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Abstract  
 
The purpose of this paper is to get a conception how prioritization and decision making works in 
technologically advanced companies. We wanted to understand how to administrate models and 
how to prioritize the best ideas and relate these to technologically advanced companies. How 
does the company make these decisions and who is responsible? 
 
We have chosen to observe TranSiC, a Swedish technologically advanced company that 
manufacture silicon carbide transistors. They currently have nine employees and mange 10-20 
projects simultaneously, but are aiming to expand their business.  
 
The empiric research has been carried out as a case study at TranSiC as an interview with the 
CTO, Martin Domeij. Areas of interest were how they prioritized projects decisions and what 
elements that had the biggest impact during decision making. We also wanted to understand how 
they dealt with risks during these decisions. 
 
Our paper concludes that TranSiC run several projects on the same problem simultaneously. This 
is the way they deal with risks, to always have a low-risk project securing a solution. They 
divided their projects into two categories, required projects and desired projects. Required 
projects got top priority and it is usually something with the product that needs to be fixed 
immediately; whilst desired projects are something they wish to improve but it is not critical to 
the client.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att få en uppfattning om hur prioritering och beslutsfattande 
fungerar på teknikintensiva företag. Vilka olika modeller tillämpas och hur tas beslut när man 
prioriterar olika idéer för vilka som lämpar sig bäst för nya projekt. Hur man väger olika 
prioriteringar som tid, kvalitet och resurser mot varandra. Vilka personer fattar de avgörande 
besluten om när ett projekt ska startas eller inte. 
En litteraturstudie har genomförts där litteratur rörande dessa frågor har studerats, bearbetats och 
sammanfattats. Detta för att sedan kunna jämföra hur prioritering och beslutsfattande går till i 
praktiken.  
 
Det företag vi har valt att studera är TranSiC, ett teknikintensivt svenskt företag som tillverkar 
transistorer innehållande materialet kiselkarbon. TranSiC har för tillfället nio anställda och 
bedriver 10-20 projekt samtidigt men strävar efter att expandera. 
 
En fallstudie har genomförts i form av intervju med TranSiCs teknikansvarige, Martin Domeij. 
Vi var intresserade av hur de prioriterade vid projektbeslut, vilka faktorer som har störst inverkan 
vid beslut av projekt och hur deras riskhantering ser ut. 
 
Studien visar att TranSiC ofta jobbar parallellt med olika projekt som hanterar samma problem. 
Detta är ett sätt för företaget att minimera risker. De har flera prioritetssteg men först delar de in 
projekten i två grupper, kravprojekt och önskeprojekt. Kravprojekten har högsta prioritet 
eftersom det ofta är något problem med produkten som måste åtgärdas direkt. Önskeprojekten är 
något de önskar göra eller förbättra, men som inte är kritiskt för kunden. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Att prioritera projekt är ett svårt problem för beslutsfattare. Det har undersökts hur man väljer 
projekt där projektgrupper har flera olika projektidéer, men där verksamheten har begränsade 
resurser. Då använder man sig av Analytic Hierarchy Process, som även klarar beslutsproblem 
med flera kriterier, för att underlätta och undvika problem vid val av projekt (N. Begicasds et al, 
2009a). 
 
Vid beslutsproblem beror det mycket på vilken typ av verksamhet man bedriver. N. Begicasds et 
al (2009a) har gjort en ingående studie av hur Analytic Hierarchy Process fungerar på högskolor 
och universitet. Det finns däremot väldigt få studier hur man kan använda prioriteringsmodellen 
för mer marknadsnära företag, framför allt då teknikintensiva företag nära forskningsfronten. 
Modellen är även framtagen för att passa större företag där avståndet mellan beslutsfattarna är 
stort. Teknikintensiva företag är ofta små och har en platt organisation med bra kommunikation 
mellan de olika avdelningarna. En fallstudie har gjorts på TranSiC eftersom det är ett litet 
teknikintensivt företag och kommer att bidra med värdefull information till denna studie.   
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur prioritering av projekt går till på ett litet 
teknikintensivt företag och jämföra detta med olika teorier i ämnet. Studier av olika modeller 
som kan används vid prioritering och huruvida dessa går att anpassa till små teknikintensiva 
företag. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi var intresserade av hur företag startar nya projekt. Detta undersöktes och vi granskade den 
senaste litteraturen som behandlade ämnet. Efter det formulerades vad som menas med att starta 
projekt. Det är när idéer går från bara tankar och förslag till att bli fullskaliga projekt. För att 
avgränsa valdes att enbart fokusera på hur ett företag agerar när det finns många idéer men en 
begränsad budget. Hur prioriteras idéer för att välja ut de som senare skall startas som projekt. 
Då främst teknikintensiva företag som har massor med idéer. Fokus ligger på utvecklingsprojekt. 
För att inte studien skulle bli för stor har begränsningar gjorts inom teoristudien där det kunde ha 
varit önskvärt att ta upp mer kring hur projekt startas, genomförs och avslutas. 
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2. Metod 
 
2.1 Litteraturstudie 
 
Vi gjorde en bred litteratursökning för att kunna få en bra överblick över befintlig teori inom 
området. När vi hittat den teori vi sökte gjorde vi en gallring för att gå på djupet inom det valda 
området. I stort sätt all litteratur är på engelska även fast det sällan varit engelska författare. De 
begrepp som sökningen innefattade var decision makning, prioritization, projects och ideas. 
Litteraturen är hämtad främst från vetenskapliga artiklar från KTHB:s databaser men även 
litteratur i bokform från KTHB och Stockholms statsbibliotek.  
 
 
2.2 Empirisk studie 
 
För att samla empirisk material valde vi att göra en fallstudie på det teknikintensiva företaget 
TranSiC, som ligger i Kista. Fallstudier har numera blivit erkända som en bra empirisk 
forskningsmetod.  Om man jämför med andra metoder så är fördelen med fallstudier förmågan 
att på djupet undersöka ett skeende som det beter sig i verkligheten (Yin, R.K, 1984). Fallstudien 
genomfördes som en intervju med TranSiC:s CTO, teknikansvarige, Martin Domeij. Som 
teknikansvarig styr han över teknikutvecklingen och är därför bäst lämpad att ge underlag för hur 
de prioriterar projekt. 
 
Viktigt för en empirisk studie är att bestämma antal studieobjekt. En metod är att göra en 
jämförelse mellan två eller flera företag. En annan är att bara fokusera och gå på djupet på ett 
företag. Fördelen om man väljer att studera flera företag är att det ger ett bredare underlag och 
man kan jämföra företagen med varandra.  Nackdelen med denna typ av studier är att dessa är 
tidsbegränsade och att graden av fördjupning minskar med antalet studieobjekt. Om man väljer 
endast ett företag ger det en helhetsbild som inte går att få genom en jämförelse av flera företag 
(Petra Norman, 2009). 
 
Att göra en fallstudie på ett företag ger en bra grund för att göra en generalisering. Resultaten av 
fallstudien gör att man kan föra ett resonemang kring de drivkrafter som kan påverka i fler fall än 
det studerade. Generalisering baseras alltså inte på formella förutsägelser utan på möjliga 
förväntningar kring hur andra företag agerar (Kvale, Steinar, 1997). 
 
Flexibilitet är det som kännetecknar en kvalitativ fallstudie. Intervjuer är i sig flexibla då man 
kan ställa följdfrågor vilka är beroende av de svar man får på de frågor man förberett 
(Gustavsson, L et al. 2004). Kvalitativ data behövs för att man ska skapa en förståelse för 
skeendet man studerar. Därför har vi valt att använda intervju som metod för vår kvalitativa 
fallstudie. 
 
Till intervjun hade vi förberett en frågemall som vi själva formulerat, se Bilaga 1. Frågorna var 
öppna och till för att skapa en bra stämning och tillåta intervjuobjektet att tala fritt utan 
tidsbegränsning. Den var också för att underlätta genomförandet av intervjun vilket gjorde att vi 
kunde styra intervjun och slapp utsvävningar. Vi använde även en bandspelare så att vi kunde 
analysera intervjun i efterhand. Detta gav oss en säkerhet och gjorde att vi kunde koncentrera oss 
mer under intervjun.  
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3. Teori 
 
3.1 Beslutsteori 
 
Projekt definieras ofta med hjälp av tre stycken måldimensioner eller grundpelare som de ibland 
kallas. Det är tid, kostnad och kvalitet, se Figur 1. Tiden bestäms ofta innan projektet ska vara 
klart, att lägga upp en tidsram påstås vara fördelaktigt ur flera perspektiv. Budget sätts ofta i 
förväg och är med största sannolikhet begränsad. Kvalitet är hur bra slutresultatet blev.  Detta 
framhålls ofta som något positivt med projektarbete. (Jonas Söderlund, 2005). Måldimensionerna 
är ofta olika viktiga för olika företag. Man måste inse vad som är viktigast för mitt företag, det 
går inte att satsa på alla tre. Det knyter väl an till hur man prioriterar projekt eftersom det speglar 
vilka prioriteringar som är viktiga för företaget. För teknikintensiva företag är ofta tiden viktig 
för att kunna vara först ut på marknaden. 

 
Figur 1. Illustrering av måldimensioner 

 
 
I avhandlingen, Decision making in innovation (Ernesto, 2008) undersöktes tre industriföretag 
för att se hur dessa hanterar olika processer, till exempelvis utvecklingen av nya produkter, 
förbättringar av befintliga produkter samt utbredning på nya marknader. Företagen är tre svenska 
industriföretag som är aktörer på elektronikmarknaden. De utvecklar och säljer maskiner, har 
mellan 350-1000 anställda varav 50-100 är direktinvolverade i projekt.  
 
Problem som uppstod visade sig inte vara brist på innovativa idéer utan hur man skall bedöma 
vilka idéer som kan tänkas bli bra framtida slutprodukter. Det fanns mängder av utvecklingsidéer 
och tillgång till ny teknologi. Problemen låg alltså i att välja vilka idéer man skulle satsa på och 
hur många projekt man kan starta utan att gå utanför företagets ekonomiska ramar. 
 
Dessa val var relaterade till olika tillvägagångssätt för att komma fram till ett beslut. Det var 
framförallt inom fyra områden som de olika tillvägagångssätten tillämpades, se Tabell 1. 
 
• Att förstå Innovation: Det fanns två tillvägagångssätt för att förklara hur innovationen uppstår 
och bör hanteras. Dessa kategoriserades som det statiska och det dynamiska sättet. 
 
• Beslutsmetod: När man tog beslut fanns det två olika metoder man använde sig av. Antingen 
rationell analytisk metod eller en icke rationell metod (intuition och magkänsla). 
 
 • Formalisering av processen: Valet mellan en formell metod och en icke formell metod. 
 
• Beslutsmakten: Om organisationens hierarkitopp skulle ta alla beslut (hierarkisk) eller om 
personer längre ned i hierarkin skulle ta egna beslut (icke-hierarkiska).  
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Tabell 1. Klassifikationer för beslutsfattande och förståelse av innovation 

 
När man analyserar svaren från den empiriska studien kan man dra slutsatsen att beslutsfattare 
anpassar sina beslut i enlighet med den givna situationen . Med andra ord det är oftast situationen 
som avgör hur man ska ta beslut, exempelvis enligt en rationell modell eller via intuition 
(Ernesto, 2008). 
   
Data från den empiriska studien visar också att den statiska modellen ofta tillämpas när 
information kring omgivningen är otvetydig och säker. Detta medför att planering och kontroll 
över projektet kan utföras på ett bra sätt samtidigt som personerna som är involverade känner sig 
säkra och trygga. Om däremot saker och ting inte skulle gå som planerat medför det ofta 
frustration eftersom personer involverade känner att de tappar kontrollen. Den dynamiska 
modellen hjälper däremot folk att kunna förbereda sig för förändringar under projektets gång, 
vilket gör de mindre känsliga för förändringar. (Ernesto, 2008). 
 
Beslut om vilka projekt som skulle startas visade sig alltså vara svåra att ta. En anledning till 
detta är att innovation står för förändring, nyhet och nyskapande. Svårigheten är att idéer inte är 
färdiga produkter när beslut är tvunget att fattas och därför måste beslut ofta tas på mycket 
knapphändig information. Då har beslutsfattarna svårt att avgöra vilken idé som kommer att 
generera det bästa framtida resultatet. Man befinner sig i ett läge av ovisshet (Ernesto, 2008). 
 
Beslutsfattarna, som ofta är medelhöga chefer själva, har ett eget intresse av vilken idé de ska 
stödja. Detta eftersom dessa personer sätter sitt rykte, ibland även sitt jobb och sin karriär på spel 
när de väljer att stödja vissa idéer. Eftersom beslutsfattarna är så måna över sin egen karriär finns 
det en risk att de projekt som de väljer att prioritera inte alltid är det projekt som skulle gynna 
företaget på bästa sätt (Bower, 2007).  
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3.2 Projektprioritering 
 
Nästan alla företag idag måste planera sin forskning och utveckling och noga kontrollera att de 
nya projekten man startar följer företagets strategi. Därför måste inte bara ledningen utan även de 
anställda på research and development (R&D) vara medvetna om möjligheterna och fördelarna 
men även risker med att starta nya projekt. Det finns flera kringkostnader vid start av nya 
projekt. Det är organisatoriska kostnader för samkörning och föreberedelser av applikationer och 
omfördelning av resurser mellan pågående och nya projekt. Det krävs också utbildning och 
kompetensutveckling av ekonomiavdelningen och human resources (HR). Det kan också vara så 
att omfördelningen av resurser till nya projekt kan äventyra andra viktiga projekt som kanske 
leder till ekonomisk förlust eller en osäkerhet inom organisationen. Det gäller att man har koll på 
fördelarna, kostnaderna och riskerna som kommer med olika projekt. Så en fullständig och 
systematisk bedömning är nödvändig för att utifrån ledningens direktiv välja det mest lämpade 
projektet. (N. Begicasds et al, 2009a). 
 
Det finns flera olika omgivningar som har prioriteringsproblem. Det kan vara ett företag som 
tänker starta flera nya projekt men måste prioritera för att det ska överensstämma med målen och 
de begränsade resurserna. Ett annat perspektiv kan vara en projektsponsor, till exempel Europa 
kommissionen, som måste ranka projekt efter vissa satta kriterier. Det finns också en politisk 
nivå, till exempel Europaparlamentet, där projekt måste prioriteras. Alla dessa omgivningar har 
egna problem när det kommer till beslutsfattandet vilket kräver det att de tekniker och verktyg 
som används för att fatta beslut måste vara olika eller gå att anpassa. Förutom det finns det olika 
typer av projekt som kräver speciell behandling, som produktion, konstruktion, IT projekt och så 
vidare, vilket man måste ta hänsyn till. Ett beslut kan också fattas av en grupp eller av en individ, 
det påverkar också beslutsprocessen (N. Begicasds et al, 2009b).  
 
När man prioriterar projekt gäller det att man tar hänsyn till ett par viktiga faktorer, till exempel: 
tillgängliga resurser, företagets strategiska plan, företags finansiella situation, välmående hos de 
anställda, hur det kommer påverka kunderna och att projektets mål stämmer överens med 
företagets. Ett verktyg eller modell för att underlätta detta beslut är Analytic Hierarchy Process 
(AHP). Det är en modell som tar hänsyn till ett flertal kriterier när man löser 
projektprioriteringsproblem. AHP är till för att hjälpa beslutsfattarna att avgöra vilka projekt som 
kommer ge stört vinst till den lägsta kostnaden och med den minsta risken (N. Begicasds et al, 
2009a). 
 
Många beslutproblem kan inte struktureras hierarkiskt för de interagerar med varandra vilket gör 
att element på en hög nivå inom hierarkin är direkt beroende av element på en lägre nivå. Ett 
exempel på detta kan vara om man ska köpa en ny bil. Säg att man har pris och komfort som 
kriterier. Om man höjer priset kan man få ökad komfort, alltså interagerar de med varandra och 
då kan man inte använda AHP. För att lösa detta problem skapas ett nätverk av element. Den 
strukturen kallas Analytic Network Process (ANP) och är ett nätverk av grupper med noder inom 
gruppen (Saaty och Ozdemir 2005).  
 
Många företag saknar tillräcklig förståelse för sina projektportföljer. Denna avsaknad av 
klarsynthet kan hindra företaget att utvecklas mot företagets mål. ANP kan överkomma 
oklarheter vid prioritering och bidra med en bra grund för att guida managers vid utvärdering av 
projekt, utveckling av organisationens projekt portfölj, välmående hos de anställda samt 
uppskattning från kunderna. (N. Begicasds et al, 2009b). 
 
Enligt Meade och Presley (2002) fungerar ANP bra när man behöver prioritera R & D projekt. 
De har visat att metoden är relativt enkel, lätt att anpassa och ofta ett uppskattat sätt att angripa 
problem som kan uppstå för managers och andra beslutsfattare. En fördel med ANP är att det 
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bryter ner kriterier till mer hanterbara delar vilket gör att man faktiskt kan mäta system. Det gör 
att man kan uppskatta den relativa omfattningen och få en bra prioriteringsskala. Saaty som 
skapade ANP bedömde användningen av modell så här: 
 
”We believe that the ANP is a general tool that is helpful in assisting mind to organize its 
thoughts and experiences and to elicit judgment recorded in memory and quantify them in the 
form of priorities” (Saaty and Vargas 2006).  
 
3.3 Modeller för Projektprioritering 
  
Det gäller att skapa en diskussion om vilket projekt som företaget ska välja eller prioritera. AHP 
är en av de mest spridda och utnyttjade beslutsmodellerna när man måste välja ett alternativ eller 
prioritera alternativen givet flera kriterier och underkriterier (N. Begicasds et al, 2009b). Figur 2 
är ett exempel av AHP och innehåller mål, kriterier, underkriterier och alternativ.  
 
 
 

 
Figur2. Exempel på hur AHP kan användas för att prioritera det bästa projektet  

 
 
 
 
Man kan förklara hur man ska använda modellen genom tre steg. 
 

1. Hierarkimodellen är utformad på så sätt att målet är placerat högst upp med kriterier och 
underkriterier längre ner och tillsist alternativen längst ner i modellen. 

2. När hierarkin är uppställd ska på varje nivå i hierarkin göras en parbedömning, se Figur 
3, av alla kriterier. Med början högst upp och sedan genom att jobba sig ner till den allra 
lägsta nivån. 

3. Man får då en poäng på varje alternativ och resultaten ska sedan ställas upp till en 
övergripande prioriteringslista med det bästa alternativet höst upp. 
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Exemplet i Figur 2 bygger på de fyra kriterierna kostnad, kvalitet, tid och avkastning. 
Viktningen man ser under kriterierna är hur viktiga de är jämfört med varandra. I exemplet ovan 
är kostnad viktigast följt av kvalitet. Tiden är minst viktig. Kostnad och avkastning har 
underkriterier där underkriterierna är viktade mot varandra. Alla sex projekten får poäng från 
varje underkriterium och ifall sådan inte finns, direkt från kriteriet kopplad till alternativen. 
Poängen sammanställs och projektet med mest poäng är det bästa projektet för situationen. 
 

  Figur 3. Exempel på hur man kan vikta kriterierna, där resultat används som viktning i figur 2. Canadian Conservation 
Institute (2010)  

 
ANP är en MCDM (Multi Criteria Decision Making) metod som introducerades av Saaty 
(2001a) som en generalisering av AHP metoden. När man tar beslut kan man kombinera ANP 
med en strategisk planeringsmodell som förkortas BOCR. BOCR står för Benefits, 
Opportunities, Cost och Risks. Tar man beslut med avseende på BOCR blir det hela lite mer 
komplicerat men då får man också en handlingsplan som indikerar om man ska starta ett nytt 
projekt.  
AHP och ANP använder inte en universell skala i sin bedömning på grund av människans 
förmåga att förutse och då manipulera resultat till vad man önskar. Därför använder man sig av 
en fundamental skala som är olinjär och inhomogen, vilken man kan se i Figur 3. När beslut 
måste tas i grupp bör ett geometriskt tillvägagångssätt användas istället för ett aritmetiskt, vilket 
har blivit matematiskt bevisat av Aczel and Saaty (1983).  De bevisade också att vid ömsesidiga 
bedömningar bör en geometrisk lösning användas för att kombinera beslut. Gruppbeslut där man 
använt AHP eller ANP finns beskrivet av Saaty och Peniwati (2008).  
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4. Empiri 
 
4.1 Allmänt om TranSiC 
 
Den empiriska fallstudien av TranSiC skedde i form av en intervju med Martin Domeij. TranSiC 
tillverkar transistorer i halvledarmaterialet kiselkarbon. Martin är utbildad på KTH där han 
studerade teknisk fysik. Efter studierna doktorerade han på KTH inom mikroelektronik och 
tillämpad fysik. Han har gästforskat i Bremen, Tyskland, och arbetat på ABB. Intresset har hela 
tiden varit kiselkarbon vilket han arbetat med sedan mitten av 90-talet. Just nu arbetar han 80 % 
som CTO, teknikansvarig, på TranSiC och 20 % på KTH där han bland annat föreläser.  
  
På TranSiC arbetar nio personer, varav tre med produktion av komponenterna. TranSiC 
grundades december 2005 och de började arbeta med projekt i början av 2006. De tillverkar 
nästan allt på plats i Kista förutom inkapsling vilket görs i Filippinerna. Transistorerna ska klara 
strömmar på mellan 6-10A och en spänning upp till 1200 volt. De tillverkar främst 
högtemperaturkapslar vilka ska klara temperaturer på upp till 250 grader Celsius. Deras största 
marknad är USA, men även Europa är en stor marknad, då främst Frankrike, Tyskland, Norge 
och Sverige. 
 
4.2 Projektmodell 
 
TranSiCs projektmodell fokuserar på att skapa en tydlig tidsplan med tydliga mål. Det ska vara 
tydligt vem som är ansvarig för vad. Det är viktigt att följa upp och kontrollera att inga projekt 
glider i tiden. Eftersom TranSiC är ett teknikintensivt företag är deras prioritering av projekt lite 
speciell. Behovet förändras hela tiden vilket leder till att många nya projekt kan ta över resurser 
från redan pågående projekt. De har delat upp projekten i två prioriteringskategorier, kravprojekt 
och önskeprojekt. Kravprojekt är projekt för att utveckla en nödvändigt teknisk lösning som 
ligger nära i tiden. Önskeprojekten är inte något som krävs just nu, utan något som kan förbättra 
produkten i framtiden. Det är väldigt svårt att prioritera önskeprojekt och som Martin uttryckte 
det.  
 
”När man ska prioritera önskeprojekt måste man gå lite på känsla vad man tror kan bli en bra 
framtida lösning” 
 
Antal projekt som drivs samtidigt beror lite vad man klassar som projekt, men antalet samtidiga 
projekt är ungefär 10 till 20. Projektlängden är oftast mindre än ett år, men vissa projekt, 
framförallt externfinansierade projekt och samarbeten med andra företag, kan sträcka sig på upp 
till två år. De arbetar just nu med ett längre projekt de fått från energimyndigheten. Projektet är 
ett samarbete med bilindustrin med fokus på el och hybrid bilar. 
 
4.3 Projektprioritering 
 
De anställda på TranSiC är ofta nyexaminerade högskolestudenter eller personer som tidigare 
har bedrivit forskning inom industrin. Således är det aldrig brist på idéer, framförallt när det 
gäller utvecklingsidéer för redan existerande produkter. De idéer som utvecklas till projekt är 
ofta önskemål från kunder som önskar förbättrade lösningar på olika problem. Vid beslut av 
vilka idéer och förslag man ska satsa på för de anställda alltid en diskussion inom företaget. 
TranSiC tillämpar konsensusbeslut, men det är VD som har avgörandet. När de bedömer projekt 
finns det tre viktiga måldimensioner: tid, kostnad och kvalitet. För TranSiC är det absolut 
viktigaste att kvaliteten uppnås, men även tidsplanen måste hållas. Kostnaden har inte lika stor 
betydelse men den är självfallet inte betydelselös. Detta är för att TranSiC är ett litet företag som 
ligger före sina konkurrenter teknologiskt. Om de vill ha en fortsatt ledande roll inom 
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teknologiutvecklingen måste kvaliteten vara hög och produkter levereras i tid. Företaget 
finansieras av riskkapitalister som är beredda att betala så länge kvaliteten är hög och tidplanerna 
hålls. Det betyder inte att TranSiC är ekonomiskt oberoende, men de har en större frihet eftersom 
ekonomin inte behöver vara ett hinder. 
 
Utvecklingen av produkten måste däremot ske så pengaeffektivt som möjligt. Om man väljer att 
börja tillverkar i stor skala måste man utveckla så att det går att tillverka produkterna i 
automatiserad miljö. TranSiC använder sig av behovsstyrd prioritering av projekt, vilket innebär 
att om det kommer upp något viktigare projekt kan något redan pågående mindre viktigt projekt 
nedprioriteras. TranSiC driver nästan enbart utvecklingsprojekt, men har även patentprojekt, 
testprojekt och produktionsinriktade projekt. Patent är en viktig fråga för ett teknikintensivt 
företag. Istället för att själva satsa resurser på detta har de hyrt in konsulter som tar hand om det.  
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5. Diskussion 
 
Projekt som bedrivs i dag kan resultera i morgondagens tjänster och produkter, därför är det 
viktigt att använda en genomtänkt projektmodell. Man bör lägga stor vikt på hur man väljer att 
prioritera olika idéer samt noga utvärdera vilka idéer som bör bedrivas i projektform. Det kan 
vara så att det bara finns en idé som kan lösa problemet, men oftast finns det ett stort antal 
tillvägagångssätt. Det bör finnas en uttalad tidsram inom vilken ett projekt ska slutföras, en 
budget som ska hållas, samt att formulera de krav som skall uppnås. Att prioritera projekt är ofta 
en svår och komplicerad process, framför allt inom teknikintensiva företag där felsteg kan betyda 
konkurs. 
 
Man bör göra en riskanalys där man väger för och nackdelar mot varandra. I riskanalysen bör 
man kontrollera hur mycket resurser som finns till förfogande och om investeringarna kommer 
ge avkastning i form av framtida inkomster. Att det är bestämt ifall besluten ska tas av en person 
eller av en grupp och om besluten får fattas av personer längre ned i hierarkin. 
 
Analytic Hierarchy Process-modellen går att anpassa till beslutsfattande för både individer och 
grupper men kan också användas för att skapa en strukturerad diskussion kring ett problem. För 
beslut i grupp bör geometriska metoder av individuella bedömningar användas som en sista 
viktning. En sådan modell gör att beslutsfattare kan utföra en analys utifrån ett flertal kriterier, 
öka och systematiserar kunskapen om problemet, motiverar beslutsfattarna, och snabba på 
beslutsprocessen genom att göra den mindre kostsam. AHP kan användas som plattform för att 
bygga vidare på eller anpassas efter organisationens behov. Många föredrar att använda sig av 
AHP modellen eftersom den är enklare att bygga upp och använda tack vare att den har en 
olinjär hierarkisk struktur.  
 
Tyvärr så är problem i verkligheten beroende av varandra och kräver en viss återkoppling. Då är 
AHP inte en optimal modell eftersom den har en hierarkisk struktur. Då behöver man ett nätverk 
för att kunna prioritera, vilket man får med ANP. Återkoppling förbättrar prioriteringarna från 
bedömningarna och gör valet mer exakt och lösningen stabilare. Den är framför allt bra när man 
löser problem och vid strategiska beslut eftersom den upprättar ett prestationsbaserat protokoll så 
man kan följa sina framsteg. En nackdel med ANP är att den är lite mer komplicerad och kräver 
både precisa och stora mängder med data.  
 
TranSiC delar upp sina projekt i önskeprojekt och kravprojekt vilket är en form av prioritering. 
De förlitar sig på sunt förnuft och magkänsla för att avgöra vad som bör vara önskeprojekt 
respektive kravprojekt. Det är alltså en icke-rationell prioritering av projekt eftersom de grundar 
sina beslut på intuition istället för att använda sig av en redan framtagen modell. 
Beslutet är något de kommer överens om gemensamt även fast det är VD:n som har avgörandet.  
Kravprojekten bedöms ofta med en rationell analytisk metod medan önskeprojekten ofta är 
baserade på intuition och magkänsla, en så kallad icke rationell modell. Samtidigt kan man anta 
att processen i kravprojekten ofta följer en formell agenda där processerna är strukturerade med 
organiserade möten och med stor kontroll. Medan önskeprojekt bedrivs mer på ett informellt sätt 
där möten och diskussioner genomförs efter behov.   
 
Ifall man granskar citatet av Martin under empiridelen förstår man att de har en stor erfarenhet 
inom området. Det är på grund av den erfarenheten som de kan göra kvalificerade prioritering 
baserat intuition. Om man jämför med måldimensionstriangeln så ligger de i hörnet mellan 
kvalitet och tid. Kostnad är inte så viktigt så länge produkten har bra kvalitet och levereras i tid. 
Detta kännetecknar ett framstående teknikföretag. 
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TranSiC är ett litet företag där alla kan var med och diskutera vilka idéer som är bra och vilka 
projekt företaget bör starta. Därför har de inte lika stort behov av de modeller som vi beskrivit i 
den här rapporten. De är mer användbara för företag med en tydlig hierarkisk struktur där det är 
vikigt att belysa fördelar och nackdelar eftersom de kan vara svåra att se. Det kan till och med 
vara svårt för stora företag att veta vad som är viktigt och hur viktigt det är, framför allt om de 
tillverkar ett stort antal olika artiklar. Då passar AHP och ANP bra för det ger beslutsfattare 
underlag för att fatta kvalificerad och grundade beslut utifrån en stor mängd data.   
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6. Slutsats 
 
TranSiC är ett dynamiskt företag som inser att man inte kan planera för innovationer och att 
förändringar är oundvikliga. De använder icke-rationella metoder, intuition, för att prioritera 
mellan de projekt de ska satsa på. Det visar att det inte alltid är bäst att följa en modell när man 
prioriterar beslut. Ifall tiden är knapp kan det vara bättre att vara ickerationell och gå på 
magkänsla när man prioriterar projekt.  
Strukturen vid beslutsfattande är formell eftersom de sätter stor vikt vid dokumentation och 
regelbundna möten för att försäkra att tidplanen följs. Organisationen är inte tillräckligt stor för 
att vara icke-hierarkisk, det finns inga mellanchefer. Den är därför hierarkisk eftersom de högsta 
cheferna fattar besluten även fast TranSiC inte är hierarkisk i strukturen. 
 
TranSiC sätt att hantera prioritering av projekt fungerar bra nu när de bara är nio anställda. När 
de tar produktion till en större skala, vilket de vill göra, tror vi dock att det krävs att de börjar 
använda sig av en modell för prioritering av projekt. AHP är så passa enkel att använda att det 
egentligen inte finns någon anledning att inte använda metoden. Det ser också bättre ut när man 
måste förklara för styrelsen varför man valt att satsa på ett projekt. Magkänsla kanske kan ge ett 
bättre resultat ibland, men följer man en vetenskapligt accepterad modell så har man alltid grund 
för sina beslut. TranSiC har just nu väldigt mycket resurser eftersom de sponsras av 
riskkapitalister. När de expanderar är målet att inte behöva extern finansiering. Då kommer 
kostnaden för utveckling att bli allt viktigare. Det kan göra det viktigare att ha en kvalitativ 
metod för att prioritera de projekt som kräver mycket resurser. 
  
Som tidigare nämnts bedriver TranSiC mellan 10-20 projekt parallellt. Detta kan tyckas vara en 
hög siffra för ett bolag med endast nio anställda. Att bedriva många projekt parallellt är en del av 
företagets sätt att hantera risker. Ofta jobbar de parallellt med olika lösningar till samma 
problem, det handlar i regel om olika svåra teknologiska lösningar. Att enbart jobba med projekt 
med en högre risk, där utgången av resultatet ofta är oviss, är ingen bra idé. Man försöker att ha 
ett projekt som använder sig av en konventionell metod som man vet fungerar, och ett par 
högriskprojekt som man inte riktigt vet om det kommer att fungera. Genom att arbeta med flera 
projekt samtidigt vill man garantera en lösning på det aktuella problemet, men också ha en chans 
till att finna nya och revolutionerande lösningar.  
 
TranSiCs organisation är just nu rätt platt, men klarar företaget att expandera och anställer mer 
personal, så kommer det att skapa en hierarkisk struktur. Då kommer kommunikationen mellan 
ansvariga och övrig personal att bli svårare. Att jobba mot samma mål kommer inte vara lika lätt 
eftersom man kommer att tycka att olika områden är viktigare än andra. Kan man då komma 
överens om kriterier och hur viktiga de är, skapar man en förståelse för de beslut som fattas. När 
organisationen växer och mellanchefer sitter på beslut om vilka projekt man ska gå vidare med 
kan AHP bli en bra vägledning för att tydliggöra vad ledningen anser är viktigt. Det är nämligen 
inte säkert att mellanchefer prioriterar för företagets bästa utan istället försöker imponera på 
andra chefer eller väljer projekt som gynnar de själva. Därför är det bra att använda en modell 
för att tydliggöra företagets målsättning så att projekt prioriteras för företagets bästa. 
 
Vi generaliserar att alla små teknikintensiva företag är som TranSiC, eftersom vi har en bra 
grund för att göra en generalisering enligt Kvale, Steinar (1997). Då kan vi konstatera att de inte 
behöver prioriteringsmodeller för att hantera sin prioritering av projekt. Det beror på att 
verksamheten inte är tillräckligt stor för att skapa oenighet vid prioritering. 
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8. Tack 
 
Vi skulle vilja tacka Martin Domeij på TranSiC för ett bra mottagande och en givande intervju 
samt att vi får använda oss av TranSiC i detta kandidatarbete. Slutligen skulle vi vilja tacka 
Ingela Sölvell för den vägledning som fick oss på rätt spår. 
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9. Bilagor 
9.1 Intervjufrågor 
 

1. Förklara vilka vi är, vad vi ska göra och varför vi ska göra det 
 

2. Vad har du gått för utbildning? 
 

3. Andra tidigare erfarenheter? 
 

4. Hur länge har du arbetat på TranSiC? 
 

5. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 

6. (Vad gör din avdelning?) 
 

7. Har ni en projektmodell? 
 

8. Hur bra följer ni projektmallarna? 
 

9. Hur många projekt går som planerat? 
 

10. Hur många projekt driver ni samtidigt? 
 

11. Vad gör ni för att utveckla och förbättra hur projekt drivs? 
 

12. Använder ni någon modell för prioritering av projekt? 
 

13. Hur annars väljer ni projekt? 
 

14. Har ni någon kunskap om modellerna AHP(Analytic Hierarchy Process) och 
ANP(Analytic network process)? 

 
15. Har ni kunskap om BCR, benefits, cost,risks? 

 
16. Hur planeras projekt? Med avseende på triangeln tid, kostnad och kvalitet? 

 
17. Vem bestämmer och hur bestäms om nya projekt ska startas? 

 
18. Är det svårt att välja vilka projekt ni ska satsa på? 

 
19. Hur genomför ni en riskanalys av era projekt? 

 
20. Vad har ni i huvudsak för risker? 

 
21. Varför startar ni nya projekt? Är det bara utvecklingsprojekt eller finns det projekt inom 

andra områden? 
 

22. Hur fördelar ni resurser till nya projekt? Finns det en risk att redan pågående projekt blir 
lidande?  

 
23. Hur många personer är direkt involverade i utvecklingsprojekt? 
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24. Hur stora risker vågar ni ta med era utvecklingsprojekt? 
 

25. Måste ni ta stora risker för att fortsätta vara ledande inom ert område? 
 

26. Hur finansierar ni era projekt? Investerar etc? 
 

27. Genomför ni marknadsundersökningar innan ni påbörjar ett projekt? 
 

28. Vilka problem har era beslutsfattare när de tar beslut inom utvecklingsprojekt? 
 

29. Vad beror dessa problem på? 
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