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Abstract  
To create a dynamic structure  
 
 
This deductive case study has been implemented at the company Duveds Framtid AB, which 
works with sustainable and innovative rural development. The company works in project 
form without a specific project model. At present, the process for projects is anchored in two 
individuals instead of in a project model. The study was intended to investigate how projects 
are run in the business and how improvements that facilitate the achievement of the business' 
goals can be developed. The overall purpose of the study was to develop a project model that 
can improve the process for projects. The purpose of the improved project model is to help 
the business become divisible. 
 
The study has applied appropriate methods adapted to the purpose and relevant tools for the 
department of quality technology. Data collection has taken place through interviews and 
document collection. A current and new situation has been established to define where the 
business is at present and to specify what an optimal process for projects could look like. 
The conclusion shows that there are parts of the current way of running projects that doesn’t 
work optimally which decrease the companies development potential. The conclusion of the 
study, the theoretical frame of reference and previous studies indicate that an adapted project 
model with clear phases and routines that includes the cornerstone model's values can 
simplify and streamline the current project process. The analysis shows that the new situation 
can simplify the path to the business's goals. 
 
Keywords: Duveds Framtid, project methodology, project model, project improvement, rural 
development, TQM, quality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sammanfattning 
Att skapa en dynamisk struktur 
 
 
Denna deduktiva fallstudie har genomförts på företaget Duveds Framtid AB som arbetar med 
hållbar och innovativ landsbygdsutveckling. Företaget arbetar i projektform utan en specifik 
projektmodell. I nuläget är processen för projekt förankrat i två individer i stället för i en 
projektmodell. Studien avsåg att undersöka hur projekt drivs i verksamheten samt hur 
förbättringar som underlättar för att nå verksamhetens mål kan tas fram. Det övergripande 
syftet med studien var att ta fram en projektmodell som kan förbättra processen för projekt. 
Den förbättrade projektmodellen har som syfte att hjälpa verksamheten att bli delbara.   
 
Studien har tillämpat lämpliga metoder anpassade efter syftet och verktyg relevanta för 
institutionen för kvalitetsteknik. Datainhämtning har skett genom intervjuer och 
dokumentinsamling. Ett nu och nyläge har fastställts för att definiera var verksamheten är i 
dagsläget samt konkretisera hur en optimal process för projekt kan se ut.  
Slutsatser visar att det finns delar i det nuvarande sättet att driva projekt på som inte tillåter 
verksamheten att utvecklas i den mån det finns möjlighet för. Studiens slutsats, den teoretiska 
referensramen samt tidigare studier tyder på att en anpassad projektmodell med tydliga faser 
och rutiner som tar hänsyn till hörnstensmodellens värderingar kan förenkla och effektivisera 
den nuvarande projektprocessen. Analysen visar att nyläget kan förenkla vägen till 
verksamhetens mål.  
 
Nyckelord: Duveds Framtid, kvalitet, landsbygdsutveckling, projektmetodik, projektmodell, 
projektförbättring, TQM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Att hoppa in i en organisation med förhoppningen att utveckla och förbättra är enklare sagt än 
gjort. En organisation är som en organism, levande och föränderlig, påverkad av dess 
omgivning samt behov. Avgränsningar är väsentligt, men det tar inte bort den fulla sanningen 
om den dynamiska värld organisationen lever i. Detta är en studie med ett kvalitettekniskt 
perspektiv, ett perspektiv som jag utvecklats inom de senaste tre åren. Det alltid en möjlighet 
att välja att se utmaningarna på två sätt, antingen som möjligheter eller som problem. Det 
filosofiska perspektivet beror på individ, men ett viktig förtydligande är att det inte finns 
något rätt eller fel. Detta arbete är grundat utifrån ett optimistiskt perspektiv med förhoppning 
att kunna komma fram till förbättringar som gynnar den valda organisationen.  
 
Förutsättningar för att kunna genomföra denna studie har vart att lära känna organisationen. 
Tack vare min handledare Lennart har detta vart möjligt, tack för ditt engagemang och dina 
spännande idéer. Jag vill även rikta ett hurra till Jan och Helen som så snabbt ni fick höra om 
min idé hoppade på tåget och hejade på vid min sida. Det ni gör är fantastisk, jag är så glad att 
ni som jag vill arbeta för en levande landsbygd. Ett speciellt tack till Pierre, min 
ämnesgranskare, som vart tillgänglig för möten och delat erfarenheter som underlättat mitt 
arbete. Slutligen vill jag ämna en rad till moder jord som med hennes storhet givit mig fred 
och kärlek i berg, dalar och i hav. Du har fyllt på mina krafter efter alla dessa timmar framför 
datorn.  
 
Mitt mål är inte bara att berika den valda organisationen utan även andra landsbygder som 
arbetar med att finna struktur för en hållbar utveckling. Så om någon av er läser denna 
rapport, hoppas ni finner den intressant och givande.  
 
Duved, Maj 2022 
Anna-Maria Eriksson 
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1. Introduktion  

I det inledande kapitlet presenteras en översiktsbild av verksamheten som ligger till grund för 
studien, rapportens bakgrund, problemformulering, syfte, mål och angränsningar för studien.  
 
1.1 Inledning  
Kvalitet är ett begrepp som länge används för att beskriva ett brett spektrum av faktorer och 
företeelser. Ordet kommer från latinets’’qualitas’’ som betyder egenskap (Bergman och 
Klefsjö, 2020). Ordet har under de senare tjugo åren fått en betydligt bredare innebörd och 
perspektiv. Kvalitet beror på vad och vem som bedöms och kan delas upp i transcendent, 
produktbaserad, användarbaserad, produktionsbaserad och värdebaserad.  
Tidigare betydde kvalitet enbart ’’uppfyllande av specifikationer’’, men idag definieras en 
varas eller tjänst kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa kundernas förväntningar och 
behov. Detta faktum har bidragit med att kvalitetstekniken blivit en angelägenhet inte bara för 
produktionen utan för samtliga anställa i en organisation (Begman och Klefsjö 1995).  
 
Kvalitet för tjänster kan mätas utefter hur väl innehållet i tjänsten är utformat och bemöter 
intressentens behov eller tjänstens syfte. I takt med att världen skiftar förändras även 
kundernas behov och syn på kvalitet. Andra externa faktorer kan även påverka hur 
verksamheten bör drivas eller anpassas. Om företaget erbjuder tjänster är det relativt enkelt att 
anpassa tjänsten efter kunden eller andra faktorers krav och nya behov. För att kunna möta 
kundernas behov och krav bör behovet förstås, definieras och mätas. Genom att göra det kan 
verksamheten identifiera hur de ständigt kan förbättra verksamheten för att möta de rådande 
behoven, behålla din konkurrenskraft och höja sin kvalitet (Bergman och Klefsjö 2020).  
 
Människan har drivit projekt som länge som vi minns, projekt är ett naturligt sätt att 
organisera sig för att få saker att ske. Benämningen projekt och metodiken kring projekt är 
dock något relativt nytt. En traditionell projektmetodik med den linjära strukturen 
introducerades på 1950-1960 talet och har sedan dess utvecklats i en mängd olika metoder 
(Dyba, Dingsøyr och Moe 2014). Projektmodellen är till för att kunna styra ett projekt på ett 
specifikt sätt. Studier visar att en projektmodell skapar en gemensam förståelse kring 
projektet och förtydligar ansvar, roller och kommunikation vilket i sin tur ökar potentialen för 
en högre kvalitet i den slutgiltiga outputen (Andersson och Vieglins 2019).  
 
En vanligt förekommande projektmodell för projekt som är dynamiska och föränderliga är 
den agila projektmodellen. Den agila modellen skapades inom mjukvaruutvecklingen för att 
kunna möta ett behov av ett flexibelt arbetssätt i rörelse där avgränsningar, budget och tid är 
saker som kan ändras under projektets gång. Therup och Björklund (2018) har studerat hur 
agil och traditionell projektmetodik kan samverka i ett projekt och belyser att frekvent 
kontakt, transparent kommunikation och decentraliserat samarbete är de viktigaste 
förutsättningarna för samverkan mellan en agil och traditionell projetmodell. Koch (2014) 
menar att agila projekt på ett flexiblare sätt kan möta kundernas behov samt skapa värde för 
kunden i en världs av ständiga förbättringar. Att ha en projektmodell är inte ett krav, men en 
förutsättning för att enklare kunna styra och genomföra ett projekt. Andersson och Gumbel 
(2009) har i sin studie reflekterat kring styrandet av ett projekt utan modell och kommer fram 
till att organisationer utan en formell projektmodell lätt får en projektmodell som avspeglar 
organisationen.  
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Befolkningsmängden på landsbygden har minskat väsentligt senaste decennierna och 
landsbygden är inte som den en gång vart. Service flyttas till urbana områden samtidigt som 
rurala områdena avbefolkas i följd av den avvecklande omställning som landsbygden står 
inför. Livet på landsbygden bygger på normer formade av samhället. Den urbana normen 
grundas på den dominanta diskursen av att det är i städerna som individen, teknologin och 
samhället utvecklas. Den dominanta diskursen beskriver staden som centrum och 
landsbygden som periferi vilket ger oss en bildlig uppfattning om prioriteringar och vikt. På 
samma sätt skapar samhället diskreta sätt att visa skillnaden mellan ruralitet och urbanitet. Ett 
exempel som Lundgren (2018) tar upp är hur skattemedel som fördelas till 
Stockholmsområdet kallas investeringar medan skattemedel som fördelas till landsbygden 
kallas bidrag eller stöd.  
 
Samtidigt som bilden ges av landsbygden som ett geografiskt område med behov av stöd 
kommer forskare fram till att landsbygden kan vara vårt hopp för en hållbar framtid. Nylander 
(2015) skriver att landsbygden spelar en betydande roll i omställningen till ett hållbart 
samhälle eftersom det är här stora delar av Sveriges resurser ligger. Landsbygden är 
framtidens hopp för hållbart växande länder, vilket också blivit uppmärksammat i den 
Europeiska kommissionen som hösten 2020 lanserade initiativet The new european bauhaus. 
Initiativet syftar till att skapa en hållbar omställning av mindre samhällen för att främja 
hållbarhet, estetik och inkludering (Marklund 2021). Detta eftersom det finns goda 
förutsättningar att just landsbygden kan visa vägen mot klimatsmarta samhällslösningar. 
Initiativet satsar på landsbygdens individer och projekt och förväntas bidra till ett större 
engagemang på landsbygden.  

1.2 Företagsbeskrivning 
Duveds Framtid AB är en organisation som arbetar för att skapa ett samhälle som kan utmana 
dagens ohållbara processer genom att vända på invanda tankemönster för att bli ett exempel 
på hur landsbygden kan bli en tillgång för nya modeller för tillväxt och en innovativ och 
hållbar samhällsutveckling (Duveds Framtid 2021). Organisationen är belägen i Duved, 
Jämtland, Sverige och grundades 2017. Verksamheten har två fasta anställda, vilket är 
verksamhetens verkställande direktörer. Duveds Framtid arbetar i projektform för att nå det 
slutgiltiga målet som är att skapa en hållbar och innovativ bygd. Projekten är dynamiska på 
det vis att det kan tillkomma faktorer under vägen som förändrar hur projektet ska nå målet.  

En vision verksamheten har är att skapa duvedsmodellen som ska fungera som en delbar 
modell och inspiration för andra landsbygder som vill ställa om emot en mer hållbar 
landsbygdsutveckling (Duveds Framtid 2021). Duveds framtid är ett av The new european 
Bauhouse elva team som är uttagna för att skissa på framtidens hållbara samhällen. Det 
Duveds Framtid tar fram kan ligga till grund för hela Europas samhällsutveckling. Duveds 
Framtid arbetar med att ta fram en modell som kan ge förslag på hur samhällen kan utvecklas 
för att möta FNs globala mål.  

Duveds Framtids mål är att Duveds ska utvecklas till en landsbygdsort med högre grad 
självförsörjning och en innovationsmotor som visar vägen för hur lokalsamhällen kan fungera 
som förebilder för hållbara livsmiljöer (Duvedsmodellen 2020).  
För att nå det satta målet arbetar verksamheten efter följande riktlinjer:  

• Utveckling via samverkan 
• Bygden & medborgarna som utgångspunkt  
• Innovation 
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• Lokalförsörjning 
• Zero Waste  
• Digitalisering  

Aktuella projekt som verksamheten arbetar med just nu är (Duveds Framtid 2021):   

• Duvedsutställningen, verksamheten arbetar med att ta fram prototyp för en ny svensk 
modell som ska ligga till grund för hållbar samhällsplanering i framtiden. Detta 
projekt är pågående och utvecklas i takt med de andra projekten. 

• Matsystem, verksamheten arbetar med att bygga ett drivhus som ska innehålla 
odlingsytor samt gemensamma kök öppet for alla i bygden. Projektet är just nu i 
planeringsfasen. 

• Duved 5, fem hus ska byggas för visa hur innovativa lösningar kan bidra till hållbara 
och prisrimliga bostadshus. Projektet är just nu i planeringsfasen.  

 
Nedan beskrivs verksamhetens intressenter där lokalbefolkning är den intressent som mest 
frekvent kommer omtalas i denna studie.  

 
Figur 1 Intressentanalys Duveds Framtid. 

 
1.3 Problembeskrivning 
Duveds framtid arbetar med målet att skapa en hållbar, innovativ landsbygd som kan lösa 
globala och lokala problem. Verksamheten vill finna en metod för lokala lösningar och 
samvekrna. Modellen verksamheten vill skapa är tänkt att ligga till grund för liknande 
utvecklingsprojekt på landsbygden. The new european bauhaus är ett tydligt exempel på att 
verksamheten satsar på att skapa en delbar modell för framtidens hållbara, inkluderande och 
vackra livsmiljöer. 
 
Målet är tydligt, men hur verksamheten har tänkt sig att komma dit är mer fokuserat på 
dynamik och fungerade kommunikation än en tydlig modell. Verksamheten anser att en 
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modell kan göra verksamheten stelbenta, vilket inte alienerar med verksamhetens nuvarande 
sätt att driva projekt.  
 
Duveds framtid har idag ingen nedskriven projektmodell på grund av att det hitintills fungerar 
att arbeta på ett dynamiskt sätt utan konkret modell. Detta resulterar i att dagens arbetssätt 
förankras i individerna i stället för visuellt eller nedskrivet. Risken med detta är att det kan bli 
svårt att fortsätta på samma sätt som verksamheten tidigare gjort om en i ledningen försvinner 
eftersom dagens arbetssätt inte finns nedtecknat. Dagens arbetssätt riskerar även att försvinna 
eftersom den inte finns beskriven.  
 
Verksamheten beskriver att Duved med hjälp av Duvedsmodellen ska visa vägen för hur 
lokalsamhällen kan fungera som förebilder för hållbara livsmiljöer (Duvedsmodellen 2020). 
Detta lämnar oss med frågorna; hur arbetar verksamheten med projekt idag? Har dagens 
projektmodell potential att bli stommen för landsbygdens hållbarhetutveckling eller bör den 
förbättras för att kunna nå verksamhetens mål?  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom analys och jämförelse undersöka om Duveds framtids 
projektmodell gynnar verksamhetens utveckling emot deras mål. Studien har som avsikt att 
finna och föreslå förbättringsåtgärder för att optimera verksamhetens projektmodell.  
För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar identifierats:  
 
1. Hur ser projektmodellen ut idag? 
2. Hur kan en förbättrad projektmodell se ut, sett från ett kvalitettekniskt perspektiv? 
3. Hur skulle en förbättrad projektmodell förenkla vägen till verksamhetens mål? 

Målet för studien är att föreslå konkreta förbättringsåtgärder för projektmodellen som är 
tillämpbara inom företaget. Förslagen ska baseras på företagets nuläge och allignera med 
företagets vision. Implementering och styrning av de framtagna förslagen kommer diskuteras 
längre fram i studien.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till det valda området projektmodell och syftar till att undersöka den 
befintliga modellen samt möjliga förbättringar som kan göra det enklare att nå verksamhetens 
mål. Studien är inte syftad till att hitta en ny optimal projektmodell för Duveds Framtid utan 
att undersöka nuläget för att systematiskt föreslå ett nyläge med hjälp av teori och metoder. 
Vidare är studien angränsad i linje med verksamhetens ramar.  
   
2. Teori  
Detta kapitel sammanställer den teoretiska referensram för de verktyg, teorier och modeller 
som använts och tycks vara av betydelse för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
2.1. Offensiv kvalitetsteknik  
Kvalitetsarbete som tar en offensiv approach för nöjdare kunder och intressenter benämns 
som Total Quality Management (TQM) som Bergman och Klefsjö (2020) översätter till 
offensiv kvalitetsutveckling. Syftet med TQM är att förebygga, förändra och förbättra snarare 
än att kontrollera och reparera. TQM beskriver en helhetsfilosofi med värderingar, arbetssätt 
och verktyg som kan hjälpa organisationen mot sin strävan att ständigt förbättra sina 
processer för att uppfylla och helst överträffa kundernas behov.  
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För att en verksamhet ska kunna använda TQM behövs begreppet kvalitet först definieras 
samt förstås i koppling till verksamhetens egna processer och projekt. Begreppet kvalitet kan 
enligt Bergman och Klevsjö (2020) definieras enligt Garvins fem perspektiv vilket är: det 
trancendenta, det produktbaserade, det produktionsbaserade, det värdebaserade och det 
användarbaserade. Det användarbaserade perspektivet är det som främst tillämpas i denna 
studie och där bedöms produktens kvalitet av produktens mottagare.  

2.1.1 Hörnstensmodellen  
Inom TQM används hörnstensmodellen som är en modell med sex värderingar som anses 
vara viktiga för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Isaksson (2015) har i sitt kompendium gjort 
tre förändringar i hörnstensmodellen för att anpassa hörnstensmodellen mer till hållbar 
utveckling.  

 

Figur 2 Hörnstensmodellen baserad på Bergman och klefsjö (2020, s.49) med justeringar enligt Isaksson (2021). 

Arbeta med processer innebär att anta en processorienterad syn på en verksamhet där en 
process definieras som ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Det 
är i processen som verksamhetens värdeskapande sker, där input omvandlas till output. 
Arbetssätt som stödjer att arbete med processer är bland annat benchmarking, 
processförbättring och statistisk processtyrning (Isaksson 2021). Processerna delas upp i 
huvud-, lednings- och stödprocesser.  

Hörnstenen att arbeta ständigt med förbättringar baserat både på interna och externa kund- 
och intressentkrav ständigt förändras (Bergman och Klevsjö, 2020). PDSA-cykeln eller 
förbättringscykeln är ett effektivt verktyg som används inom arbetet med ständiga 
förbättringar. Verktyget är en iterativt fyrastegs-modell med syfte att ge stöd för kontinuerlig 
och systematiskt förbättringsarbete där genomförande av ett varv bidrar till små modifieringar 
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av aktiviteterna. Dessa små modifieringar bidar till en succevis förbättring till skillnad emot 
en radikal förändring.  

I den första fasen plan identifieras ett problem samt åtgärdsplan, i fasen do genomförs 
åtgärden, i study studeras effekterna för att i sista fasen act justeras efter utfall och behov. Se 
Figur 4. 

  

Figur 3 PDSA-cykeln. Baserad på Bergman och Klevsjö (2020) 

Hörnstenen skapa förutsättningar för allas delaktighet handlar om att underlätta för alla 
medarbetare att vara delaktig i förbättringsarbetet. Här är kommunikation, delegation och 
utbildning viktiga nyckelord för att lyckas med denna hörnsten. Värderingen bygger på en 
positiv människosyn och att medarbetare som får uppmärksamhet för gott arbete och har 
möjlighet att påverka sin arbetsplats blir mer engagerade i arbetet. Detta leder till en större 
känsla av ansvar och vilja att göra sitt bästa på arbetsplatsen vilket gynnar hela verksamheten. 
Bergman och Klevsjö (2020) poängterar även vikten av både medarbetaren och ledningens 
arbete, att medarbetaren bör bland annat utveckla en dialogförmåga och medskapandeförmåga 
som ledningen i sin tur bör stödja och stimulera.  

Hörnstenen basera beslut på fakta innebär att verksamheten bör basera beslut på väl 
motiverad och relevant information för att kunna förbättra kvaliteten (bergman och Klevsjö 
2020). För att göra detta bör information från alla intressenter samlas in på ett systematiskt 
sätt, för att lägga grunden för beslutsfattande. För att tillmötesgå kunden och intressentens 
förväntningar är det viktigt att verksamheten kan härleda till relevant fakta.  

Hörnstenen engagerat ledarskap inom offensiv kvalitetsutveckling handlar enligt Bergman 
och Klefsjö (2020) om både engagemang och ledarskap. Bergman och Klefsjö säger att 
ledarskap handlar om att motivera och inspirera sina medarbetare till att röra sig i riktning 
mot organisationens vision. Ett engagerat ledarskap är basen för byggandet av kvalitetskultur 
och kvalitetsarbete (Bergman och Klevsjö 2020). För att en kvalitetsutveckling ska kunna ske 
behövs därför ett engagerat ledarskap, vilket är anledningen till att denna hörnsten ligger till 
grund för alla hörnstenar, se figur 3.  

Hörnstensmodellens kärna utgörs av kvalitet på ett användarbaserat synsättet, vilket är 
hörnstenen sätt kunder och intressenter i centrum. Bergman och Klefsjö (2020) menar att 
kvalitet värderas utifrån kunden och ska ställas i relation till deras krav och förväntningar. 
Isaksson (2021) menar att kundperspektivet bör expanders till ett intressentperspektiv, där 
interna och externa kunder utgör en del av intressenterna. Intressenter avser samtliga 
individer, organisationer eller entiteter som påverkar eller påverkas av företagets aktiviteter. 
Intressenter innefattar därav även hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv då ett företags aktiviteter har påverkan på miljö, klimat, sociala och ekonomiska 
förhållanden.  
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2.2 Projekt 
Ett projekt är enligt Tonnqvist (2021) en arbetsform med starkt målfokus som ska genomföras 
på utsatt tid. Ett projekt bör ha ett unikt mätbart mål, vara tidsbegränsat, ha egen budget samt 
ha en tillfällig organisation. Att skapa en tillfällig organisation ger förutsättningar för 
projektet att skapa nya rutiner i organisationen. 
Projekt skiljer sig från processer på bland annat det vis att projekt är tidsbegränsade medan 
processer är ett nätverk av återkommande aktiviteter, det vill säga repetitiv.  
 
2.2.1 Kvalitet i projekt  
Kvalitet och projekt går ihop på det vis att en hög projektkvalitet säkrar att projektet levererar 
det resultat och projektmål som utlovats. En hög kvalitet i projekten bidrar även en tydligare 
koppling mellan kundens behov input och projektets utfall output. Att kvalitetsstyra ett 
projekt handlar om förmågan att producera varor och tjänster med en garanterad kvalitet och 
givet pris (Tonnqvist 2021). Kvalitetssäkring betyder att systematiskt dokumentera och 
utvärdera sina projekt för att säkerställa att projektet går enligt plan och uppfyller den 
standard som krävs för att uppnå det satta målet.  
Det finns många fördelar och positiva effekter av god kvalitet. För det första bidrar god  
kvalitet en ökad status och ett gott rykte som i sin tur bidrar till fler kunder och ökad 
efterfrågan från kunder. God kvalitet bidrar även till högre motivation hos medarbetarna då 
medarbetare tenderar att vara mer lojala och engagerade när de arbetar hos ett företag som 
representerar god kvalitet och har ett gott rykte. Detta bidrar till att fler individer söker sig till 
arbetsplatsen vilket gör att verksamheten har fler att välja mellan i anställningsprocessen 
(Tonnquist 2021).  
 
2.2.2 Framgångsfaktorer vid projektarbete 
För det första bör en definition av ’’lyckat projekt’’ identifieras för att skapa en förståelse för 
teorins innehåll. Det kan vara svårt att konkretisera vad ett lyckat eller misslyckat projekt är 
eftersom ett misstag kan leda till möjligheter i kommande projekt.  
Svensson och von Otter (2007:97) ger en definition av ett lyckat projekt: 
 ”Ett lyckat projekt kan sägas klara av mer än vad det ursprungligen planerades för. Det bör 
finnas en utvecklingsdel (inom ramen för utvecklingsprojektet) som tillåter initiativ och 
nytänkande.”  
Vad som bestämmer hur lyckat ett projekt blir varierar beroende på projektets karaktär, 
storlek, komplexitet och förutsättningar. Dock finns det några faktorer som alla är 
gemensamma för framgångsrika projekt enligt Lööw (2009), faktorerna är följande: 
 

• Klar struktur på projektarbetet 
• Tydliga direktiv 
• Gemensamma och nedbrutna mål  
• Tydliga roller 
• Engagerad ledning 
• Bra planering 
• Uppföljning av resultat och mål  

 
Det går att koppla framgångsfaktorn klar struktur med det Liker (2009) skriver om 
standardiserade arbetssätt. Ett standardiserat arbetssätt handlar om att det ska finnas ett 
gemensamt arbetssätt och tydliga rutiner för hur en uppgift ska genomföras (Liker 2009).  
Ljung (2011) belyser att 1) Konkretiseringen av den grundläggande idén. 2) Integreringen av 
olika aktörer för att skapa delaktighet och enighet. 3) Projektets associering till tillgängliga 
resurser är tre processer vilka alla skapar förutsättningar för ett lyckat projekt.  
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2.2.3 Projektmodell 
Enligt Skårbratt (2009) är en projektmodell en beskrivning på hur ett projekt ska drivas, från 
start till slut. I en utförlig projektmodell finns körschema samt rollfördelning och riskanalyser 
för att på ett situationsanpassat och strukturerat sätt nå det satta målet. Kniberg och Skarin 
(2010) beskriver en projektmodell som ett verktyg och uppmärksammar vikten av den 
förutsättning som projektmodellen ger. Detta uttrycks i ett citat från deras bok där Kniberg 
och Skarin (2010:44) skriver om agila projektmodeller: Det är inte verktyget som gör att ett 
projekt lyckas, men det kan hjälpa till att få projektet att lyckas.  
 
Tonnqvist (2021:465) menar att en projektmodell är en styrmodell som bör innehålla: 

• En beskrivning av projektprocessen 
• Definition av projektroller 
• Dokumentmallar och checklistor  

 
För att finna en projektmodell som passar organisationen bör styrningen anpassas till projektet 
så att det ger tillräckligt med kontroll och inte upplevt begränsande. En för ostrukturerad 
projektmodell utan styrning kan bidra till anarki medan en för strukturerad projektmodell kan 
upplevas för tung att använda se Figur 5 (Tonnqvist 2021).  
 

 
Figur 4 Projektmodellens styrning vs effektivitet enligt Tonnqvist (2021) 

 
Det finns tusentals olika projektmodeller i olika inriktningar lämpliga för olika branscher. Det 
finns även många större organisationer som skapar en egen modell och delar den för att 
influera andra verksamheter att arbeta efter deras projektmodell. En projektmodell kan se ut 
hur som helst, men det som oftast skiljer modellerna åt är strukturen, antalet faser och 
aktiviteter inom respektive fas (Skårbratt 2009). Den traditionella projektledningsmodellen 
bygger på faserna Förstudie, Planering, Genomförande och Avslut se Figur 6.  
Dessa faser är avsedd att följa efter varandra i en sekvens utan möjligheten att gå tillbaka till 
en tidigare fas. Planering, uppföljning och kontroll är i de traditionella projektmodellerna 
viktiga uppgifter som bör fokuseras på (Keller et al. 2017). Exempel på projektmodeller för 
en mer dynamisk verksamhet är agila projektmetoder som kommer redovisas i kommande 
rubrik.  
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2.2.4 Agil projektmetodik 
Den agila projektmodellen är en mer flexibel metod till skillnad till emot den traditionella 
projektmodellen. Agila arbetssätt är en reaktion emot många misslyckade projekt som den 
traditionella metodiken exempelvis vattenfallsmetodiken producerade. I ett projekt där det 
finns osäkerheter kring hur och vad som ska produceras kan ett agilt arbetssätt bidra med en 
struktur och principer som fungerar i den situationen. Det agila manifestet som beskriver de 
principer som är fundamentala för det agila arbetssättet är: Gustavsson (2007)   

• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 
• Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.  
• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

Den agila projektledningsmetodiken är inkrementell, lättrörlig och kan snabbt anpassas efter 
omvärld och situation. Detta görs med hjälp av korta cyklarna med täta avstämningar vilket 
ska förenkla för förändringar och fånga upp det lärande som pågår kontinuerligt i projektet. 
De agila cyklarna är till skillnad emot den traditionella projektmetodiken kortare etapper med 
en flexiblare struktur, se figur 6.  

 
Figur 5 Jämförelse mellan faserna i traditionell och agil projektledning (Keller et al. 2017) 

Agila metoder stödjer visualisering och utveckling som sker kontinuerligt genom 
experimenterande och kontinuerlig återkoppling. Detta sätt att arbeta passar bra när mål och 
krav är oklara eller när resultat behövs levereras i flera mindre steg. Detta kan kallas cyklisk 
process och är cental inom den agila projektmetodiken. En typisk cyklisk process är den 
iterativa livscykeln som består av otydliga krav och behov av att testa sig fram till en lösning 
innan levarens. Under projektets gång hålls feedbackloopar utifrån nuläge, med ofärdigt 
resultat, som succesivt förbättras och anpassas efter verkliga behov (Tonnqvist 2021:61).  
 
Tonnqvist (2010) menar att det kan vara till fördel att kombinera den traditionella 
projektledningen med den agila metodiken för ett pragmatiskt sätt att driva projekt. Detta för 
att den traditionella styrmodellen (se figur 6) ger projektet ett övergripande flöde som ger 
ramar till teamet. Den agila modellen innehåller arbetssätt som är goda att tillämpa när 
resultat tas fram, men saknar den struktur som en traditionell projektmodell har. Tonnqvist 
(2010) föreslår att ett projekt ska ha en strukturerad traditionell projektmodell som bas och 
den agila projektmetodiken i delar av projektet, förslagsvis i genomförandet. Tonnqvist 



 10 

(2010) menar att agila metoder stödjer det korta perspektivet medan den traditionella 
projektmetodiken stöder det långa perspektivet och sätter in projektet i sammanhang.  
 
2.3 Processjämförelse 
Processjämförelse, också kallat benchmarking är ett arbetssätt för att finna möjligheter för 
processförbättringar. Den fundamentala idén med detta arbetssätt är att göra en noggrann 
jämförelse mellan en av verksamhetens egna processer och en annan identisk eller liknande 
process hos en annan organisation (Bergman och Klevsjö 2020). En process är en helhet som 
bilder ihop flera aktiviteter, denna studie ser till processen för hur ett projekt blir till och 
genomförs.  
Processjämförelse handlar inte om att kopiera en redan befintlig lösning utan att reflektera 
över varför och hur lösningarna fungerar i deras sammanhang och hur det kan översättas till 
den egna organisationen. Detta kräver att bägge organisationerna förstår varför en jämförelse 
görs samt att organisationerna har en liknande på hantering av informationen. Det kräver även 
en djup förståelse i den egna verksamheten och kunskap att analysera kring hur förbättringar 
kan formas och anpassas (Bergman och Klevsjö 2020).  
 
Jämförelseprocessen kan utföras i sex steg som påminner om PDSA cykeln inom hörnstenen 
arbeta med ständigt förbättringar, vilka förtydligas i figur 7.  
Målet med processjämförelsen är att kontinuerligt förbättra organisationens processer för att i 
slutändan överträffa kundens förväntan.  
 

 
Figur 6 De olika stegen för att göra en processjämförelse enligt Bergman och Klevsjö (2020) 

 
2.3.1 Processmognad 
Mognadsmodellen används för att se vilken nivå organisationen är på, och inte lägga 
förbättringar på annan nivå än den verksamheten befinner sig på (Bergman och Klevsjö 
2012:482). Mognadsmodeller kan hjälpa organisationer att tydligare förstå sina processer och 
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därmed skapa möjligheter till förbättring (Bergman och Klefsjö, 2020). Mognadsmodellen 
Capability Maturity Model (CMM) är en modell inom processmognad som i fem nivåer 
beskriver nyckelelement i en effektiv process, se figur 8. Det är inte lönt att arbeta med en 
förbättring som är kopplad till en högre nivå än den nivån organisationen faktiskt befinner sig 
på. Det är en anledning till att mognadsmodellen är ett bra verktyg för att ta fram lösningar 
anpassade till verksamheten och situationen.  
 

 
 
Figur 7 Illustration av de fem mognadsnivåerna i CMM baserat på Bergman och Klefsjö (2020) 

 

2.4 Swot-analys  
Swot-analys är ett verktyg för att studera den egna verksamheten och dess styrkor och 
svagheter, samt eventuella möjligheter och hot. En swot analys kan användas för att hitta nya 
lösningar, optimera eller få en större förståelse för verksamheten eller ett projekt. När 
kartläggning är klar kan slutsatser och matchningar och gap dras. En matchning kan vara en 
yttre möjlighet som möts av en inre styrka medan ett gap kan vara en möjlighet som ej kan 
dras nytta av på grund av bristande styrka inom verksamheten (Tonnqvist 2021).   
 
2.5 Fem varför 
Fem varför är en frågeteknik som används för att komma ned till problemets grundorsak. 
Genom att ställa frågan varför fem gånger kan en trolig orsak till det observerade problemet 
fastställas (Bergman och Klevsjö 2020). Att identifiera roten till problemet kan bidra till en 
mer pragmatisk åtgärd åt grundproblemet. Att genomföra en fem varför kräver dataunderlag 
och kunskap om den utfrågade processen för att bidra med relevanta svar.  
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2.6 10M 
10M står för tio typiska resurs-kategorier av orsaker som påverkar utfallet i en process 
(Isaksson 2021). Bergman och Klevsjö (2020) skriver att orsaken till problem många gånger 
kan hänföras till något eller några av organisationens resurser. Bergman och Klevsjö (2020) 
tar upp 7M medan Isaksson (2021) fyllt på med tre M som anses relevanta i kvalitetsarbete. 
10M kan användas som en utvärdering där de mest påverkande resurserna blir utvalda som 
områden där förbättring behövs. De tio Men är: Management, Metod, Människa, Mätning, 
Maskin, Material, Miljö, Marknad, Medel, Mission. Dem tre sista Men är addering av 
Isaksson (2021).  
 
2.7 Landsbygdsomställning  
Omställningen från det ohållbara till det hållbara samhället har stor potential att ske på 
landsbygden menar hela Sverige ska leva (2016). Detta på grund av den redan befintliga 
struktur som landsbygden har med civilt engagemang och normen om att individer på 
landsbygden löser sina egna problem. Cras (2017) skriver att individer på landsbygden ofta 
känner sig tvungna att engagera sig i lokalsamhället för att säkra tillgången till service och 
infrastruktur. Frivilligarbetet går från negativ till positivt korrelerat när det finns ett tydligt 
mål som leder till ökad livskvalitet för lokalinnevånarna (Coompanion 2020).  
 
Omställning på landsbygden handlar om lokalsamhällen som driver projekt med syftet att 
förbättra landsbygden. Hela sverige ska leva (2016) har tagit fram aktiviteter och principer 
som anses nödvändiga i arbetet för omställning. Aktiviteterna och principerna är från 
invånaren på landsbygdens perspektiv och lyder:  
 

• Ta fram gemensamma visioner  
• Involvera lokalsamhället  
• Samarbeta med andra verksamheter, föreningar för att bygga ett nätverk 
• Starta praktiskt projekt där lokalbefolkning kan vara med 
• Reflektera och fira  

 

3. Metod 

Kapitlet redovisar den studiedesign som använts för att uppfylla syftet, hur data har samlats 
in samt hur data har analyserats. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet är i 
detta kapitel redovisat samt en diskussion hur etiska ställningstaganden har beaktats inför 
studien. 
 
3.1 Design av studien  
Kvalitetsteknik är ett tvärvetenskapligt område som både berör beteende och kultur likaväl 
som siffror och statistik. Det är alltså ett ämne som inkluderar både humaniora och 
naturvetenskapliga aspekter vilket speglas i den design som i denna studie valts. Likaså har 
förhållningsättet i studien präglats av den akademiska disciplin som hör till kvalitetsteknik.  
 
Studien är en analytisk observationsstudie, densamma som fallstudie, eftersom 
undersökningen är avgränsad till en vald organisation med syftet att kartlägga nuläget för att 
med hjälp av framtagen teori arbeta fram förbättringsförslag. En fallstudie är lämplig när 
processer och förändringar studeras. Studien är avgränsad till en utvald process inom 
verksamheten vilket gör undersökningsupplägget för en fallstudie passande (Patel och 
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Davidsson, 2011). Undersökningen som sker i denna studie är i första hand en deskriptiv 
studie eftersom den tillämpas inom områden där det redan finns en mängd kunskap som tas 
hjälp av för att beskriva då- eller nutid genom modeller samt begränsade fenomen (Patel och 
Davidsson 2011).  
 
För att samla in information om nuläget har främst intervjuer och digitala handlingar används. 
En litteraturstudie har bidragit till den teoretiska referensramen som insamlad data tolkats 
genom. I studien relateras teori och empiri med varandra på ett deduktivt sätt vilket betyder 
att studien utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att dra slutsatser.  
Den data som samlats för att kunna besvara studiens frågeställningar består av både verbal 
information och skrivna dokument, vilket har tolkats och analyserats utifrån främst kvalitativa 
men också kvantitativa metoder. Detta gör studien till en empirisk-holistisk ansats.  
 
För att uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna visar Tabell 1 hur den valda 
metoden kopplas till respektive frågeställning. Datainslamlings- och dataanlysmetoder som 
valts för studien har tagits fram för att de passar organisationen, anses vara lämpliga för att 
besvara frågeställningarna och har kopplingar till kvalitetsteknik.  
Patel och Davidsson (2011) skriver att insamling av information av olika karaktär, exempelvis 
intervjuer, enkäter och observationer, bidrar till en tillförlitlig bild om datainsamlingen 
kombineras.  
 
Tabell 1 Datadesign för studien 
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3.2 datainsamlingsmetod  
Syftet med datainsamlingen är att finna relevant information som kan användas för att svara 
på studiens frågeställningar. Datainsamlingarna syftar till att på ett sådant transparent sätt som 
möjligt finna data om verksamhetens faktiska förhållanden och skeenden snarare än 
upplevelser och beteenden. Observationer, intervjuver och dokumentsamling är enligt Patel 
och Davidsson (2011) passande metoder för ändamålet. Den deduktiva ansatsen ger 
litteratursökning och det teoretiska ramverket större tyngd och bidragit till att mycket arbete 
har lagts på att söka relevant teori.  
 
3.2.1 Litteratursökning 
Initialt genomfördes en semistrukturerad litteraturundersökning om projekt och 
projektmodeller för att få en uppfattning kring aktuell forskning och kunskap inom ämnet. 
Detta gjordes via Uppsala Universitetsbiblioteks onlinetjänst, Google scholar samt DIVA. 
Sökorden som användes var (PROJEKT) AND/OR (PROJEKRMODELL) AND/OR 
(INNOVATION) AND/OR (LANDBYGDUTVECKLING)AND/OR (DYNAMISK 
VERKSAMHET) AND/OR (AGILA PROJEKT).  
Sökningen avgränsades till de senaste fem åren samt peer reviewed för att kvalitetssäkra 
källan. Därefter skedde en selektion där de mest relevanta artiklarna gick till granskning. 
Artiklarnas relevans beslutades utefter titeln på arbetet samt vad som stod i 
sammanfattningen. Hälften av artiklarna från DIVA kom från tidigare master- och 
kandidatuppsatser. Under tiden studien har genomförts har ett antal ytterligare artiklar 
inhämtats vid behov av påfyllning av information.  
 
Med hjälp av nyckelpersoner i studien har även litteratur i form av rapporter och böcker 
inhämtats. Nyckelpersonerna har tipsat om litteratur som skulle kunna vara till nytta i studien 
och skickat tips på litteratur via länk eller verbalt. Litteraturen har handlat om omställning på 
landsbygden samt tidigare projekt inom landsbygdsutveckling.   
Det teoretiska ramverket är sammanställt utifrån den litteratur som sökts upp, beskrivet ovan, 
samt tidigare kurslitteratur. Tonnqvist (2021) Projektledning samt Bergman och Klevsjö 
(2020) Kvalitet från behov till användning är två böcker som använts frekvent i denna studie.  
 
3.2.2 Dokument  
Dokument från verksamheten har tillhandahållit efter förfrågan. Det som efterfrågades var 
information kring projekt, processer samt bidragsansökningar. Bidragsansökningar har 
efterfrågats eftersom det kan ge en konkret bild av vad verksamheten gör. Dokumenten har 
levererats via mail från verksamhetens verkställande direktörer.  
Ingen kvantitativ data fanns tillgänglig inom verksamheten att ta del av.  
 
3.2.3 Intervju 
Alla intervjuer har planerats och samordnats via mejl där kontaktuppgifter hittats genom 
hemsidor eller från redan befintliga kontakter. Alla Intervjuer har spelades in för att i senare 
fas skrivas ned i dokument. För att få den intervjuade personerna att tänka igenom frågorna 
och ämnet under tiden användes en omvänd tratt-teknik, specifika frågor i början för att 
avsluta med övergripande frågor (Patel och Davidsson 2011).  Intervjuns första frågor hade en 
relativt hög standardisering för att kunna jämföra och generalisera svaren med andra 
intervjuer. Till slutet av intervjun ändrades standardiseringen till låg för att ge utrymme till att 
ställa frågor som väckt intresse under intervjun. Struktureringen var relativt hög i början för 
att efter den tredje frågan bli lågt strukturerad där den intervjuade personen inte hade 
begränsade svarsalternativ utan kunde prata från sin egen upplevelse och kompetens. För att 
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undvika centraltendensen har en skala på 1-4 satts i fråga 7 (Patel och Davidsson 2011). 
Intervjufrågorna hittas under bilaga I samt bilaga II.  
 
Två separata intervjuer har utförts med Duveds Framtids verkställande direktörer med syfte 
att få en övergripande uppfattning om hur verksamheten bedriver projekt och om det finns 
någon projektmodell i nuläget. En senare intervjun genomfördes även för att få underlag till 
kommande verktyg som processjämförelsen och fem varför.  
En intervju med en bybo genomfördes för att få ett utifrån perspektiv på Duveds Framtid 
involverar lokalbefolkningen. Intervjun var semi-standardiserad med hög strukturering för att 
med öppna frågor låta den intervjuade personen fritt tänka vad hen tycker om sättet Duveds 
Framtid driver projekt på, se Bilaga III.  
 
Processjämförelse 
I processjämförelsen jämförs processer, i detta fall processer för projekt och arbetssättet för 
att skapa och driva projekt.  
För att finna en verksamhet att jämföra denna studies verksamhet med gjordes en 
internetsökning med sökorden LANDBYGDSUTVECKLING (AND/OR) HÅLLBAR 
SAMHÄLLSPLANERING PÅ LANDBYGDEN (OR) INNOVATION PÅ LANDSBYGD. 
Från sökningarna som gjordes kom ett flertal förslag upp på landsbygder som arbetade för 
utveckling och samverkan. Bygden Uddebo valdes ut på grund av att bygden upplevdes 
seriös, jämförbar och någorlunda strukturerade. Bygden (Uddebo) kontaktades via mejl med 
en förfrågan om möjlig processjämförelse. Intervju bokades med en involverad och insatta 
medborgare telefon.  
Samtal till Hela Sverige Ska Leva har gjorts för att genom organisationen finna relevant 
landsbygdsutvecklingsprojekt att jämföra med studiens verksamhet. Hela Sverige Ska Leva 
hänvisade till böcker och artiklar på dess hemsida. Genom boken bilda bygdebolag hittades 
en bygd (Rörstånga) som även den upplevdes seriös, jämförbar och strukturerad. Bygden 
kontaktades via mejl och intervju skedde över telefon med en av bolagsgrundarna.  
Intervju utgick från samma intervjubilaga som intervjun med Duveds Framtid, se Bilaga I. 
 
3.3 Dataanalys 
Efter datainsamling genom litteratur, dokument och intervju har materialet analyserats med 
hjälp av kvalitetstekniska verktyg. Bergman och Klevsjö (2020) belyser vikten av insamling 
och analys av data för att kunna uppnå långsiktiga kvalitetsförbättringar. Som Tabell 1 visar 
har analys av data delats upp mellan studiens tre olika frågeställningar. Verktygen är valda 
efter lämplighet samt kopplade till kvalitetsteknik.  
Dataanalysen är strukturerad efter studiens tre frågor och beskrivning på hur data analyseras 
kommer under respektive fråga.  
 
3.3.1 Hur ser projektmodellen ut idag? 
För att analysera data som berör studiens första fråga har ett flödesschema över 
verksamhetens projektprocesser målats upp. Informationen som behövs för att skapa 
flödesschemat kommer från intervjuer och dokument. Alla utsagor i datainsamlingen som 
berör hur verksamheten i nuläget driver projekt (projektmodell) sammanställs för att kunna 
skapa en täckande bild om nuläget.  
En SWOT-analys gjordes på dagens projektmodell med syfte att belysa styrkor, svagheter, hot 
och möjligheter. Detta för att tydligare belysa nuläge samt upplysa risker som bör tas hänsyn 
till i kommande förbättringar. En processmognas utförs även för att påvisa hur mogen 
verksamheten och dess projektmodell är. Detta görs med hjälp av de fem mognadsnivåerna 
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där verksamheten analyseras utifrån inhämtade data. Analysmetoden belyser verksamhetens 
nuläge och skapar en grund för att besvara hur dagens projektmodell ser ut.    
 

3.3.2 Hur kan en förbättrad projektmodell se ut, sett från ett kvalitettekniskt 
perspektiv?  
Intervju, dokument och litteratursökning har stått till grund för analysen av data som berör 
studiens andra fråga. Intervjuerna som skett inom verksamheten och jämförda 
verksamheterna (Uddebo, Rörstånga) har dokumenterats och jämförts för att skapa en 
processjämförelse. Den studerade jämförelseprocessen har observerats för att i nästa steg 
uppmärksamma bygdens bästa åtgärd. Åtgärden modifieras därefter till verksamhetens egen 
miljö. 

Utifrån nuläget och intervjuer av verksamhetens projektmodell gjordes en fem varför med 
syfte att identifiera rotorsaker till att projektmodellen ser ut som den gör. Frågorna togs fram 
utifrån det som ansetts eller uttryckts vara problematiskt i projektmodellen. Fem varför 
utfördes både med och utan företagets inblandning vilket leder till svar (rotorsaker) från ett 
inifrån- och utifrånperspektiv. Därefter genomfördes en 10M-analys för att identifiera vilka 
resurser som påverkar utfallet för projektmodellen. Varje M definierades enligt teorin och 
bedömdes därefter utifrån insamlade data. Resultat ställdes upp i en tabell som visar 
definitionen av respektive M med en kommentar om hur de olika M:en fungerar i 
verksamhetens projektmodell. Därefter skattades de M som påverkar projektmodellen mest 
för att tas till hänsyn i en förbättring av projektmodellen.  

3.3.3 Hur skulle en förbättrad projektmodell förenkla vägen till verksamhetens mål?  
För att analysera data som berör studiens tredje fråga har en checklista införts. Checklistan 
har tre kolumner vilka är; verksamhetens mål, nyläge och kommentar. Genom att analysera 
hur ett tänkt nyläge kan möta verksamhetens mål har studiens tredje fråga besvarats. Nyläget 
som checklistan utgått från kommer från analys av studiens andra fråga. Det är författaren 
som utfört bedömningen utifrån data och resultat.  

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Trovärdighet och tillförlitlighet är alltid relevant för alla undersökningar, men i en kvalitativ 
studie som denna får validiteten en större roll. Reliabiliteten i en kvalitativ studie till skillnad 
emot en kvantitativ studie har olika utfall. Om vi exempelvis intervjuar samma person flera 
gånger med samma fråga men får olika svar betraktad detta i en kvantitativ undersökning som 
ett tecken på låg reliabilitet. I en kvalitativ studie är detta inte fallet eftersom vi tar till hänsyn 
att den intervjuade personen kan ändra uppfattning vilket inte behöver vara ett tecken på låg 
reliabilitet (Patel och Davidsson 2011).  
Följande aspekter kan tänkas påverka validiteten och reliabiliteten för studien:  
 

• Litteratursökningen, kandidatuppsatser som har inkluderats 
• Ledande frågor i intervju 
• Forskarens förmåga att intervjua  
• Transparens hos intervjuade personer 
• Kvaliteten på handledningen  
• Begränsat urval inför processjämförelse 
• Kroppsspråk kommer inte med i dokumentering av intervju 
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Studien är specifikt avgränsad till den valda verksamheten vilket minskar generaliserbarheten 
från ett perspektiv. Från ett annat perspektiv kan delar av resultatet vara generaliserbart 
eftersom det upplevt finnas mängder av landsbygdsutvecklings organisationer som står inför 
samma dilemma som Duveds Framtid, att det finns ett stort driv med begränsad struktur. 
Generella slutsatser kan drag från flertalet av studiens slutsatser, men med en förståelse för 
studiens avgränsningar. Generella slutsatser på resultatet av denna undersökning bör därför 
göras med varsamhet och förståelse för studiens utgångsperspektiv.  
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Studien är gjord från ett kvalitettekniskt perspektiv och därav starkt färgat av modeller, 
verktyg och principer som är fundamentala för kvalitetsteknik. Det finns även en vinkling från 
studentens perspektiv på verksamheten då studenter ser verksamheten som en ’’god’’ 
verksamhet som gör aktiviteter i linje med studentens intresse. Ingen identitet i denna studie 
har önskat att bli anonym, om det hade vart fallet hade identiteten hållits anonym under 
studien.  
 
En princip i datainsamlingen för att uppfylla informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet som finns i regeringens proposition för etikprövning av forskning har alla 
medverkande själva fått bestämma om den merverkade vill vara med eller ej, fått samma 
information kring syftet med studien samt hur dess medverkan kommer att påverka studien 
samt vart och när uppgifter kommer publiceras. Alla överenskommelser har skett muntlig på 
plats innan datainsamling.  

4. Resultat  

I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet som samlats in enligt metodkapitlet. 
Flödesschema, SWOT, processmognad, processjämförelse, fem varför samt 10M presenteras 
med syfte att lägga en grund för att besvara studiens frågeställning.  

4.1 Nuläge av projektmodellen 
I dagsläget drivs projekt i verksamheten utan konkret projektmodell. Strukturen som 
projekten drivs efter skapas av verksamhetens VD och är därför beroende av individens 
involvering. Det finns en god kunskap kring hur projekt drivs samt stor erfarenhet från 
tidigare projekt som individen lutar sig på. I intervju med VD beskrivs arbetssätt och 
processer som sker i projektarbetet vilket ger lyssnaren en förståelse för vad som sker från idé 
till verklighet i ett projekt. Det är mer fokus på innovation och individ än struktur och system. 
Flödesschemat, se Figur 9, beskrivet nuläget i hur projekt drivs inom verksamheten och är 
framtagen från intervjuer med nyckelpersonerna i verksamheten. Flödesschemat är en 
förenklad teoretisk bild av vad som sker då verkligheten inte alltid följer det beskrivna flödet. 
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Figur 8 Nuläge för processen över projekt, från ide till verklighet 
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Hela processen kring projekt är iterativ och präglas av den konstanta loopen mellan olika 
faser och aktiviteter. Detta på grund av inställningen till att allt är föränderligt och om det 
kommer input som kan påverka projektet positivt är det inget problem att gå tillbaka i 
processen och exempelvis ändra eller addera i visionen.   
 
Projektet grundas i ett behov eller utmaning och med verksamhetens vision som drivkraft, att 
skapa en hållbar samhällsutveckling se figur 9. Behov eller utmaningar som är starten för 
projekten kan exempelvis vara minska transporter, öka samverkan, bo energieffektiv eller 
minska matsvinnet. Utifrån vetskapen om att samhället och individen bör förändras eller 
förbättras för en hållbarare värld skapas grunden till nästa steg i processen vilket är en 
uppdelning mellan det globala och lokala. För att komma vidare bör information anskaffas, 
vilket görs på olika sätt mellan det lokala och globala. I den globala aspekten analyseras 
världsliga utmaningar med hjälp av bland annat agenda 2030. Utifrån globala behov framförs 
X antal globala behov som kanske kan lösas i Duved. För den lokala aspekten involveras 
lokalbefolkningen och intressenter för samtal där exempelvis brainstorming hjälper 
individerna att komma på lösningar till lokala behov. Utifrån lokal samverkan tas X antal 
behov fram som är anpassade efter Duved. Globala och lokala behov summeras och blir 
grunden för det kommande projektet eller projekten.  
 
Efter förstudien kommer fasen Definiering som går ut på att skapa en gemensam berättelse 
som inkluderar det globala och lokala perspektivet och beskriver vad som ska åstadkommas.  
Berättelsen är en vision ska ligga till grund för målbild samt visualisering som kan delas med 
intressenter. Efter definiering kommer Planering som är en extra iterativ fas där projektet ofta 
tar flera rundor i varje aktivitet innan den är redo för nästa fas. Planeringen börjar med en 
konceptframtagning som syftar till att skapa förslag på åtgärder i linje med visionen. Fasen 
involverar samtal med intressenter samt experter.  
Därefter sker en konkretisering av den framtagna idéen vilket sker tillsammans med relevanta 
intressenter. Idén formas och omformas tills att den är redo för mobilisering vilket är en 
kraftsamling innan idén går till genomförande. I mobiliseringen kan idén skickas till möjliga 
institut för finansiellt stöd. I genomförandet sker det fysiska genomförandet av projektet. Det 
finns inga tydliga exempel på hur projekten genomförs eller riktlinjer för hur ett projekt 
avslutas.   
 
4.2 Processmognad 
Utifrån processmognadsmodellen i teorin har Duveds Framtids process för projekt bedömts 
till att ha en mognad som är jämförbart med nivå två. Processen för projekt kommer inte till 
en högre mognadsgrad på grund av dess frånvaro av dokumentation, mätningar samt 
definiering av projektledning och milstolpar i projektet. Processen för projekt kommer upp till 
nivå två men avklarar även somliga delar av nivå tre. Figur 9 förtydligar vilka delar 
verksamheten redan gör (grön) samt inte uppnår idag (röd). Kommande förbättringar på 
projektmodellen bör läggas på den nivå verksamheten idag befinner sig på.  
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Figur 9 Resultat av mognadsmodellen med kommentar 

 
4.3 SWOT- Analys 
En SWOT-analys har gjorts för att förtydliga nuläge samt vilka delar som kan vara kritiska 
och bör tas till hänsyn i en kommande utformning av en ny projektmodell. S står för styrkor, 
W står för Svagheter, O står för möjligheter och T står för hot. De mest relevanta aspekter att 
ta hänsyn till i en kartläggning av förbättringar är hot och svagheter.  

 
 
Figur 10 Swot-Analys 
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4.4 Processjämförelse  
I denna fas kartläggs resultat anknutet till förbättringar i projektmodellen (fråga två) med 
hjälp av kvalitettekniska verktyget processjämförelse. Här sammanställs data från två 
intervjuer som gjorts med jämförda verksamheter/bygder. Data behandlar bygdernas 
arbetssätt för att skapa och driva projekt. 
 
4.4.1 Uddebo 
Uddebo är ett samhälle som ligger i sydvästra Sverige med cirka 400 invånare. Bygden 
arbetar med utveckling i form av hållbarhet och kultur vilket är en gemensam nämnare hos 
många av invånarna. Det finns ingen central styrning, officiell styrelse för bygden eller 
hierarki i Uddebo vilket gör att projekt och utveckling drivs av fler olika grupper och 
individer (Bergmann 2022). Alla är välkomna att skapa projekt som överallt annars i Sverige, 
men Uddebo är någonting speciellt, för här drivs särskilt många projekt. Pågående projekt är 
småhusbyn, fastighetsförmedling och den stora bygdefesten. 
 
Projektmodell: Det finns ingen satt projektmodell på projekten som drivs i bygden. En 
gemensam nämnare är att projekten grundas på lokala förutsättningar och viljor. Projekten 
startar med en förankring i bygden och bygger på en frivillighet hos individen (Bergmann 
2022).  
Många projekt utgår från gemensamma mötesplatser som finns i bygden där möten och 
genomförande kan ske. Projektprocessen är iterativ och avslut av ett projekt skapar 
förutsättningar för nya projekt.  
 
 

 
Figur 11 Uddebo projekt inspirerad av PDSA cykeln 

Bra åtgärd: Mötesplatser där engagerade och lokalbefolkning kan mötas för att 
kommunicera, planera och genomföra projekt. Iterativa arbetssätt där flera av projekten 
bygger på det tidigare projektets avslut och det nya nuläget i bygden.  
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Modifierad åtgärd: Förankra projektmodellen i bygden genom att visuellt visa vilka delar i 
projektmodellen som är direkt kopplade till bygden där lokalbefolkningen kan vara med och 
bidra. Måla projektmodellen med inspiration av PDSA cykeln.  
 
4.4.2 Rörstånga  
Rörstånga är en bygd i södra Sverige med omkring 1000 invånare. Rörstånga tillsammans är 
handelsbolaget som driver omställningsrörelsen som i jämförelsen studerats. Verksamheten 
driver olika utvecklingsprojekt i bygden med syftet att skapa hållbar utveckling. Pågående 
projekt är en restaurang, konsthall och uthyrning av lägenheter.  
 
Projektmodell: Rörstånga tillsammans följer en struktur som är framtagen och av bygden 
själva efter många år av testning och erfarenhet. Projektmodellen har tydliga faser, 
ansvarsområden, resurser och en projektgrupp, se figur 12. Projektmodellen är beroende av ett 
projektteam på fyra personer som är ansvarig för projekten som drivs i bygden. Beslut 
grundas dels av styrelsen, dels med hjälp av projektbeskrivning som tagits fram i början av 
projektet, som i sin tur är grundad på bygden och lokalbefolkningens vilja och behov.  
Projekten försöker bygga breda team eftersom individens kompetens är en viktig resurs i 
projekt. Kompetens adderas i projekt genom förfrågning eller att individen söker sig till 
projektet.  
 
Rörstånga ser strukturen i projekt som en viktig faktor för att saker ska kunna hända samt att 
engagera lokalbefolkningen. Detta motiveras med att strukturen ger projektteamet en större 
möjlighet att fokusera på innehållet och att faktiskt börja handla. Strukturen skapar även en 
tillit hos lokalbefolkningen då det blir enklare att följa med i vad som sker.  

 
Figur 12 Projektmodell Rörstånga Tillsammans 

 
Bra åtgärd: Rörstånga Tillsammans har en teoretisk modell för att sätta en struktur och 
säkerhet men är medvetna om att den kan förändras. En modell skapar förtroende och 
fungerar som grund i projekt. Verksamheten driver även små projekt, och anser att det är 
viktigt att ha projekt i genomförande-fasen eller ha genomfört projekt för att visa att det sker 
saker. Det är enklare att motivera lokalbefolkningen att vara med i projekt när projekten redan 
är i gång. Projektets största resurs är individen och dess kompetens vilket tas hänsyn till.  
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Modifierad åtgärd: Duveds Framtid kan med inspiration av Rörstånga Tillsammans skapa 
en projektmodell som grund för dess arbete, men vetskapen av att en modell inte behöver vara 
stelbent utan kan förändras. Förändringarna sker bara mer systematiskt. Dela upp större 
projekt flera mindre projekt för att snabbare gå till genomförande fasen samt genomför 
projekt för att motivera intressenter att involvera sig. Budgetera kompetens eller 
personlighetsdrag som behövs i de olika faserna.  
 
4.5 Fem varför  
För att få en uppfattning om varför nuläget ser ut som det gör, identifierades tre frågor som 
har analyserats med fem-varför metoden. Frågorna lyder som följande:  
 
1. Varför har en projektmodell eller struktur inte använts? (Tabell 2) 
2. Varför finns det inget avslut? (Tabell 3) 
3. Varför är det svårt att gå från planering till genomförande? (Tabell 4) 
 
Tabell 2 Utfall från fem varför, fråga 1. 

 
Att verksamheten inte använt sig av en tydlig struktur eller projektmodell beror på att 
nuvarande sätt fortfarande fungerar, struktur är förankrad i individerna och i dess arbetssätt. 
En projektmodell har associerats till stelhet vilket kan riskera att förstöra den nuvarande 
dynamiska processen med sina fördelar. Det har samtidigt inte funnits ett intresse eller 
resurser till att skapa/definiera en projektmodell. Slutsats från denna fråga är: Individens 
aktiviteter bör dokumenteras för att verksamheten ska kunna växa och bli delbar.  
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Tabell 3 Utfall från fem varför, fråga 2. 

 
I och med att det inte finns en tydlig definition av vad projektmålet är samt indikationer på 
avslut finns det i nuläget ingen tydlig avslutningsfas. Detta beror på att projekt ofta får en 
definition som påminner om en process. Projekten som drivs i verksamheten blir processer 
som inte kommer till avslut, se flödesschema, figur 8. Slutsats från denna fråga är: En 
tydligare definition av projektmål samt indikationer på avslut behövs för en förbättrad 
projektmodell.  
 
Tabell 4 Utfall från fem varför, fråga 3 

 
 
När grunden i projektet (mål, syfte, vision) fortfarande är formbart när det lämnar de första 
faserna för att gå in i planering blir det kritiskt att gå från planering till genomförande.  
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Detta gör att nya inputs som tillkommer kan förändra fundamentala delar i den tidigare tänkta 
grunden vilket förändrar förutsättningar för planering. När inputs fortsätter komma fastnar 
projekten i första stadierna och projektet får svårt att ta sig till genomförandet. Slutsats från 
denna fråga är: Sätt tydligare mål, syfte och vision innan projektet går till 
planeringsfasen samt sätt avgränsningar för input så att den har bestämd tid då den kan 
förändra grunden i projektet.   
 
4.6 10M-analys 
Med hjälp av en 10M-analys kan resurser som påverkar nuläge identifierats och därefter 
förenkla prioriteringen av vilka förbättringsåtgärder som bör göras i projektmodellen. 
Analysen går igenom varje resurs, benämnt som en M-parameter och utgår från den 
datainsamling som gjorts, se Tabell 5. Tabellen beskriver respektive M-parameter med en 
kommentar kopplat till den nuvarande projektmodellen. M utan relevant koppling till 
verksamhetens projektmodell kommenteras med ej relevant. 10M har genomförts med hjälp 
av individ från Duveds framtid.  
 
Tabell 5 10M-analys för den nuvarande projektmodellen  
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M-parametrarna med högst relevans för projektprocessen är: 
 
Management/ ledningen, använder sig av ett ledarskap som inte främjar en strukturering av 
sättet projekt drivs på. Detta för att dagens sätt att driva projekt på fungerar i nuläget vilket 
inte motiverar en förändring. Förbättringar av projektmodell är förebyggande vilket i nuläget 
inte prioriteras.  
 
Metoden för hur ett projekt drivs i nuläget otydligt. Aktiviteter samt rutiner är inte nedskrivet 
eftersom det inte finns någon projektmodell att följa.  
 
Mission kopplat till processen för projekt är oklar på grund av att mål och visioner är 
nedskrivna för verksamheten i stort, men inte för enskilda projekt. Syftet med enskilda projekt 
är inte tydligt kommunicerat med intressenter vilket kan bidra till en oklar bild av vad 
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verksamheten gör som i sin tur leder till ett mindre engagemang för att driva projekt bland 
exempelvis lokalbefolkning.  

5. Analys  

I detta kapitel analyseras inledande frågeställningar utifrån studiens resultat och den 
teoretiska referensramen.  
 
5.1 Hur ser projektmodellen ut idag? 
I nuläget driver verksamheten projekt på ett iterativt, semistrukturerat och individanpassat 
sätt. Det finns igen konkret projektmodell, men flödesschemat (Figur 8) belyser en preliminär 
modell/arbetssätt. Dagens sätt att driva projekt på påminner om en agil projektmetodik sett 
utifrån det agila manifestet som Gustavsson (2007) tar upp. Agila principer som relaterar till 
verksamhetens sätt att driva projekt på är; Individer och samspel framför metoder, processer 
och verktyg och anpassning till förändring framför att följa en statisk plan samt 
kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. Att verksamhetens nuvarande sätt att arbeta 
kan kopplas till agila principer beror på verksamhetens upprepbara aktiviteter. Körbar 
programvara framför omfattande dokumentation är en agil princip som inte följs i nuläget 
eftersom programvara inte är nödvändigt i verksamheten. Dock kan den nya projektmodellen 
ses som en framtida programvara, vilket gör att verksamheten i framtiden kan uppfylla alla 
agila principer som Gustavsson (2007) tar upp. Det dynamiska sätt som Duveds framtid 
arbetar på verkar fungera utifrån individer som finns i verksamheten. Som Tonnqvist (2021) 
skriver passar det agila arbetssättet projekt med oklara mål och resultat samt ett behov av 
återkoppling och anpassning till verkliga behov. Dagens sätt att driva projekt på är inte tänkt 
att vara ett agilt arbetssätt, men påminner om det utifrån studiens resultat. Nuläget ger dock en 
uppfattning om att den agila projektmetodiken kan fungera för ett tänkbart nyläge.  
 
Att projektprocessen lutar sig på individens kunskap samt ständiga förbättringar i form av 
input medför en dynamisk process, inriktad på innovation och individ snarare än struktur och 
system. Detta kan även vara en anledning till att det inte har genomförts så många projekt i 
verksamheten, att strukturen inte är klar nog. Den dynamiska processen behövs likaväl som 
den strukturerade, i detta fall kan den dynamiska sidan tagit över balansen och bromsat andra 
framgångsfaktorer. Lööw (2009) beskriver att en klar struktur och bra planering är 
fundamentala framgångsfaktorer till ett lyckat projektarbete. Dessa faktorer är begränsade i 
nuläget viket kan vara en anledning till svårhet att genomföra projekt. Lööw (2009) skriver 
även att gemensamma och nedbrutna mål samt uppföljning av resultat och mål är viktiga 
faktorer för ett lyckat projektarbete. Dessa faktorer verkar saknas till stor del inom 
verksamheten då det finns övergripande mål men inte nedbrutna mål samt att det inte finns en 
fas för avslut. Andersson och Gumbel (2009) tar upp en möjlig problematik kring projekt utan 
projektmodell vilket är att projekten lätt avspeglar organisationen. Detta stämmer även i 
denna situation där sättet att driva projekt i nuläget är en direkt spegling av individerna i 
verksamheten.  
 
Processen för projekt är i dagsläget upprepbar i många steg. Detta kopplas samman med TQM 
och hörnstensmodellens ständiga förbättringar eftersom syftet med input är att förbättra och 
utveckla projektet. Dock finns ingen struktur i hur och var ständiga förbättringar arbetas med. 
PDSA cykeln är ett gott exempel för hur ständiga förbättringar kan arbetas med och tas med 
till kommande nyläge.  
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Utifrån fem varför belyses att verksamhetens definition av projekt och process förväxlas och 
försvårar arbetet med processer, vilket är en värdering i hörnstensmodellen (Bergman och 
Klevsjö 2020). Detta hänger samman med kunskapen om vad input samt output är eftersom 
det finns en oklarhet i vad som är vad. När dessa delar blir oklara kan det även bli svårt att 
förstå vilken del som tillfredsställer kunderna. Beslut på fakta är även en värdering som det 
inte arbetas strategiskt med eftersom det inte finns en tydlig beskrivning på hur 
beslutstagande sker vilket belyses i 10Ms metod.  
 
5.2 Hur kan en förbättrad projektmodell se ut, sett från ett kvalitettekniskt perspektiv 
Utifrån resultat av tidigare utförda dataanalyser samt teori tar analysen upp förslag för en ny 
projektmodell. Förslagen är uppdelade i design och rutin och har som syfte att förenkla vägen 
till verksamhetens mål. Förbättringarna som tagits fram har haft TQMs syfte i åtanke där 
verksamheten uppmuntras till att förebygga, förändra och förbättra snarare än att kontrollera 
och reparera (Bergman och Klevsjö 2020). Förbättringarna är kopplade till de mest väsentliga 
M:en som togs fram i 10M analysen. För att förtydliga detta skrivs den kopplade resursen i 
kursiv stil efter förbättringsförslaget.  
 
Förbättringsförslag som den nya projektmodellen designas utifrån är: 
 

• Skapa projektmodell som ligger till grund för arbetet, behöver inte följas till punkt och 
pricka men blir hjälpande grundstruktur som kan förenkla arbetet med innehållet, 
Metod, Management.  

• Skapa projektmodell inspirerad av PDSA-cykeln samt agila projektmodeller där hela 
projektprocessen är iterativ, Metod 

• Förankra projektmodell i bygden, visa vilka delar som är kopplade till 
lokalbefolkningen där lokalbefolkningen kan bidra/påverka, Mission 

• Budgetera kompetens eller personlighetsdrag som behövs i de olika faserna, Metod. 
 
Förbättringsförslag på rutiner i den nya projektmodellen är:  
 

• Individens aktiviteter bör dokumenteras för att verksamheten ska kunna växa och bli 
delbar, Metod, Management 

• Dela upp projekt i mindre projekt för snabbare genomförande. I förstudie kan frågor 
ställas som konkretiserar projektet och delar upp till fler mindre, Metod. 

• En tydligare definition av projektmål samt indikationer på avslut behövs för en 
förbättrad projektmodell, Mission. 

• Sätt tydligare mål, syfte och vision innan projektet går till planeringsfasen samt sätt 
avgränsningar för input-processen så att den har bestämd tid då den kan förändra 
grunden i projektet, Mission. 

• Kommunicera syftet med projekten till alla intressenter på en gemensam plattform för 
att involvera och motivera, Mission, Management. 

 
Studien föreslår en ny projektmodell med ett antal förbättringsåtgärder i strävan efter ständiga 
förbättringar för att överträffa kundens behov. Den nya projektmodellen är inspirerad av 
PDSA-cykeln för att det anknyter till verksamhetens nuvarande arbetssätt samt hjälper 
verksamheten att enklare arbete utifrån hörnstensmodellens värdering kontinuerliga 
förbättringar (Bergman och Klevsjö 2020). I nuläget fastnar den iterativa cykeln i processens 
första faserna utan att komma vidare, det gör att projekt ej kommer till ett avslut. Detta kan vi 
även se i fråga 2 i fem varför (Tabell 3) där rotorsaken till att verksamheten inte har ett avslut 
är för att det behövs tydligare projektmål samt indikationer på avslut.  
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Att ha med fasen avslut i en projektmodell är grundläggande i den traditionella 
projektmetodiken och ger förutsättningar för uppföljning och kontroll (Tonnqvist 2021). 
Tydliga indikationer på avslut kan ge fler fördelaktiga konsekvenser sett från ett 
kvalitettekniskt perspektiv. Som Röstånga tillsammans (2022) nämnde är avslutet en viktig 
faktor för engagemang och tillit från lokalbefolkningen. Om lokalbefolkningen ser att saker 
faktiskt sker ökar tilliten till verksamheten och dess projekt vilket är en förutsättning för bättre 
samverkan och delaktighet.  
 
Att förankra projektmodellen i bygden är ett resultat från processjämförelsen med Uddebo. 
Genom att förtydliga lokalbefolkningens involvering och möjlighet att påverka kan 
verksamheten enklare arbeta med hörnstenen sätta kunder och intressenter i centrum 
(Bergman och Klevsjö 2020). Anpassningen tillsammans med ett tydligare definierat mål, 
syfte och vision korrelerar med coompanions (2020) värderingar i vad som krävs för att 
frivilligarbete ska uppfattas som någonting positivt och berikande. Hela Sverige ska leva 
(2016) skriver att gemensamma visioner, involvera lokalsamhället, samarbete och reflektion 
är de nödvändigaste aktiviteterna för ett lyckat omställningsprojekt.  
 
Resultat av processjämförelsen visar två olika bygder som driver projekt på två olika sätt. 
Rörstånga Tillsammans driver projekt på ett kronologiskt vis som påminner om Tonnqvist 
(2021) projektmetodik med tydliga faser, se figur 12. Uddebo driver projekt på ett mer 
iterativt sätt där projekten skapar nya förutsättningar och driv inför nya projekt, se figur 11. 
Den nya projektmodellen har inslag av bägge bygdernas projektmodeller men är främst 
formad av den agila projektmetodiken. Gustavsson (2007) beskriver den agila 
projektmetodiken som inkrementell, lättrörlig och anpassningsbar efter omvärld och situation. 
Det är funktioner som verksamheten redan arbetar efter och tas till hänsyn i framtagandet av 
en förbättrad projektmodell. Den agila projektmetodiken inkluderas i nyläget men backas upp 
med traditionella strukturer.  
 
Att enbart driva projekt på ett agilt sätt menar Tonnqvist (2010) kan vara problematiskt på 
grund av dess bristande struktur. Tonnqvist (2010) föreslår att använda sig av den agila 
metoden i delar av ett projekt. Tonnqvist (2010) föreslår även en kombination av den agila 
och traditionella projektledningen som ett pragmatiskt sätt att driva projekt. Utifrån 
processjämförelsen togs flera modifierade åtgärder till hänsyn i framtagning av förbättringar. 
En åtgärd var att blanda bygdernas projektmodeller (agil + traditionell) för att skapa en 
pragmatisk ny projektmodell i enlighet med Tonnqvists åsikt.  
Som Therup och Björklund (2018) poängterar är det extra viktigt med kommunikation när en 
agil och traditionell projektmodell kombineras. Detta är en rutin som tagits till hänsyn som ett 
förbättringsförslag.  
En annan åtgärd som togs fram från processjämförelsen var att dela upp större projekt i 
mindre för att göra projekten mer genomförbara vilket kan hoppas öka kvaliteten i projekten. 
Om projekten kan skalas ned och konkretiseras kan det även bli enklare att definiera input 
(behov) och output (utfall). Tonnqvist (2021) skriver att det finns ett starkt samband mellan 
förståelse av kundens behov och projektets utfall och projektets kvalitet.  
 
5.3 Hur skulle en förbättrad projektmodell förenkla vägen till verksamhetens mål? 
För att förenkla kopplingen mellan den nya projektmodellen och verksamhetens mål har en 
checklista inrättats där nuläge och nyläge jämförs. Gröna boxarna symboliserar att målen har 
mycket goda förutsättningar att uppfyllas med hjälp av en förbättrad projektmodell. 
Ljusgröna boxarna symboliserar att målet har goda förutsättningar att uppfyllas med hjälp av 
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en förbättrad projektmodell. Den förbättrade projektmodellen refererar till 
förbättringspunkterna som beskrivits under avsnitt 5.2.   
 
Tabell 6 Checklista nyläge kopplat till mål 

 
Checklistan beskriver hur ett nyläge i form av förbättrad projektmodell kan bidra till att 
verksamheten enklare når sina satta mål. Verksamhetens mål som i checklistan tas upp är 
tagna från dokument och beskriver verksamhetens övergripande mål. Verksamhetens mål om 
utveckling via samverkan och bygden och medborgarna som utgångspunkt kan uppfyllas om 
den nya projektmodellen förankras i bygden. Som hela sverige ska leva (2016) skriver är 
involvering och inkludering fundamentalt för att lokalinvånarna ska vilja och kunna vara med 
i en omställning. Denna del är även kopplad till hörnstenen skapa förutsättningar för allas 
delaktighet som Bergman och Klevsjö (2020) tar upp som en grund för att engagera och 
involvera individen. Denna hörnsten kan leda till att medarbetare och intressenter uppskattar 
verksamheten mer vilket kan bidra till att individer gör ett bättre jobb samt delar en positiv 
bild av verksamheten.  
 
Ljung (2011) tar upp tre framgångsfaktorer vid ett projekt vilka är Konkretiseringen av den 
grundläggande idén, Integreringen av olika aktörer för att skapa delaktighet och enighet och 
projektets associering till tillgängliga resurser. Utifrån SWOT-analysen är integrering av 
intressenter ett hot. Utan projektmodell är det svårt för en ny individ att följa verksamhetens 
arbete. Med en projektmodell grundad på studiens resultat kan integrering bli enklare, vilket 
är en framgångsfaktor enligt Ljung (2011). Om integreringen fungerar bättre med en 
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projektmodell kan det även göra det enklare för verksamheten att nå målet utveckling via 
samverkan. 
  
Den framgångsfaktor som inte fullt ut inkluderats i förslag för den nya projektmodellen är 
Likers (2009) fokus på standardisering. Det finns en viss standard i den nya modellen, 
exempelvis faser och rutiner. Verksamheten upplevs för dynamisk för att inkludera mer 
standarder. Som tidigare beskrivits prioriteras kommunikation över modell vilket ger en 
uppfattning om ledningens engagemang i standardisering. Att därför skapa en standardiserad 
projektmodell skulle gå emot verksamhetens sanna kraft som anses vara dess dynamik. Bara 
för att en faktor anses vara en anledning till framgång bör den inte inkluderas innan den 
kopplats till den satta verksamheten. Alla verksamheter fungerar på olika sätt och 
uppfattningar som exempelvis Likers bör sättas i kontext innan teorin implementeras i nya 
sitatoner. Liker (2009) skriver om Toyotas sätt att tillverka bilar, och inte om organisationer 
som vill skapa hållbara landsbygder. Standardiseringen skulle kanske hjälpa Duveds framtid 
att nå sina mål enklare, men med tanke på verksamhetens styrkor kan standardiseringen lika 
gärna bromsa verksamheten.  
 
Tonnqvist (2021) skriver att det finns många fördelar med att kvalitetssäkra ett projekt, bland 
annat bidrar det till säkrare resultat och nöjdare kunder. Kvalitetssäkring handlar om att 
säkerställa att projektet går enligt plan och uppfyller den standard som krävs för att uppnå det 
satta målet. Med en projektmodell och rutiner finns förutsättningar för systematisk 
uppföljning av projekt vilket kan säkerställa att projektens mål stämmer med verksamhetens 
mål. 
 
Enligt Cras (2017) finns det en underliggande press på individer på landsbygden att vara civilt 
engagerade i lokala projekt. Att vara bosatt på landsbygden innebär ett annat medborgarskap 
där individen själv behöver involvera sig för att saker ska ske. Duveds Framtid har som mål 
att samverka med lokalbefolkningen för att verksamheten antagit att lokalbefolkningen vill 
vara med i omställningen. Paradoxen kan i detta fall bli att projektmodellens förändringar 
förutsätter att lokalbefolkningen vill blir inkluderade. Cras (2017) belyser en sida hos 
medborgare på landsbygden som kan vara viktig att ta hänsyn till i framtida samverkan med 
lokalbefolkning.  
 
Förändringar är viktiga för att inte tappa konkurrenskraft och riskera att ett bättre lämpat 
företag gör omställningen. För att Duveds framtid ska driva förändringen bör verksamheten 
följa kund- och intressentbehov samt marknadens svängar. En tydlig modell kan förenkla 
processen för projekt och ge verksamheten utrymme för att följa behov och marknadens 
svängar. Dock är det svårt att veta om de nya förbättringarna kommer förenkla vägen till 
verksamhetens alla mål, men det är som Kniberg och Skarin (2010) säger: Det är inte 
verktyget som gör att ett projekt lyckas, men det kan hjälpa till att få projektet att lyckas.  
 
5.4 Sammanfattning 
Analysen kan kort sammanfattas med att 
 

• Verksamheten saknar i dagsläget en konkret projektmodell   
 

• Dagens sätt att driva projekt på efterliknar en agil projektmetodik, dock utan lika 
tydlig struktur, mål och avgränsning.  
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• Metod, management och mission är de tre viktigaste resurserna att ta hänsyn till i 
framtagandet av den nya projektmodellen. 

 
• En ny projektmodell kan vara en kombination av den traditionella och agila 

projektmetodiken.  
 

• Flera värderingar i hörnstensmodellen är direkt kopplade till verksamhetens mål och 
bör därför inkluderas i den nya projektmodellen.  

 
• Checklistan visar att en förbättrad projektmodell skapar mycket goda förutsättningar 

för verksamheten att uppfylla fyra av sex mål.  
 
 

6. Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som fastställts utifrån syftet och frågeställningarna för studien. 
Förslag på hur företaget kan införa förbättringsförslagen kommer även presenteras i detta 
kapitel. 
 
6.1 Slutsats  
De tre frågeställningarna har i rapporten gått igenom fler steg för att i slutändan besvara 
studiens mål och syfte. Frågorna sammanfattas nedan.  
 

• Hur ser projektmodellen ut idag? 
Genom datainsamling och analys har resultat kunnat kartlägga verksamhetens 
befintliga projektmodell. Nuläget visar på en obefintlig projektmodell, som saknar 
struktur i form av faser, avslut samt tydliga projektmål. Det finns ett icke nedtecknat 
sätt att driva projekt på som fokuserar på individ, iteration och vision. Nuläget har 
många likheter med den agila projektmetodiken. 
Sättet att driva projekt i nuläget försvårar vägen mot verksamhetens mål att skapa via 
samverkan samt att bli delbara på grund av den vaga modellen samt de icke 
nedtecknade arbetssätten. Nuläget visar på stora möjligheter till förbättring.  

 
• Hur kan en förbättrad projektmodell se ut, sett från ett kvalitettekniskt perspektiv? 

I enlighet med den teoretiska referensramen, verksamhetens förutsättningar och behov 
samt resultat från processjämförelse skulle en ny projektmodell ta formen av en loop 
med konstant förbättring. Loopen påminner om PDSA cykeln och har faserna 
förstudie, definiering, planering, genomförande och avslut-förbättring. Modellen 
inkluderar faser för samverkan i form av blåmålade faser. Modellen visar även ett 
förslag till kompetensbehov i projektens olika delar i form av en färgsnurra. Färgerna i 
cirkeln kan tänkas vara olika personlighetsdrag eller kompetens som en specifik 
projektfas behöver. Design och rutiner är framtagna utifrån de mest relevanta 
resurserna vilket är mission, management och metod. Modellen är en kombination av 
den agila och traditionella projektmetodiken. 
 



 33 

 
Figur 13 Nyläge Projektmodell med loop-beskrivning 
 

 
Figur 14 Beskrivning och in zoomning av en loop 

 
 
 

• Hur skulle en förbättrad projektmodell förenkla vägen till verksamhetens mål? 
Genom att förändra projektmodellen till en tydligare modell med rutiner kan 
verksamheten enklare nå verksamhetens satta mål. Detta för att en modell strukturerar 
och definierar vilket är nödvändigt i nuläget för att kunna möta mål och visioner. 
Nyläget inkluderar hörnstensmodellen eftersom värderingarna alienerar med 
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verksamhetens satta mål samt skapar förutsättningar för en offensiv 
kvalitetsutveckling. Projektmodellen inkluderar även faser och rutiner direkt kopplade 
till mål som samverkan som i sin tur skapar förutsättningar för andra mål. Checklistan 
visar att fyra av sex mål har stora förutsättningar att enklare nås med hjälp av en 
förbättrad projektmodell. 
 

6.2 Implementeringsförlag  
Duveds Framtid bör testa att driva projekt utifrån den framtagna projektmodellen eller med 
inspiration av denna studie. Anledningen till att verksamheten bör testa driva projekt med 
hjälp av modell samt nedskrivna rutiner är för att det ska hjälpa verksamheten att enklare nå 
målen. Eftersom förslagen som tagits fram i denna studie inte är testade i verkligheten bör 
detta göras för att de om resultat av projekt går i enlighet med det förutspådda utfallet. 
Vetskapen av att verksamheten är väldigt dynamisk har påverkat modellen på så vis att den är 
flödande samt inte kräver överdriven dokumentation eller ett hierarkiskt beslutstagande. 
Ledningen i verksamheten kommer behöva sätta sig in i en projektmodells fördelar samt dess 
direkta koppling till verksamhetens mål. För att på bästa sätt göra sig införstådda med den nya 
projektmodellen och dess funktioner föreslås ett antal aktiviteter för ledningen, aktiviteterna 
kommer nedan:  
 

• Förstå projektmodellen och dess faser, rutiner och bakgrundstanke. Detta kan göras 
genom att läsa denna studie samt kommunicera med författare. Denna del är extra 
viktig för att få ledningen att förstå syftet och vikten med förändringen, det är även 
viktigt att poängtera att detta är en förbättring från något redan bra, för att det ska bli 
ännu bättre.  

• Förädla projektmodellen för att den ska passa verksamheten så bra som möjligt. Detta 
kan göras genom att bearbeta somliga faser för att anpassa efter verksamhetens nuläge 
eller addera rutiner.  

• Förankra projektmodellen i verksamheten efter att den är förstådd och anpassad. Att 
förankra modellen handlar om att binda samman den med verksamheten och ge 
utrymme för modellen att ta plats. I denna aktivitet kan även den nya modellen 
kommuniceras med intressenter på hemsida eller via möte.  

• Försök att driva ett projekt utifrån projektmodellen. Detta projekt kan vara ett 
praktiskt projekt som involverar lokalbefolkningen dels för att testa hur det går, dels 
för att visa verksamhetens handlingskraft.  

• Fastställa projektmodellen utifrån det tidigare försöket för att anpassa och utvärdera. 
Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra, som grund för anpassning av 
projektmodellen.  
 

7. Diskussion 

Här diskuteras det analyserade resultatet av studien samt den valda metoden för utförande av 
studien. Slutligen ges förslag på fortsatta studier utifrån de dragna slutsatserna.  
 
7.1 Reflektion  
Studien har undersökt hur Duveds Framtids projektmodell kan förbättras sett ur ett 
kvalitettekniskt perspektiv. Resultaten av studien har till stor del hängt samman med den 
teorier som används i studien. De gemensamma utfallen mellan resultat och teori har vart 
teorier som behandlar framgångsfaktorer med projektarbete. I intervju med Duveds Framtid 
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för att skapa fem varför har rotorsaker varför nuläget är som det är behandlats. Rotorsakerna 
och lösningar på fem varför påminner om faktorer som Lööw (2009) tar upp som 
framgångsfaktorer i ett projektarbete. Detta tyder på att det finns teorier som behandlat ämnet 
projektmetodik samt innehåller användbara verktyg för arbetet med att skapa en anpassar 
projektmodell.  
 
Tonnqvist som inom projekt anses som en guru har även i denna studie bevisat sin kunskap 
kring projektmetodik. Den teori som använts har inte visat sig gå emot resultaten i studien. 
Detta kan såklart bero på författarens perspektiv samt vinkling i förhållande till teorin. Det 
finns delar i Tonnqvist teori som kan anses stelbent, men när en läser vetenskapliga artiklar 
där Tonnqvist yttrat sig om projektmodeller belyses Tonnqvists allsidighet samt kunskap att 
förstå innebörden av modeller i projekt.  
 
Teori som inte fanns tillgänglig inför studien var projektmodeller för landsbygdsutveckling. 
En kombination av landsbygdsutveckling och projektmetodik verkar vara ett område som 
saknar generella studier. Studier som hittats inom dessa ämnen handlar främst om det 
kollektiva engagemanget samt förutsättningar till en fungerande omställning, där Hela 
Sverige ska leva står för majoriteten av de studier som gjorts. Teorier som inkluderats i denna 
studie har tagits med på grund av dess generaliserbarhet vilket har gjort det möjligt att 
applicera teorier på verksamheter även om teorin varit grundade på ideella föreningar eller 
kollektivt samarbete.  
 
Anledningen till att det finns begränsade teorier om projektmetodik för landsbygdsutveckling 
för verksamheter kan vara för att landsbygdsutveckling inte brukar drivas av verksamheter. 
Denna studie har försökt att kombinera projektmodeller som är anpassade till projektbaserade 
verksamheter samt omställningsförutsättningar anpassade för civilbefolkning. Detta för att 
Duveds Framtid arbetar som en projektbaserad verksamhet, men med civilbefolkningen som 
viktig intressent. Slutsatser från denna studie kan därför vara intressant i det fortsatta arbetet 
med landsbygdsutveckling. Eftersom Duveds Framtid är en del av The new european bauhaus 
som den Europeiska kommissionen driver kan en projektmodell vara av stor vikt då den tillför 
en tillförlitlighet samt struktur som krävs i ett EU projekt. Den framtagna projektmodellen är 
relativt generaliserbar, vilket kan vara till fördel om Duveds Framtid ska vara en förebild för 
andra bygder som vill genomgå en omställning. Projektmodellen är inte baserad på 
verksamhetens specifika mål eller plats, vilket gör den generaliserbar. Dock är kompetens-
snurran samt blå områden för samverkan med lokalbefolkningen anpassad efter just Duveds 
Framtid, vilket minskar generaliserbarheten. Dessa delar kan dock användas i andra 
verksamheter eller bygder, så länge funktionerna anpassas till den egna verksamheten.  
 
Processjämförelsen bidrog med en förståelse för den stora heterogenitet som infinner sig när 
bygderna jämförs. Det finns stora skillnader i uppbyggnaden mellan de jämförda bygderna. 
Detta bidrog till en svårhet att jämföra intervjuerna samt utfallet eftersom syftet mellan 
bygderna skilde sig åt. Metoden processjämförelse fungerade eftersom den gav relevanta 
förbättringsåtgärder för Duveds Framtid.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Helhetsperspektivet är en viktig parameter för en kvalitativ fallstudie, som detta är, och ska 
därför för bästa utfall ha en metod som gör det möjligt att ta fram transparent information med 
ett vidgat perspektiv. Att genomföra en fallstudie av verksamhetens projektmodell halvt på 
distans har sina begränsningar. Examensarbetet är gjort på distans medan organisationen som 
studerats är baserade på samma plats som studenten. Dock har verksamheten vart bortresta 
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från bygden stor del av året. Detta har bidragit till att studien har bedrivits på ett distans-likt 
förhållande. Genom att fysiska möten begränsas, begränsas även förståelsen för den 
sociokulturella strukturer samt osagda företeelser inom verksamheten. Upplevelsen av 
verksamheten utifrån inhämtad information är att det finns många oskrivna aktiviteter och 
förhållningssätt som utgör en grund för verksamheten. Dessa oskrivna faktorer skulle för en 
så transparent och helhetlig studie ha behövts observerats på plats.  
 
En större fokus har i stället lagts på intervjuer med verksamheten samt andra 
verksamheter/bygder. Intervjuerna har haft som mål att på ett semi standardiserat sätt få den 
intervjuade personen att uttrycka verkligheten i verksamheten. Att använda sig av den 
omvända tratt tekniken kan det ha hjälpt individen att tänka igenom området innan de öppna 
frågorna kommer. Detta kan dock ha hämmat individen att prata fritt utifrån var den är och 
känner i dagsläget vilket kanske hade vart fördelaktigt för en studie som vill förstå vad som 
verkligen sker. Att intervjuerna hölls en och en anses lämpligt för studien och dess syfte. Det 
minskar risken att bli påverkad eller påverka den andra individen. Det anses även som en god 
metod då det ger en större mängd data, en större mängd data ger bättre förutsättningar att 
finna tydliga mönster i hur verksamheten/bygden arbetar.  
 
Sökord som användes för att finna relevant litteratur var på svenska vilket begränsade antalet 
sökresultat. Det förändrade även utfallen av resultaten till svenska studier vilket gör att 
resultat av arbetet och förbättringsförslag kommer från svenska uppfattningar av 
projektmetodik. För att öka generaliserbarheten skulle litteratur och sökord utökats till 
engelska eftersom det då hade inkluderat forskning från andra delar av världen och resultat av 
förbättringar i denna studie skulle vara med grundad på en global syn av projektmetodik.  
 
Analytiska verktyg som används i studien anses vara relevanta för det studerade ämnet. Dock 
ger det en viss begräsning i förbättringsförslag eftersom enbart kvalitettekniska förslag 
kommer belysas och styrkas. För optimala förbättringsförslag för verksamheten kanske andra 
perspektiv också vart fördelaktiga att applicera.  
 
Den funktionella processjämförelsen som enligt Bergman och Klevsjö (2020) ska vara en 
jämförelse med organisation som är erkänt bra på det som jämförs är ett bra analysverktyg då 
det ger en tydlig bild av hur andra verksamheter gör samt på ett strategiskt sätt hjälper att 
finna förbättringar. Det är svårare att definiera bra/framgångsrika verksamheter som inte 
arbetar för ekonomisk tillväxt eftersom framgångsfaktorer ofta annars kopplas till det 
ekonomiska. Metoden har i stället gått ut på att finna bygder som fått uppmärksamhet i 
artiklar eller böcker, och använt det som en parameter för hur erkänt bra bygderna är. Om en 
grundligare förundersökning gjorts kanske andra metoder för att finna framgångsrika bygder 
upptäckts. Den valda metoden av förundersökningen anses dock relevant och realistisk i 
jämförelse till studiens storlek.  
De valda bygderna inför processjämförelsen har stor påverkan på resultatet. Om andra bygder 
hade valts ut till jämförelse hade resultatet antagligen förändrats. Med denna kunskap i 
efterhand hade det vart bra att lägga mer tid på processen att välja ut bygder eftersom dess 
involvering i studien hade stor inverkan på resultat och slutsats. 
 
7.3 Fortsatt forskning 
Som Nylander (2015) pekar på och som även denna studie behandlar har landsbygden en 
betydande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. En struktur som kan förenkla 
processen att göra landsbygden mer hållbar, tillgänglig och serviceinriktad kommer vara 
eftertraktat i framtiden. Detta på grund av landsbygdens förutsättningar till att visa hur lokala 
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lösningar kan lösa globala problem. Lundgren (2018) pekar på en splittring mellan det rurala 
och urbana vilket medför att ett större behov av civilt engagemang nu och i framtiden. I och 
med detta kommer lokalbefolkningen behöva hjälp på vägen i att själva driva förändring. Ett 
förslag till fortsatt forskning är därför att skapa en projektmodell för civilt engagemang på 
landsbygden samt undersöka hur en satt generell projektmodell kan bidra till att lokala 
grupper kan driva projekt på och för landsbygden. Vad för struktur skulle behövas för att 
skapa en projektmodell enkel och konkret nog för att individer utan projekt-utbildning ska 
kunna driva projekt?  
 
En fortsatt intressant tanke i linje med den föregående forskningsfrågan är hur viktig det civila 
engagemanget verkligen är på den svenska landsbygden. Är det som Cras (2017) påpekar, att 
det finns en större förväntning på civilt engagemang hos medborgare som bor i rurala 
områden till stillnad mot medborgare som bor i urbana områden? Vill medborgare på rurala 
områden engagera sig i lokala frågor?  Som denna studie visar finns det en osäkerhet kring 
hur mycket lokalbefolkningen verkligen vill engagera sig i landsbygdsutvecklingen. För att 
kunna göra förbättringar beslutade på fakta kan det vara relevant att ta reda på hur stort 
engagemang det faktiskt finns på rurala områden eller i en specifik bygd. Denna fråga är 
komplicerad då vilja är föränderlig och en studie bör ta hänsyn till den psykologiska faktorn. 
Ett konkret forskningsförslag i linje med denna reflektion är att med hjälp av både 
kvantitativa och kvalitativa data undersöka hur stort civilt engagemang det finns hos 
medborgare i rurala områden.  
 
I denna studie har hörnstensmodellen format och påverkat projektmodellen vilket anses 
påverka dess kvalitet positivt. Hörnstensmodellen och en offensiv kvalitetsutveckling kan 
vara ett sätt att forma projekt genom, men hur kan projektmodeller anpassas så att 
hörnstensmodellen inkluderas? Ett förslag på fortsatt forskning är därför hur 
hörnstensmodellen kan anpassas till och inspirera utformandet av projektmodeller.  
Inom kvalitetsutveckling används PAV, principer, arbetssätt och verktyg, som Isaksson 
(2021) beskriver i sitt kompendium där värderingarna i hörnstensmodellen är inkluderade. 
Kanske kan en liknande struktur skapas för projekt där en ny PAV utformas i syfte att skapa 
struktur och underlätta för projektarbete.    
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Bilagor  

Bilaga I: Intervjuunderlag för processjämförelse 
Det underlag som upprättats inför intervju med både Duveds framtid samt den jämförda 
bygden, som i denna studie var Rörstånga och Uddebo.  
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Bilaga II: Intervjuunderlag för 5 Varför  
Det underlag som inrättats inför 5 varför med handledare och involverad i verksamheten.  
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Bilaga III: Intervjuunderlag för samtal med bybo 
Det underlag som inrättats i samtal med bybo för att få ett utifrån perspektiv på verksamheten. 
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Bilaga IIII: Beskrivning av den föreslagna projektmodellen  
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