektet bedrevs?)  
 

  Anser du att styrningen varierade i de olika faserna av projektet eller var den 
liknade över tiden?  

 
 Berätta mer om din roll som projektledare? (Ansvarsområden mm) 

 
 Kan du beskriva hur ansvaret i gruppen är fördelat? (Vem ansvarar för vad, har 

det sett ut så hela tiden osv) 
 

 Hur har ni fattat beslut i projektgruppen? (Varför tror du att beslutsfattandet ser 
ut på detta sätt?) 
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 Finns det någon i projektet som du upplever har mer inflytande än andra? 
(Varför? Är det t ex någon som bestämmer mer än andra) 

 
  Vad anser du allmänt om tvärfunktionella projektgrupper? (Vilka möjligheter/ 

problem ser du)  
 

  Får jag ställa några frågor som är av mer personlig karaktär? 
 

- Hur länge har du arbetat med nuvarande yrke? 
- Vilka tidigare yrkeserfarenheter har du? 
- Ålder  
- Utbildning  

 
 Får jag återkomma om jag har någon ytterligare fråga eller om något är oklart? 
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APPENDIX C INTERVJUGUIDE TILL PROJEKTLEDAREN (NR 2) 
Datum och tid: 
Namn, titel, avdelning: 
Får jag banda intervjun? 
 
Styrningen och syftet med projektet 

 Kan du  berätta igen lite kort om vad som var huvudsyftet med detta projekt? 
Vad var nyckeln för att ni skulle tjäna pengar? (Kundfokus, teknikfokus, ”time to 
market” eller kostnadsstrategi) 

 
 Kan du beskriva vad som var utmaningen med projektet? (Osäkerhet; 

teknologisk, omgivningsrelaterad och/eller relationsrelaterad) Fanns det någon 
information som var begränsad? 

 
 På vilket sätt anser du att styrgruppens styrning av projekt har varit viktig? Kan 

du nämna ett exempel där styrningen har varit avgörande för projektet? (T ex 
att reducera osäkerheten eller utöva kontroll, utvärdera mm)  

 
 Om du utgår från styrguppens styrning, på vilket sätt anser du att din styrning av 

projektet har varit viktig? (Kan du beskriva en händelse eller ett scenario som 
visar på detta) 

 
 Vilken möjlighet fanns, enligt dig, att ändra projektets inriktning? (Var det 

detaljplanerat eller fanns det möjligheter att vara kreativ?)   
 

 Vad anser du om resultatet av projektet? (gick det bra, mindre bra, vad är 
anledningen till det) vad anser du om processen?  

 
Jämförelse av projektet med det bästa och sämsta projektet  
 Kan du beskriva det projekt som du har varit med om som gick allra bäst. 

Varför anser du det och förklara vad du tror det berodde på? Kan du ge 
exempel på viktiga egenskaper för ett bra projekt och berätta varför du tycker 
de är viktiga) Hur ser informationsspridningen ut i ett bra projekt? Hur ser 
rollerna ut? Är de överlappande eller inte?  Är de tydliga eller inte?  

 
 Kan du beskriva ett projekt som du upplevde som dåligt? Vad var anledningen 

till att det gick dåligt? Vad var omständigheterna som gjorde att du kände så? 
 

 Om du jämför detta projekt mot det bästa och sämsta projektet var på skalan låg 
detta projekt? Vad var likheterna/skillnaderna? Beskriv och förklara 

 
 Får jag återkomma om jag har någon ytterligare fråga eller om något är oklart? 
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APPENDIX D INTERVJUGUIDE TILL PROJEKTDELTAGARNA  
Datum och tid: 
Namn, titel, avdelning: 
Får jag banda intervjun? 
 
Styrningen och syftet med projektet 

 Kan du börja med att berätta om projektet? (Vad gick projektet ut på? Hur lång 
tid pågick projektet mm) 

 
 Vad skulle du säga var karaktäristiskt för detta projekt? (Var det t ex väl planerat, 

eller utvecklades det över tid? Hölls tidsramen och/eller budgeten?)  
 

 Vad var det ni skulle tjäna pengar på i detta projekt? (Kundfokus, teknikfokus, 
”time to market” eller kostnadsbesparing) 

 
 Kan du beskriva vad som var utmaningen med projektet? (Osäkerhet; 

teknologisk, omgivningsrelaterad och/eller relationsrelaterad) Fanns det någon 
information som var begränsad? 

 
 Kan du dela in projektet i olika faser? (Hur såg processen ut?  Vilka faser fanns?) 

 
 Hur skulle du beskriva styrningen av projektet?(Fanns det t ex formella riktlinjer 

eller var det andra saker som hade betydelse för hur projektet bedrevs?)  
 

  Anser du att styrningen varierade i de olika faserna av projektet eller var den 
liknande över tid?  

 
 På vilket sätt anser du att styrgruppens styrning av projekt har varit viktig? Kan 

du nämna ett exempel där styrningen har varit avgörande för projektet? ( T ex 
reducera osäkerhet eller utöva kontroll, utvärdera mm)  

 
  Kan du beskriva en eller några centrala händelser i projektet? (Kan du beskriva 

en händelse eller ett scenario som visar detta) 
 

 Vilken möjlighet fanns, enligt dig, att ändra projektets (processens) inriktning? 
(Var det detaljplanerat eller fanns det möjligheter att vara kreativ?) 

 
Bra och mindre bra i projektet 
 Vad anser du om resultatet av projektet? (Gick det bra, mindre bra, vad är 

anledningen till det) Vad anser du om processen?  
 
 Upplever du att det har funnits några bekymmer med projektet? 
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Ansvarfördelning och uppgifter i projektet 
 Berätta mer om din roll i projektet? (Vilka uppgifter i projektet var du ansvarig 

för mm) 
 

 Kan du beskriva hur ansvaret i gruppen är fördelat? (Vem ansvarar för vad? Har 
det sett ut så hela tiden o s v) 

 
Allmänt om tvärfunktionella projekt  
 Vad är dina erfarenheter av att arbeta i ett tvärfunktionellt  projekt? 

 
  Vad anser du allmänt om tvärfunktionella projektgrupper? (Vilka möjligheter/ 

problem finns i dessa projektgrupper ?)  
 

 Upplever du att det har varit språkförbistringar i projektet? (Var det i sådant fall 
oklarheter eller informationsbrist?) 

 
 Anser du att projektet har fungerat bra trots att ni har träffats lite personligen? 

(Vilka aspekter tror du har betydelse för projektets utfall?) Tror du att det hade 
varit annorlunda om ni träffats oftare personligen under projektet? 

 
  Anser du att projektets karaktär hade betydelses för att ni inte behövde träffas så 

mycket? (Relaterat till osäkerheten) 
 

Jämförelse av projektet med det bästa och sämsta projektet  
 Kan du beskriva det projekt som du har varit med om som gick allra bäst. 

Varför anser du det och förklara också vad du tror det berodde på. Kan du även 
ge exempel på viktiga egenskaper för ett bra projekt och berätta varför du 
tycker de är viktiga. Hur ser informationsspridningen ut i ett bra projekt? Hur 
ser rollerna ut? Är de överlappande eller inte? Är de tydliga eller inte?  

 
 Kan du beskriva ett projekt som gått riktigt dåligt? Vad var anledningen till att 

det gick dåligt. Vad var omständigheterna som gjorde att du kände så?  
 

 Om du jämför detta projekt mot det bästa och sämsta projektet var på skalan låg 
detta projekt? Vad var likheterna/skillnaderna. Beskriv och förklara 

 
  Får jag ställa några frågor som är av mer personlig karaktär? 

 
- Hur länge har du arbetat med nuvarande yrke? 
- Vilka tidigare yrkeserfarenheter har du? 
- Ålder  
- Utbildning  

 
 Får jag återkomma om jag har någon ytterligare fråga eller om något är oklart? 

 


