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Sammanfattning 
Hur vet man att ett projekt är på banan? Vad ska man driva och följa upp mellan gaterna för att nå 

gaternas specificerade kriterier i tid och med rätt resultat? Vilka mätpunkter behövs? Med vilka 

intervall ska framdriften mätas? Och hur visar projektledaren framdriften för intressenterna så att rätt 

åtgärder för att styra rätt kan sättas in om det är på väg att gå fel? En huvudfaktor för att lyckat leda 

projekt mellan faser och gater torde ligga i förmågan att se hur uppgifter fortskrider mellan gaterna. 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur en sund framdrift mellan gaterna i 

projekt kan erhållas så att man vid gaterna uppfyller de kriterier som specificerats samt söka besvara 

hur framdriften kan kommuniceras till dess intressenter på ett framgångsrikt sätt. Följande 

forskningsfrågor ställdes:  

1. Vilka indikatorer är enligt forskning och ledande praktik lämpliga att använda för att följa 

framdriften i projekt mellan gaterna i projektledningsprocessen? 

2. Hur kommuniceras framdriften så att det är lätt för ett projekts alla intressenter att förstå hur 

projektet framskrider mellan gaterna?  

3. Med vilka intervall mäts lämpligen framdriften mellan gaterna? 

4. Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks verksamhets behov?  

En hermenuistisk kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes. Studien genomfördes delvis på 

det företag författaren själv arbetar på varför metoden innehåller stora delar av aktionsbaserade 

forskningselement. Sammanställning av rekommendationer från forskning och ledande praktik 

jämfördes med resultat hämtade från benchmarkingstudie och fallstudie ur vilken slutsatser dragits. 

Under benchmarkingstudien och fallstudien genomfördes totalt 23 semistrukturerade djupintervjuer 

med avsikt att förstå behov och framgångsfaktorer. Processen för arbetet kan liknas med en explorativ 

designprocess där författaren succesivt sökt ta fram och forma lämpliga framdriftsindikatorer utifrån 

en specifik verksamhets behov.  

Studien visade att det, sedan de tre framdriftsindikatorerna ”Scope, time och cost” befästes i 

begynnelsen av användandet av projekt som arbetsform, numer finns insikter om att det är många 

faktorer som tillsammans leder ett projekt framåt. Olika faser i projekt kräver olika insatser, olika 

intressenter kräver olika information, olika nivåer i projektet har olika behov av uppföljning varför en 

väl avvägd kombination av ett 15-tal olika indikatorer så kallade Key Performace Indicators (KPI’er), 

designade för respektive projekts och verksamhets unika behov rekommenderas. Studien visade vidare 

att en framgångsfaktor för kommunikation av projektframdrift ligger i hur samarbete i projekt sker. 

Rekommendationen är att design av kommunikationstruktur utformas så att helhetsperspektiv och röd 

tråd i forum och dialog erhålls. Visualisering av framdriften och samtliga intressenters deltagande vid 

möten och framdriftskommunikation konstaterades vara en grundförutsättning för framgångsrika 

resultat. Avseende lämpliga intervall drogs slutsatsen att även dessa rekommenderas att sättas utifrån 

behov eftersom behoven av dialog av respektive indikator varierar under projektens gång. 

Kommunikationsprincipen ”hellre ofta och lite, än sällan och mycket” rekommenderades. Grundat i 

studiens resultat rekommenderades slutligen lämpliga indikatorer, lämplig kommunikationsstruktur 

och lämpliga intervall designade unikt för den specifika verksamheten i uppsatsens fallstudiedel. 
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Abstract 
How does one know that a project is on track? What criterias should be monitored between the Gates 

so that specified criterias is obtained at the Gate? Which measuring points are needed? At what 

intervals should the progress be measured? How does the project manager present the progress to its 

stakeholders in a successful manner so that the stakeholders understand the status and decide upon 

corrective actions if needed? A key factor in successfully managing projects between phases and Gates 

would most presumably lie in the ability to see the progress of tasks between the gates.  

The objective of this Master thesis is therefore aimed to contribute with knowledge regarding how to 

achieve a sound progress between the Gates of the project so that specified gatecriterias will be 

obtained at the Gate. This Master thesis will also seek to contribute knowledge about how to 

communicate the progress to its stakeholders in a successful manner whereupon the following 

questions where put:  

1. What indicators are suitable to use in the project management process when following the project 

progress between the Gates in accordance to previous research and leading practice findings? 

2. How can the progress be communicated to its stakeholders so that it will be easy to follow the 

progress of the project between the Gates? 

3. What measurement intervals are considered to be suitable when following the progress between 

Gates? 

4. How can indicators be designed/developed based on a specific business requirements? 

A hermenuistic qualitative study with an inductive approach was conducted. Since the author of this 

thesis works at the company where the study was conducted the method contains many elements of 

action research. A summary of recommendations from research and leading practice were compared 

with results obtained in the benchmarking study and the case study from which conclusions were 

drawn. A total of 23 semi-structured interviews were conducted during the benchmarking study and 

the case study with the intention of understanding the needs of information at the specific business and 

to understand which factors that could be considered as success factors. The progress of the work can 

be considered as an explorative design process in which the author successively have designed and 

developed suitable Key Perfomance Indicators, KPI’s based on a specific business requirements. 

The results shows that modern research has come to an insights that the progress of a projects consists 

of more factors than the three indicators “Scope, time and cost” recommended at the early stages of 

using project as a working method. The different phases of the project require different actions and 

efforts and interventions, various stakerholders requires different information, different levels of the 

project management has different needs for follow-up and require different levels of detailed 

information, why a balanced combination of some 15 different Key performace Indicators (KPI's), 

designed for the unique needs of each project and activity is recommended. The study shows that the 

success of communicating project progress lies in the way cooperation is based in the project. It is 

recommended that the communication structure is designed so that a holistic perspective and a “red 

thread” in forum and dialogue are obtained. Visualization of progress and participation of all 

stakeholders at pulsmeetings were found to be a prerequisite for successful results. Regarding an 

appropriate interval, it is concluded that each interval are recommended to be set on the basis of need 

since the needs of dialogue for each indicator varies with the progress of the projects. However, 

communication using the principle "rather babysteps - often and short, than elephant paces - seldom 

but long" is recommended. Based on the results from the study, the thesis ends with recommending 

suitable indicators, suitable communication structure and suitable intervals designed uniquely for the 

specific business in the case study.  
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Begepp 

/Förkortning 

Förklaring/Tolkning/Betydelse Referens 

GDP Global Development Process Volvo 

Indikator Indikator, omständighet som tyder på 

något. 

http://www.ne.se/kort/indikator/

1358851, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2014-05-20. 

IPL Industrialization Project Leader  Volvo 

IRG Internal Review Group Volvo 

KPI Key Perfomance Indicator  

Milstolpe Milstolpe, Milsten, äldre vägmärke i sten, 

trä eller järn, som markerade hel-, halv- 

eller kvartsmil. I projekt symboliserar 

milstolpen viktiga händelser i projekten. 

http://www.ne.se/kort/milstolpe, 

Nationalencyklopedin, 

hämtad 2014-05-20. 

NPD New Product Development Volvo 

Scope Ett projekts innehåll och omfattning Volvo 

Scopecreep Oavsiktlig förändring av projektets 

innehåll och omfattning 

Volvo 

Stakeholder 

Intressent 

Intressent, person som är engagerad och 

ekonomiskt intresserad i viss verksamhet 

eller visst företag.  

http://www.ne.se/lang/intressent, 

Nationalencyklopedin,  

hämtad 2014-05-20. 

SCRUM Scrum (engelska 'klunga', en 

laguppställning i rugby), metod för 

utveckling av system, särskilt inom 

datorprogrammering. Fokus i scrum ligger 

på programvarans affärsvärde och 

användbarhet snarare än att följa en i förväg 

uppsatt tidsplan. Scrummetoden innebär att 

ett utvecklingslag arbetar tätt tillsammans 

med förhållandevis korta projekttider 

genom att kontinuerligt definiera vad som 

ska utvecklas. Syftet är att metoden ska 

utmynna i högkvalitativ programvara 

baserad på effektiv organisation, god 

helhetssyn, snabba leveranser och 

förändringsflexibilitet tack vare god 

kommunikation med kund och möjlighet att 

ta sena beslut. 

http://www.ne.se/scrum, 

Nationalencyklopedin,  

hämtad 2014-05-20. 

SPL Supply & Purchase Project Leader Volvo 

PME Project Manager Engineering Volvo 

Projekt 

 

Projekt, idé eller plan för uppnåendet av ett 

visst resultat; ofta även arbetet med att 

genomföra planen. 

http://www.ne.se/kort/projekt, 

Nationalencyklopedin,  

hämtad 2014-05-20. 

TPL  Technical Project Leader Volvo 

VPS Volvo Production System Volvo 

WBS Work Breakdown Structure  
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrund och syftet för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Att bedriva arbete i projektform är sedan länge en väl etablerad och accepterad arbetsform. Många 

företag och organisationer över hela världen utför arbete i projektform och ofta drivs projekten 

under komplexa förhållanden. Angelägenheten om att projekt ska drivas på ett framgångsrikt sätt är 

stor men ofta gör komplexiteten i projekt att det kan vara svårt att erhålla lyckade resultat. Så hur 

får man då ett projekt att bli lyckat? Såväl lekmän som forskare har genom åren skrivit oräkneliga 

böcker och verk som beskriver projekt som arbetsform med dess styrkor och dess svagheter och vad 

man bör tänka på för att bedriva lyckade projekt (Wisén & Lindblom 2004, Andersen et al 1994, 

mfl.) En rad privata aktörer och konsultföretag tillhandahåller marknaden med mängder av olika, 

men ändå snarlika modeller, tex PROPS (Ericsson Infotech AB 1999), PRINCE2 (Office of 

Government Commerce 2002), PERT (NetMBA 2002) ISO Standard for Project Management 

21500:2012 mfl vars syfte är att guida företag och projektledare i hur man bäst driver ett projekt. 

Företag runt om i världen investerar mycket pengar på att implementera dessa projektmodeller så 

att projekt ska drivas med lyckade resultat. 

Många forskare och konsultföretag inom traditionell projektledning föreslår att projektledning bör 

bedrivas med utgångspunkt i ett ramverk av faser. Hur ett ramverk bör utformas är väl utforskat och 

befäst. Modellerna följer i stort sett samma mönster men namnen på faserna varierar beroende på 

vilken författare man läser, vilken modell man följer och vilken typ av projekt man ämnar driva. I 

de flesta modeller ska ett antal kriterier samt tillhörande beskrivningar över fasens punkter och 

dokument definieras (Kallin & Lindgren, 2008). För att effektiv projekframdrift ska erhållas skall 

dessa kriterier uppnås innan passage till nästa fas godkänns. Man pratar ofta om ”Gates” eller 

”grindar” vid passage mellan de olika faserna och ”Milestones” eller ”milstolpar” som ska visa 

viktiga händelser i projekt (Andersen el al, 1994). Alltså är gaterna ofta är väl definierade med 

specificerade kriterier om vad som ska vara uppnått innan man är redo för nästa fas. Så långt, allt 

väl...  

Men om projektdrift och projektmodeller finns så tydligt beskrivna, vad är det då som gör att det 

ändå är så svårt att leda och styra projekt? Hur gör man rent praktiskt för att leda projekt mellan 

tydligt definierade faser och gater? Hur ska projektledare bryta ner dessa övergripande modeller till 

praktiska moment på ”daglig basis” för att med ett lyckat resultat styra projekten mot gaterna 

mellan gaterna, vilka ofta ligger med flera månaders mellanrum?  

Här tunnar materialet ur. Istället läser man ofta argument som framhåller att varje företag, projekt 

och situation har sina unika behov och kräver sin speciella lösning, att varje unik mätpunkt bör 

utformas utifrån sina speciella behov. (Kaplan & Norton 1993, Lauras et al 2010 mfl). Fast det är ju 

den dagliga eller veckovisa uppföljning som projektledare brottas med i verkligheten och det är 

inom detta område det skulle behöva finnas tydlig vägledning. Frågor så som ” Hur vet man att 

projektet är på banan? Vad ska man driva och följa upp mellan gaterna för att nå gaternas kriterier i 

tid med rätt resultat? Vilka mätpunkter behövs? Med vilka intervall ska framdriften mätas? Och hur 

visar projektledaren framdriften för intressenterna så att rätt åtgärder för att styra rätt om det är på 

väg att gå fel kan sättas in?” behöver svar.  
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1.2 Syfte 
En huvudfaktor för att lyckat leda projekt mellan faser och gater torde ligga i förmågan att se hur 

uppgifter fortskrider mellan gaterna. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur en 

sund framdrift mellan gaterna i projekt kan erhållas så att man vid gaterna uppfyller de kriterier som 

specificerats samt söka besvara hur framdriften kan kommuniceras till dess intressenter på ett 

framgångsrikt sätt.   

1.3 Frågeställningar 
För att tydliggöra syftet har följande forskningsfrågor formulerats. 

1. Vilka indikatorer är enligt forskning och ledande praktik lämpliga att använda för att följa 

framdriften i projekt mellan gaterna i projektledningsprocessen? 

2. Hur kommuniceras framdriften så att det är lätt för ett projekts alla intressenter att förstå hur 

projektet framskrider mellan gaterna?  

3. Med vilka intervall mäts lämpligen framdriften mellan gaterna? 

4. Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks verksamhets behov?  

1.4 Avgränsningar 
Forskningsfrågorna avser lämpliga ”hårda” framdriftindikatorer och kommer inte att djupare belysa 

eventuella mjuka faktorer så som exempelvis ledarskap, engagemang och motivation som också 

krävs för att erhålla en lyckad projekframdrift. 

1.5 Uppsatsens struktur 
Uppsatsen inleds med problematisering, syfte och avgränsningar, vilken ni just läst. I kapitel 2 ses 

en sammanfattning av relevant fakta och teorier för ämnet. Sedan följer, i kapitel 3, en beskrivning 

av metod och tillvägagångssätt för sammanställning av detta arbete. I kapitel 4 sammanställs 

empiriskt material med analys av resultat samt diskussion kring val av indikatorer. Kapitel 5 utgörs 

av slutsatser. I kaptitel 6 följer en diskussion om arbetets nyskapande, metodproblem samt förslag 

till vidare forskning. I de avslutande kapitlet 7 läses källförteckning/referenslista. Bifogat sist i 

kapitel 8  finns bilagor. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs för ett teoretiskt ramverk kopplat till forskningsfrågorna vilka bildar grunden 

för studier, analys och slutsatser i uppsatsen. 

2.1 Vad är ett projekt? 
För att kunna identifiera lämpliga projektframdriftsindikatorer börjar vi med att studera vad ett projekt 

är. Ordet ”projekt” härstammar från det latinska verbet ”projicere” vilket betyder ”kasta fram” (Wisén 

& Lindblom, 2004). Lind & Malm (2005) har studerat olika projektdefinitioner och menar att lika 

många definitioner finns som det finns författare till projektlitteratur. Många projektdefinitioner 

betonar projekt som en uppgift vilken är avgränsad eller begränsad i omfattning, exempelvis: 

Andersen et al (1994) sammanfattar de karaktäristiska egenskaperna hos ett projekt till: ”projekt är en 

engångsuppgift,  ska leda fram till ett bestämt resultat, kräver olika typer av resurser och som är 

tidsbegränsat”(s.16)  medan Christiansen & Kreiner (1997) uttrycker att projekt som en målinriktad 

avgränsad tillfällig aktivitet med reducerad komplexitet för att göra en problemlösning möjlig.  

Sörqvist (2004) nämner några viktiga karaktäristika för projekt; engångskaraktär, målinriktat, 

begränsad omfattning, begränsad resurstillgång, samt att projekt planeras och styrs på ett systematiskt 

sätt, tex med hjälp av Six Sigma metoder eller PDCA. Blomberg (1999) däremot, går emot strömmen 

och visar ett flexiblare synsätt mot de begreppsliga formaliteterna. Han hävdar att det inte finns någon 

korrekt definition av ordet ”projekt” utan menar att användandet av ordet projekt istället är en form av 

maktutövande som används för att påverka andra i enlighet med de egna idéerna och att användandet 

av ordet projekt snarare är ett sätt att påverka andras sätt att se på sitt arbete eftersom ett arbete i 

projekt kräver engagemang och kreativitet snarare än plikt och regelföljande. Blomberg (1999) väljer 

att beskriva projekt som ”en etikett som uttrycker idéer” (s. 78) och säger att för att skapa en innebörd 

av ordet måste ordet ingå i en mening som visar vad man menar just då eftersom ordets begreppsliga 

innehåll kan förändras och utvecklas genom tiden. Han menar att det inte finns några självklara ”mål 

eller syften” för ett projekt utan säger att om man märker något med ”projekt” får det olika resultat 

beroende på när, var och hur projektet genomförs. Blomberg (1999) poängterar vidare att man även 

ska definiera vad ett projekt inte är och definiera vad som är ickeprojekt, alltså tydligt beskriva 

projektets omfattning och avgränsning.  

Varje projekt anses vara unikt, men även om innehållet i varje projekt är unikt är framdriftsprocessen 

för projekt densamma eller snarlik från projekt till projekt (uttryckt av lärare på en kurs hos 

utbildningsföretaget IIL – International Institute for Learning i April 2014). Framdriften av projekt bör 

således kunna knytas till teorier inom kvalitetsledningens klassiska perspektiv kring processledning 

och verksamhetsutveckling där exempelvis principerna i Bergman & Klefsjö’s hörnstensmodell med 

fördel kan användas. I denna rapport betraktas därför projekt enligt Sörqvist’s definition som inte bara 

beskriver vad som definierar ett projekt utan nämner även hur ett projekt ska fortlöpa med 

formuleringen planeras och styrs på ett systematiskt sätt. 

2.2 Framdriftsindikatorer enligt forskningen 

2.2.1 Framdriftsindikatorns grund – ramverk, planering och uppföljning 

Innan man startar ett projekt måste man bestämma sig för vad man vill uppnå. Vad ska göras, vem ska 

göra, när ska det göras, hur lång tid får det ta, hur mycket får det kosta osv. Efter sondering av olika 

lösningar och beslut om projektinnehåll sätts projektmål och tidpunkter vid vilka uppdrag ska vara 

utfört, erforderliga medel/resurser för projektet tilldelas/allokeras samt erforderliga aktiviteter för att 

nå till målet definieras (Andersen et al, 1994). Wisén och Lindblom (2004) menar att projektmodeller 

ska användas för att definiera, leda, organisera, planera, avgränsa, avrapportera och avsluta projekt och 

de beskriver vilka procedurer, beslut och faser ett typiskt projekt bör följa så att man når de mål och 

resultat projekten har för avsikt att nå (fig 1).  
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Fig 1: projektfaser med tillhörande styrdokument  

Andersson & Lindskog (2007) hävdar att med hjälp av en bra projektmodell och tydliga riktlinjer för 

vad som ska dokumenteras, på vilket sätt det ska dokumenteras, varför det ska dokumenteras samt på 

vilket sätt det ska dokumenteras kan projektarbetet underlättas avsevärt. Inom traditionell 

projektledning är planering ett av det viktigaste styrmedlen för att nå målen. Andersen et al (1994) 

förespråkar att man definierar grovplaner för de olika faserna redan innan projekten börjar och de 

menar att ett bra ramverk och en bra planering i ett projekt ökar förutsättningarna för att projektet ska 

nå det önskade målet. Även Nordstrand & Révai (2002) förespråkar planering som styrmedel och i 

Kallin & Lindgrens studie från 2008 sammanfattas Nordstrands & Révai’s (2002) beskrivning av hur 

processen för projektstyrning ser ut på följande sätt: 

 Ställa upp mål för verksamheten (kvalitet, tid, kostnader etc). 

 Planera hur målen ska nås. (förväntad data) 

 Genomföra arbetet enligt planerna  

 Följa upp verksamheten under genomförandet (insamlad data registreras som verklig data)  

 Kontrollera verksamheten (verklig data jämförs med förväntad data) 

 Analysera eventuella skillnader mellan förväntad och verklig data. 

 Korrigera avvikelser från planen och vidta lämpliga åtgärder för att styra verksamheten mot 

målen igen. 

Nordstrands & Révai (2002) hävdar att planering och styrning ska påverka projektet så att de 

uppställda målen nås och att de signaler, avvikelser och konsekvenser som kontrollen ger blir 

avgörande för vilka åtgärder som vidtas för att styra projektet rätt igen om man kommit ur kurs. 

Resonemanget om planering och målbildning som en av det viktigaste styrmedlen faller även väl 

samman med både kvalitetsteknikens lärdomar (Bergman & Klefsjö, 2001 mfl) såväl som 

ledarskapsteoretikernas resonemang kring hur planering som ledarens verktyg för styrning bidrar till 

bra resultat (Maltén 2000, Yukl 1994 mfl). Planering som styrmedel poängteras även inom Lean och 

Agile projektledning. Sebestyén (2006) menar exempelvis att syftet med en projektplanering är att få 

människorna som arbetar i projektet att förstå målen och visuellt måla upp vägen fram till dem. Hon 

säger att om projektmedlemmarna inte kan föreställa sig slutresultatet och se vägen fram till målet 

kommer kraven att uppfattas som orimliga vilket kan leda till att målen aldrig nås.  

För att säkerställa att avvikelser längs vägen inte sker behöver planer följas upp, planen är vägen mot 

målet och uppföljning är arbetsättet för att nå fram till målet. Andersen et al (1994) säger att 

rapportering och uppföljning tillsammans utgör grunderna för en bra framdrift i ett projekt och hävdar 

att rapportering och uppföljning är två essentiella komponenter i projektstyrningen för att nå lyckade 

resultat. Begreppen rapportering och uppföljning blandas ibland ihop menar Andersen et al (1994) och 

det är därför viktigt att särskilja begreppen. De förklarar att rapportering är till för att ”beskriva vad 

som skett och hur situationen är”. Om rapporteringen avslöjar brister utförs uppföljning vilken 

beskrivs som ”en analys av läget och leder till ett antal åtgärder vilka är ämnade att korrigera de 

rapporterade bristerna så att projektet åter hamnar på rätt spår”. Det krävs alltså att rapporteringen 

utförs för att uppföljningen ska ske och fungera. De poängterar samtidigt att det krävs att 

projektledningen har förmågan att tolka och använda den information som fås via rapporter på ett 

korrekt sätt för att uppföljningen ska vara av nytta. 

http://www.contexor.se/index.php?mod=projekt
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2.2.2 Vilka indikatorer anser modern forskning vara viktiga att följa för att se 
framdriften mellan gaterna i projektledningsprocessen?   

Inom populärvetenskapen rekommenderas sedan 60 år tillbaka ofta den klassiska ”Iron Triangle”. 

Atkinson (1999) sammanfattar Iron Triangle som uppföljning av tre projektframdriftsindikatorer: 
Scope, Time och Cost (samt Quality). ”The Iron Triangle” kritiseras dock av forskarvärlden i modern 

tid, bland annat Atkinson (1999) som menar att uppföljningsmodellen uppvisar tydliga brister eftersom 

komplexiteten i nutida projekt gör att projektuppföljning bör innefatta ytterligare uppföljningskritierier 

för att vara lyckosamma. Han diskuterar bland annat kring behovet av att följa upp ett projekts 

framdrift och resultat från ett kundperspektiv, inte bara att man gjort saker rätt i rätt tid och till rätt 

kostnad utan att man gjort rätt saker.  

Andersen et al (1994) formulerar två punkter vilka bör följas upp inom projekt: 

- Milstolpe-uppföljningen vilken ska vara en kortfattad upplysning från projektledaren till 

uppdragsgivaren, styrgruppen och centrala personer i linjen och visa viktiga tillstånd och resultat 

som projektet genomgår. Vid milstolpen bör projektledaren rapportera resultat och klargöra 

avvikelser. Om avvikelser förkommer bör orsaken diskuteras. Rapporten ska  kopplas till planen 

och bör alltid rapporteras i förhållande till slutplan.  

- Aktivitetsuppföljningen med undergrupperingarna 1. Resursutnyttjandet 2. Tidsplanen 3. 

Kvaliteten 4. Ansvarskortet 5. Ändringar/tillägg 6. Väntetid och 7. Särskilda problem. 

Aktivitetsuppföljningen utförs av projektledare och projektmedlemmar som en hjälp att hålla 

projektet på bana. Steg för steg gås läget igenom, vad är på gång, hur man ligger till och vilka 

problem är aktuella.  

Wisén & Lindblom (2004) beskriver i sin bok  ”Effektivt projektarbete” tre viktiga kriterier vilka de 

menar alltid bör ingå vid uppföljning av projektframdrift och hävdar att dessa tre kriterier täcker allt 

man vill uppnå med uppföljningen. 

- Lägesrapporteringen (plan och aktiviteter) vilket de menar är till för att de olika nivåerna i 

projektorganisationen ska få regelbunden information och att denna dialog i sin tur formar basen 

för informationsöverföring om hur arbetet fungerar från projektledare till styrgrupp. Detta gör att 

avvikelser kan uppmärksammas och medel för att styra projektet i önskad riktning kan tillsättas.  

- Kvalitetsuppföljning vilken enligt författarna innebär att man söker stöd och kunskap utanför 

projektgruppen för att fortlöpande få projektet granskat beträffande innehåll. De poängterar att 

detta är en komplicerad del av uppföljningsprocessen som ofta blir försummad och de förespråkar 

därför att kvalitetsuppföljning alltid borde finnas med som en uttalad aktivitet vid projektstyrning. 

- Tids- och resursuppföljningen (människor och medel), vilket de anser vara betydligt lättare att 

utföra eftersom statistik och data så som kostnadsberäkningar, tidsåtgång och förbrukade resurser 

ofta redan finns i någon form inom företag.  

I aktuella forskningsrapporter utökas kraven på uppföljning ytterligare. Lauras et al sammanfattar i sin 

rapport ”Decision Support System” från 2010 organisationen PMI’s (Project Manangement Institute) 

syn på 9 viktiga områden vilka bör följas under ett projekts framdrift; Integration, Scope, Time, Cost, 

Quality, Human Resources, Communication, Risks and Procurement. Det etablerade 

utbildningsföretaget ILL – (International Institute for Learning) framhåller följande 11 viktiga 

projektframdriftsindikatorer; Tidsplan, Leverantörer, Scope, Projektplan, Stakeholders, 

Statusrapportering, Kvalitet, Risker, Change Request, Cost & Budget och Issues. Do Rosário Bernardo 

(2014) kom nyligen ut med en rapport i vilken 15 viktiga Project Perfomance Indicators presenterades. 

Dessa indikatorer jämförs med ISO’s standard 21500 Project Management och visar henns syn på 

indikatorer. Utöver de indikatorer som nämns i den klassiska ”Iron Triangle” och indikatorer förslagna 

av PMI (Project Manangement Institute) adderas Benfits Realization, Stakeholder Expectations, 

Project Manager’s Performance, Project Team Performace, Project Team Satisfaction, Effort och 

Project Management Audits. Rocha (2014) menar att huvudindikatorerna inom projektstyrning är: 

Strategic Alignment, Risk Management, Portfolio Management, Organization, Stakeholder 

management, Performance Evaluation och Business Transformation. Senare forskning visar alltså en 
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mycket mer komplex bild över vilka indikatorer som bör följas upp för att projekt ska genomföras med 

lyckade resultat jämfört med den enkla triangelmodell som utvecklades i projektvärldens begynnelse. 

2.2.3 Hur kan framdriften kommuniceras så att det är lätt för ett projekts alla 
intressenter att förstå hur projektet framskrider mellan gaterna? 

Inom traditionell projektledning handlar många av arbetsuppgifterna för en projektledare om att 

administrera, rapportera, följa upp och dokumentera framdrift. Nya insikter och förändrade 

förutsättningar under projektets gång är en del av verkligheten. Planer behöver uppdateras och justeras 

kontinuerligt. Sedan projektvärldens begynnelse har dock komplexiteten i projektens omvärld ökat och 

projektframdrift visas numer med hjälp av ett stort antal olika indikatorer, vilka alla var och en kräver 

sin unika uppföljning. I takt med att komplexiteten i ett projekts uppföljningsbehov ökar finns en risk 

att administrationen tar överhand och uppföljningen blir för tungrodd med konsekvens att 

helhetsöveryn tappas. För att hjälpa projektledare att kommunicera projektstatus vid uppföljning har 

Lauras et al (2010) därför undersökt möjligheten att utveckla en metod och ett verktyg vilken är 

ämnad att underlätta administration samt förenkla bedömning av vilken indikator som genererar störst 

riskfaktor. De presenterar en avancerad tredimensionell matematisk beräkning enligt MACBETH-

metoden där ett antal olika KPI (Key Performance Indicator) ska väljas och viktas och sedan 

statusberäknas. De berättar att metoden är redo att användas som ett globalt standardiserat verktyg för 

projektuppföljning och projektkommunikation men de pekar samtidigt ut ett antal problemområden 

med metoden. Modellen är komplex att använda och modellen kommer till korta i hantering och 

beräkning av information om antalet ”tasks” i ett projekt är stor. 

Att utveckla verktyg är ett möjligt angreppssätt för att förenkla kommunikation av projektframdrift så 

att ett projekts intressenter ska förstå framdriften mellan gaterna. Ett annat angreppsätt att kombinera 

den traditionella gaterapporteringsstrukturen med de arbetssätt och metoder som används inom Lean 

Production och Agile projektledning. Under de senaste åren har Toyotas arbetssätt Lean Production 

och Agiles arbetssätt SCRUM slagit igenom, inte bara inom produktionsledning, utan även inom 

produktutveckling och projektledning som komplement till det traditionella fasinriktade sättet att 

bedriva projekt. Karlström & Runesson (2005) visar i sin rapport ”Combining Agile Methods with 

Stage-gate Project Management” att fördelarna med en kombination mellan traditionell Stage-gate-

metod och Agiles arbetsmetod är många. Cooper (2010) framhåller att Agile’s arbetsmetoder innebär 

snabbare framdrift och större möjligheter att möta kundens förväntan. Petersson et al (2008) pratar om 

att istället för att fokusera på den byråkratiska strukturen (faser och gater) med tillhörande 

administrativt tunga och omfattande arbetssätt istället betona filosofin i Lean projektledning ”gör mer 

med mindre men inte genom att arbeta hårdare utan genom att arbeta smartare”. Han menar att om 

det finns ett fokus på att reducera slöseri inom projekt uppnås en ökad produktivitet och flexibilitet i 

projektarbetet. Sebestyén (2006) hävdar att framgångsreceptet inom Lean projektledning och nyckeln 

till en lyckad projektframdrift vilar på principen att vara ”där det händer när det händer” och menar 

att man ska eliminera projektslöserier genom att använda problemlösningsmetoder med korta 

problemlösningsledtider. Hon säger att ”Resultatet av lean projektledning är kraftigt kortade 

utvecklingstider och ökad lönsamhet för organisationen när den kombineras med lean portföljstyrning 

och lean produktledning. Parmatur, ett ledande konsultföretag inom ämnet, beskriver Lean 

projektledning som ”ett koncept av visuell planering, pulsmöten, tvärfunktionellt arbete i team och 

parallell utveckling där ambitionen är att undvika överbelastning, utjämna arbetsflödet samt att 

undvika allt arbete och all ställtid som inte direkt eller indirekt skapar värde för kunden.” 

(http://www.parmatur.com/delar/LeanProjektledning.pdf, 2011-04-25). I en artikel från tidningen ”Ny 

Teknik” den 15 juni 2005 kan läsas om hur Scania, som sedan länge är en föregångare inom Lean 

Production i Sverige, använder sig av lean produktutveckling och pulsmöten i sina projekt och man 

vittnar om just kortare ledtider i projekten, bättre styrning, högre transparens i projekten och högre 

deltaktighet med högre tvärfunktionell samarbetsgrad. Scania’s erfarenheter bekräftar att Lean 

Produktutveckling skapar effektivitet i projektframdriften. Mot ovanstående bakgrund ges, på nästa 

sida, ett exempel av hur projekt kan följas upp utifrån Leans arbetssätt och principer. Lindstorm 

Konsulting beskriver på sin hemsida http://www.lindstorm.se/lean-produktutveckling/6-hur-kan-ditt-

foeretag-arbeta-med-lean-produktutveckling-lpd.html (2011-04-25) några verktyg och metoder kan 

användas för att kommunicera projektframdrift på ett lyckat sätt. 

http://www.parmatur.com/delar/LeanProjektledning.pdf
http://www.lindstorm.se/lean-produktutveckling/6-hur-kan-ditt-foeretag-arbeta-med-lean-produktutveckling-lpd.html
http://www.lindstorm.se/lean-produktutveckling/6-hur-kan-ditt-foeretag-arbeta-med-lean-produktutveckling-lpd.html
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1. Tvärfunktionellt Arbete 

Det är vanligt att alla medarbetare inte kan arbeta parallellt, en del av det tvärfunktionella teamet 

kan då bara observera i väntan på att deras insats blir görlig. Gör det möjligt att verkligen arbeta 

parallellt i tvärfunktionella utvecklingsteam genom att se över både arbetssätt och verktyg. Att 

backa och göra om delar av konstruktioner är ett av de vanligaste och dyraste problemen i 

utvecklingsarbete. Många gånger kan det behövas ändringar i beslutsordningar och arbetsflöden. 

2. Pulsmötet 

Pulsmöten ska vara korta och hållas regelbundet, med en bestämd puls. De kan användas i olika 

sammanhang och frekvens, beroende på vad mötet handlar om. Pulsmötet ska skapa puls i 

framdriften för produktutvecklingen. 

3. Pulsrummet 
I ett centralt beläget rum samlas alla pulstavlor för projekt och resurssamordning, det så kallade 

pulsrummet (Obeya Room). Om all information finns tillgänglig i rummet blir pulsrummet en 

naturlig plats att hålla alla pulsmöten och alla beslutande möten för projekt och produktportfölj.  

4. Resurstavlan  

För att stämma av antalet tilldelade resurser i varje projekt och i linjens olika avdelningar används 

resurstavlor. Med hjälp av magnetknappar i olika färger blir resurstavlan ett snabbt och visuellt 

arbetssätt som visar var bemanning finns eller inte. Resurstavlan är självdokumenterande.   

 
 

Fig 2: Pulsrum  (http://parmatur.com/2012/11/22/aktivitetsbaserade_kontor/ 2014-04-23) 

5. Visuell Planering 
Att använd sig av post-it lappar som markerar aktiviteter på en tidsindelad tavla ger en praktisk 

visuell planering. Med visuell planering blir hela projektets samordning lättläst och enkel att jobba 

med. Det gör det möjligt att se hur olika aktiviteter i delar av projektet är beroende av varandra 

och tidigt upptäcka konsekvenserna om någon aktivitet förskjuts.  

6. Individuell Visuell Planering 

Med mer specifik individuell visuell planering är det möjligt att studera aktiviteter på en enskild 

medarbetares nivå. Den visuella planeringen används för att åskådliggöra en medarbetares 

samtliga arbetsuppgifter. Dessa individuella planer visar på ett tydligt sätt belastningen för den 

enskilda medarbetaren samt för gruppen. Verktyget är utmärkt för att upptäcka överbelastade 

resurser och ger möjligheter att lösa dessa problem. En förutsättning för individuell planering är 

möjligheten för medarbetarna att bryta ner sitt arbete i mindre delar, typiskt på daglig nivå. Tavlan 

sköts av närmaste linjechef.  

7. Visuell Riskanalys 

En visuell riskanalys med flyttbara post-it lappar är ett mycket effektivt sätt att förmedla riskerna i 

projektet och hur de ändrar sig under projektets gång till organisationen. Allt eftersom projektet 

framskrider är det lätt att flytta, ta bort eller lägga till risker.  

8. PERT 
Nätverksdiagram (PERT) är ett klassiskt verktyg som visar relationen mellan olika arbetsuppgifter 

och vilken ordning de måste ske i. Genom att klistra upp nätverksdiagrammet på en tavla blir det 

möjligt för alla att förstå var i projektet företaget befinner sig. Det är tydligare och enklare att 

förstå och läsa än till exempel ”stagger charts” eller utskrifter från MS-project. 

http://parmatur.com/2012/11/22/aktivitetsbaserade_kontor/
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9. A3-ark 
Endast 15-20% av kunskapen som skapas under ett projekt används i nästa liknade projekt. Det är 

ett stort problem som brukar betecknas ”knowledge management”. Ett ganska enkelt verktyg för 

att förbättra överföringen av kunskap mellan projekt är A3 ark. Användandet av A3 ark gör det 

möjligt att kondensera erfarenheter i ett projekt och göra det tillgängligt för framtida projekt och 

utvecklare. Kunskapen som dokumenteras i A3 arken ska göras generell så att den kan utnyttjas i 

projekt. Den generella kunskapen i arken förs över till en form av checklista där generell kunskap 

om produktrelaterade egenskaper finns samlat, denna lista används av konstruktörer under design 

samt vid avstämningar, en design som inte tagit hänsyn till dokumenterad kunskap släpps inte 

vidare till konstruktion innan hänsyn till dokumenterad kunskap tagits.  

2.2.4 Med vilka intervall mäts framdriften mellan gaterna?  

Andersen et al (1994) menar att effektiv uppföljning förutsätter att man klart och tydligt i förväg 

definierat vad/vilka förhållanden som skall följas upp. För att erhålla struktur i rapporteringen och 

undvika ojämnhet eller rent av försummande av rapportering förespråkar Andersen et al (1994) att 

man använder sig av fasta mönster med jämna tidsintervall och denna åsikt får även stöd hos andra 

forskare som på något sätt studerat projektdrift eller ledarskap exempelvis French & Bell (1999) och 

Maltén (2000). För att man inte ska glömma bort viktig information eller punkter bör dessa 

sammanträden styras med fasta agendor, vid vilka rapportering av planeringsdokument knyts, så att 

återkoppling mot ursprungsplanen sker. Även uppföljningsresultatet bör presenteras både skriftligt och 

muntligt, det senare i sammanträdesform. Man bör rapportera både kvantitativa data och kvalitativa 

aspekter (Wisén & Lindblom, 2004). Vidare anser Andersen et al (1994) att uppföljning och 

rapportering bör utföras i relation till projektets storlek. Om projektet är litet är det inte alltid av nytta 

att vara formell och strikt följa ramar och mallar utan då kan hög formalitet istället sinka och fördyra 

resultaten. Agile’s SCRUM-metod bryter ned det totala arbetsinnehållet i ett projekt till 

”workpackages” vilka rekommenderas ha ett arbetsinnehåll om max 40-80 mantimmar för att anses 

effektiva (IIL, 2013). Leanförespråkare menar att rapportering och uppföljning ska ske genom 

dagligdagsa och veckovisa pulsmöten för att vara effektiva. Sebestyén (2010) beskriver olika typer av 

pulsmöten vid vilka status och framdrift rapporteras så att projektframdriften kan följas på ett tydligt 

sätt: 

Portföljpuls – veckovis. Portföljteamet startar nya projekt, följer upp pågående projekt samt stänger 

färdiga projekt. 

Programpuls – veckovis samordning av alla projekt. Man lyfter fram problem som projekten inte kan 

hantera själva. Leds av programchef och alla projektledare deltar. 

Resurspuls - veckovis samordning av resurser. Man hanterar aktuella resurskonflikter. Leds av utsedd 

resurspulsledare. Deltar gör alla resurschefer samt programchef, uppdragsledare och eventuellt också 

projektledarna. 

Projektpuls – dagligen, varje projekt har sitt möte. Leds av projektledaren, projektteam deltar  

Att ledning och styrgrupp deltar vid dessa typer av möten är en central del av framgångsreceptet 

(Sebestyén 2006).  

2.2.5 Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks 
verksamhets behov? 

Världen förändras och under 90-talet  insåg man att varje varje unik verksamhet och varje unikt 

projekt hade sina egna specifika förutsättningar och därmed uppstod ett behov att hitta lämpliga 

indikatorer som tillät uppföljning av projektens framdrift uifrån sina egna unika behov. Det klassiska 

indikatorerna i ”Iron Triangle” räckte inte längre till som projektuppföljnings verktyg och behovet av 

att förnya de indikatorer som användes vid projektuppföljning växte. 1992 utvecklades och 

introducerades verktyget ”Balanced Scorecards” vilken hjälpte företag och projekt att välja ut ett antal 

olika indikatorer samt definiera hur mätetalen skulle utformas kopplat inte bara till traditionella 

ekonomiska nyckeltal utan även till företagets övergripande strategier och visioner, kundperspektiv, 

företagsspecifika processmått och uppföljningsbehov (Kaplan & Norton, 1993). Verktyget kom att 

vara på modet inom diverse dicipliner under många år framåt till exempel inom kvalitetsledning, 
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produktionsledning, företagsledning. ”Balanced Scorecards” är inte längre lika hett och på modet, 

verktyg och teorier har tagit vidareutvecklats och adderats till den ursprungliga metoden men 

medvetenheten kring hur valet av uppföljningsindikatorer sker och metodiken kring hur en indikator 

väljs ut kopplat till verksamhetens övergripande mål och kopplat till respektive intressent finns kvar.  

2.3 Forskning om upplevda problemområden vid projektarbete. 

När man ska leda projekt är det inte alltid allt går som man tänkt sig, oavsett hur fina planer man har 

och hur mycket uppföljning som sker. En medvetenhet om upplevda problem och potentiella risker är 

värda att beakta vid val av framdriftsindikatorer så att rätt indikatorval kan göras.  

Björn Sandström (2000) listar de, enligt hans mening, vanligaste orsakerna till misslyckanden vid 

förändringsarbete: 1. Visionen (det önskade målet) når inte ut till berörda 2. För låg angelägenhet hos 

berörda medarbetare 3. Processen är inte förankrad i ett tillräckligt starkt förändringsteam 4. Hinder 

och motstånd blockerar förändringsprocessen 5. Insatsbehov underskattas 6. ”Kvartalsekonomi” styr 

förändrings-processen. 

Stephen Wearme presenterade nyligen en rapport (2014) som visar de vanligaste upplevda 

problemområdena inom projekt. Studien innehåller informationen och synpunkter från 1829 

projektledare insamlad mellan åren 1991-2013, alltså under 23 års tid löptid. 11 st problemområden 

framhålls:  

Organization, Resources, Project Definition, Time, Cost, Quality, Safety, Risk, Contracts, Change och 

Inexperience.  

Av dessa 11 kategorier står ”Organization” för 33% av problemen (i organisation innefattas begrepp 

som auktoritet, delegering, påverkansmöjligheter, rutiner, processer, relationer, kommunikation mm). 

På andra plats upplevs kategorin ”Time” ge upphov till flest problem (21%). Tillsammans täcker de 

två största problemområdena 54 % av det totala utfallet. Tätt därefter på tredje plats upplevs 

”Resources” och på fjärde plats ”Project Definition” vara stora problemområden. De fyra största 

problemområdena - organization, time, resource och project definition, täcker tillsammans 77% av 

undersökningens totala resultat. Intressant är att dessa siffror inte nämnvärt ändras under de år som 

undersökningen företogs. Inte heller syns några större skillnader mellan stora och små projekt eller 

mellan olika typer av verksamheter (byggindustri, tillverkningsindustri, processindustri, tjänstesektorn 

och allmännyttiga verksamheter).  

Många författare pratar om just dessa områden som källa för utmaning inom projektdrift (Sörqvist 

2004 mfl). Intressant är att Wearmes slutsatser kring ovanstående områden som de största 

problemområde för projektdrift bekräftas av forskarteamet Korhonen et al (2014) vilka även de, i sin 

från Wearme helt fristående rapport, framhåller ”organisation” som en av de vanligaste orsakerna till 

osäkerhet och problem inom projekt.  

 

  



Mittuniversitetet – Framdrift av Projekt mellan Gater - Malin Uhlán - Juni 2014 

___________________________________________________________________________ 

  Sidan 16 av 56  

 

3 Metod  
Denna del syftar till att beskriva hur rapporten arbetats fram samt visa vilka metodval som gjorts för 

att komma fram till resultaten i arbetet. 

3.1 Inriktning 
Om man vill kalla en uppgift för vetenskaplig finns det flera saker att ta hänsyn till. Exempelvis börjar 

man inte helt förutsättningslöst att studera något utan man bör inta ett visst vetenskapligt 

förhållningssätt till sina studier. Därför bör ställning till vilken metodik som ska användas tas redan i 

forskningens grund. Att valet av metod är väl anpassat till forskningens syfte är viktigt. Valet av 

metod ska medföra att hög validitet (att mäta rätt saker) och hög reliabilitet (pålitlighet och 

noggrannhet) erhålls vid faktainsamling och analys av resultat för att skapa tillförlitliga resultat i 

forskningsarbetet (Wedin & Sandell, 2004). De två sedan länge mest etablerade förhållningssätten 

inom forskningsvärlden är det positivistiska och det hermeneutiska. Det positivistiska 

(naturvetenskapliga) förhållningssättet kännetecknas av krav på verifierbarhet, objektivitet och 

reproducerbarhet där det kvantitativa innebär användning av mätning och kvantifiering med hjälp av 

matematik och statistik t ex experiment och enkäter. Det hermeneutiska (humanvetenskapliga) 

kvalitativa kännetecknas av ”tolkningslära” och förförståelse i vilken man inte använder sig av siffror 

eller tal utan söker finna djupare förståelse för ett problem, en situation eller ett handlingsmönster med 

hjälp av ”ord” t ex intervjuer (Backman, 1998). Induktiv ansats innebär att undersöka empiriska data 

som har sin utgångspunkt i verkligheten. Observationer och resultat genererar en teori till skillnad mot 

deduktion där man utgår från en teori som sedan resulterar i observationer och resultat. Induktion 

passar bra när man vill kunna dra egna slutsatser från svar och resultat och används vanligtvis vid 

kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2001).  

Denna uppsats utförs med ett kvalitativt förhållningssättet vilken hävdas vara det lämpligaste 

alternativet när en forskare vill försöka förstå helheten (Bryman, 2006). Uppsatsen utförs med en 

induktiv ansats vilken passar bra när man vill kunna dra egna slutsatser genom att undersöka empiriska 

data och resultat med utgångspunkt i verkligheten. 

3.2 Arbetssätt  
Det pågår ett ständigt resonemang inom 

forskningsvärlden huruvida olika arbetssätt kan 

betraktas tillåtna för att uppnå ny kunskap eller ej. 

Wedin & Sandell (2004) menar det ska finnas 

grundläggande principer för forskningen, ett slags 

“systematiserat forskarförnuft” oavsett vad man 

studerar eller vilken metodik man använder sig av 

och de tycker att bra forskning förutsätter 

medvetenhet, insikt och ärlighet. Detta insåg 

forskaren Kurt Lewin, redan på 40-talet och som 

komplement till ovanstående två teoretiska grenar 

(positivistiska och hermeneutiska) utvecklades han 

en mer verklighetsanpassad forskningslinje, som 

kom att kallas ”Aktionsbaserad forskning”. Lewin 

beskriver processen för aktionsbaserad forskning i 

figur 3. 
Fig 3: Lewins forskningsspiral ( www.infed.org/research/b-actres.htm 2011-03-20) 

Lewins spiral från 1946 har sedan förfinats och tydliggjorts av många forskare genom åren. Riel 

(2010) ritar faserna med hjälp av figur 4 och beskriver aktionsbaserad forskning som “A way of 

learning from and through one's practice by working through a series of reflective stages that 

facilitate the development of a form of "adaptive" expertise. Over time, action researchers develop a 

deep understanding of the ways in which a variety of social and environmental forces interact to 

create complex patterns. Since these forces are dynamic, action research is a process of living one's 

theory into practice“ 

http://www.infed.org/research/b-actres.htm%202011-03-20
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Fig 4: Riels arbetsprocessbeskrivning, (http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html, 2011-03-20) 
 

Enligt O’Brien (2001) kännetecknas aktionsbaserad forskning av ”learning by doing”, vilken han 

menar är lämpligt att använda i verkliga situationer när man vill lösa verkliga problem. Eftersom en av 

metodens styrkor är dess snabbhet att nå resultat samt förmåga att engagera och involvera de 

deltagande i studien menar han att aktionsbaserad forskning med fördel kan väljas när ”circumstances 

require flexibility and the involvement of the people in the research, or when change must take place 

quickly or holistically” . 

Konkluderat kan aktionsbaserad forskning beskrivas som en praktisk forskningsmetod vars 

metodstruktur är uppbyggt som en problemslösningsprocess med syfte att korrigera, implementera 

eller förfina en process eller ett handlingsförfarande och där forskaren, ofta med hjälp av deltagarna, 

studerar ett problem utifrån praktiska fall och sedan söker förståelse och drar slutsater med hjälp av de 

verkliga fallen.  

Tittar man närmare på faserna för 

arbetssättet inom aktionsbaserad 

forskning ser man stora likheter med 

strukturen i Deming-hjulet PDCA (fig 5) 

som är kvalitetsledningens och  Leans 

kända arbetsmetod vid förbättringsarbete. 

Likheten mellan PDCA och actionbaserad 

forskning påpekas bland andra av French 

& Bell (1999) när de beskriver 

aktionsbaserad forskning som metod. 

Arbetet har drivits framåt i enlighet med 

den arbetsstruktur som förespråkas inom 

Actionbaserad forskning och PDCA. Det 

innebär att varje steg, stora som små i 

detta arbetet har planerats och utförts 

enligt PDCA’s struktur (fig 5). 
  

 

Fig 5: Deming-hjulet (http://designtosuccess.com/Portfolio/doctraining/pdca.html, 2011-03-20) 

 

  

http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html
http://designtosuccess.com/Portfolio/doctraining/pdca.htm
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Forskningsfrågorna i uppsatsen besvaras med hjälp av analys och jämförelse av resultat erhållen från 

studie av litteratur, studie av ledande praktik och resultat från benchmarking och fallstudie. Svar och 

slutsatser applicerades slutligen på det specifika företaget i fallstudien, Volvo CE Operation Europe, 

Hallsberg, där rekommendationer formades efter det studerade företagets unika förutsättningar och 

behov. Det fanns en förhoppning om att att de slutsatser som dras i de första tre forskningsfrågorna 

kommer att kunna anses generella och därmed ska kunna appliceras på andra företag och 

organisationer som bedriver projekt. På förfrågan av Volvo CE Operation Europe, Hallsberg 

undersöktes även möjligheten att utveckla en enda lägesindikator vilken var ämnad att visa ett projekts 

totala status som helhet. 

Processen för uppsatsens fallstudiedel kan liknas med en explorativ designprocess där lämpliga 

projektframdriftsindikatorer succesivt sökts tas fram och formats utifrån en specifik verksamhets 

behov. Huvudstegen för det genomförda arbetet beskrivs i nedanstående processbild (fig 6). Noteras 

bör, att uppsatsens fallstudiedel endast omfattar de första fyra stegen i en mer omfattande 

aktionsforskningsprocess. 

 

 

 
Fig 6: processtegen för rapporten.  

3.3 Datainsamling 
Datainsamling har skett i ett flertal olika steg vilka beskrivs nedan. 

3.3.1 Litteraturstudie 

För att lära känna och förstå vad forskningen säger om projektframdrift och indikatorer genomfördes 

en litteraturstudie varvid en teoretisk bas togs fram. För att erhålla teorier med släktskap till 

Litteraturstudie 
(plan) 

• Böcker 

• Artiklar 

• Uppsatser 

• Internetpublicerade dokument 

Nulägesanalys 
(plan) 

• Studie av intern projektdokumentation för Volvo AB 

• Studie av projektrelaterade rutiner för Volvo CE Operation, Hallsberg 

• Intervjuer med intressenter på Volvo CE Operation, Hallsberg 

Benchmarking 
(plan) 

• Intervjuer med intressenter på Volvo CE Operation, Braås & Eskilstuna 

• Besök och studie av projektdrift vid Atlas Copco - URE  

• Besök och studie av projektdrift vid Atlas Copco -Roctec 

Analys (plan) 

• Gapanalys - vilka identikatorer är lämpliga för Volvo Construction Ecuipment AB 

• Analys - Är indikatorerna generaliserbara och applicerbara på andra projekt i andra företag? 

• Formulera handlingsplan för införande av föreslagna indikatorer på det studerade företaget. 

• Identifiera andra utvecklingsmöjligheter  på det studerade företaget så att projektframdriften kan förtydligas. 

• Formulera handlingsplan för andra, vid analysen identifierade, möjliga utvecklingsområden. 

Genomför (do) 

• Inför förslagen 

• (faller ej inom ramen för denna rapport) 

Analysera 
(check) 

• blev det bättre efter införande av indikatorer? 

• (faller ej inom ramen för denna rapport 

Förbättra (act) 

• Vad behöver förbättras ytterligare? => börja om!  

• (faller ej inom ramen för denna rapport 
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frågeställningen och syftet har informationssökning skett i projektrelaterad litteratur och kurslitteratur. 

Ett stort antal relevanta dokument, uppsatser och artiklar i databaser och på internet söktes fram med 

hjälp av sökord projektuppföljning, projektledning, project management, Agile Project, Lean project, 

SCRUM, GDP, Project Management, Key Performance Indicators, Project Stage Gate, Project 

Governance, Project Performance, Project Communication, Project Visualization. Därefter granskades 

litteraturen och en bedömning av relevant litteratur utfördes för att forma en bas till den teoretiska 

studien. 

3.3.2 Nulägesanalys 

När den teoretiska basen inhämtats utfördes en nulägesanalys på Volvo CE Operation Europe, 

Hallsberg – hur visades projektens framdrift och hur upplevdes det? Först utfördes en studie av intern 

dokumentation, rutiner och processbeskrivningar samt dokumentation om Volvos projektmodell kallad 

GDP - Global Developement Process. Under tiden som studien av interndokumentation genomfördes 

löpte tre stora projekt mot sitt slut (vilka löpt under ett flertal år) När dessa projekt avslutats 

genomfördes intervjuer från personer på olika positioner inom Volvo CE Operation Europe, som på ett 

eller annat sätt blivit berörda av projekten. Projekten i Volvo i Hallsberg är komponentleverantör till 

huvudprojekten varför de andra Volvo-enheterna betraktades som kunder när kundperspektivet skulle 

undersökas. Kunden i studien är alltså inte den slutkund som i slutänden köper och använder en färdig 

produkt. 

3.3.2.1 Val av intervjumetod 

Intervjuer kan ske på olika sätt. För analys av enklare åsikter lämpar sig kvantitativa metoder med 

färdiga frågeformulär och enkäter väl. För analys av grundläggande värderingar förespråkas personliga 

samtal som den mest lämpliga metoden eftersom ett personligt samtal ger utrymme för att knyta god 

kontakt med den intervjuade och få den intervjuade att resonera och diskutera kring frågor och svar 

(Andersson, 1994). Kopplat till syftet för detta arbete, vilket är att finna lämpliga indikatorer för att 

visa projektframdrift på ett tydligt sätt användes därför personliga samtal som intervjumetodik. 

Andersson (1994) menar att fördelen med denna intervjumetodik är att man kan få tillgång till mer 

information och bakomliggande orsaker än vid enkätförfaranden. Nackdelen med intervjumetodiken är 

att den är tidskrävande och genererar ofta mycket stora kvantiteter verbal data att analysera. 

Intervjuerna har skett i semistrukturerade samtal med en frågemall som grund och var antingen 

individuella eller skedde i grupp där två eller tre personer intervjuats samtidigt. Valet av intervjufrågor 

var ämnade att ge både bredd och djup avseende vad lämpliga indikatorer borde belysa samt ge en 

grund för analys och design vid val av lämpliga indikatorer. Intervjufrågorna valdes med utgångspunkt 

i studien av teori och ledande praktik och i studie av intern dokumentation. Frågorna behandlar dåtid, 

nutid och framtid angående projekt. Innan intervjuen tog plats skickades frågorna ut till responenterna 

för att responenten skulle kunna förbereda sig inför intervjuen. Svaren gavs i diskussions/samtalsform 

under pågående intervju. 

Intervjuerna genomfördes i två steg. Det första steget skedde med avsikt att utröna vilka behov av 

projektframdriftindikatorer den interna organisationen hade. Det andra steget skedde med avsikt att 

tillföra kundperspektiv till behovsanalysen och förstå kundernas behov.  

3.3.2.2 Urval och respondenter 

Studiens omfattning avgränsas till uppföljning inom produktion vid utvecklingsprojekt av nya 

produkter, så kallade New Product Development projekt (NPD-projekt). För att få en så 

heltäckande bild som möjligt över vad en lämplig indikator bör visa gjordes respondenturvalet med 

hänsyn tagen till personer som på något sätt medverkar i eller blir berörda av NPD-projekt (fig 7). 

Totalt 23 intervjuer med genomfördes varav tolv genomfördes på Volvo i Hallsberg, tre på Volvo i 

Braås, två på Volvo i Eskilstuna och fem på Altas Copco (se respondentlista i bifogad bilaga 1).  
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Fig 7: Intressentanalys för New Product Development-projekt på Volvo CE Operation Europe, Hallsberg  

3.3.2.3 Etiska överväganden 

Med hänsyn till enskilda individers integritet betraktas svaren från respektive responent i intervjuerna 

som konfidentiell. Resultaten från intervjuerna presenteras därvidlag endast i sammanställd form i 

empiri- och analysdelen.   

3.3.2.4 Databearbetningsverktyg 

Informationen från intervjuerna sammanställdes med hjälp av släktskapsdiagram vilket Klefsjö et al 

(1999) anser vara ett effektivt hjälpmedel för att strukturera och organisera stora mängder verbala data. 

Verktyget klargör samband i till synes stora mängder ohanterlig information i form av idéer, önskemål 

eller åsikter (IVT-skrift 93816). Data analyseras med hjälp av diagram baserat på de samband och 

sinsemellan släktskap som man finner i datan/informationen (IVT-skrift 93816). Som hjälp för 

jämförelse och släktskapsdragande användes bland annat sk tyst kunskap vilket Tell och Söderlund 

(2001) beskriver som den kunskap en person äger i egenskap av erfarenhet, vilket i detta fall syftar till 

författarens förförståelse och erfarenhet. För att undvika tolkningsfel och erhålla en så rättvisande bild 

som möjligt genomfördes analysen av datan framkommen ur intervjuerna tillsammans med de övriga 

projektledarna på Volvo CE Operation Europe, Hallsberg. Släktskapsdiagrammet ledde fram till det 

underlag som visade vilka indikatorer organisationen på Volvo CE Operation Europe, Hallsberg 

önskar se för att förtydliga framdriften av projekt.  

3.3.3 Benchmarking 

För att få andra synvinklar av projektstyrning besöktes och genomfördes intervjuer med andra enheter 

inom Volvo-gruppen, sk intern benchmarking (Sörqvist 2004). För att ge ytterligare en dimension till 

analysen och erhålla en referens av hur andra företag följer upp projekt och visualiserar 

projektframdrift genomfördes även en sk extern benchmarking (Sörqvist, 2004) tillsammans med de 

andra projektledarna på Volvo CE Operation Europe, Hallsberg. Besök vid två olika affärsenheter på 
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Atlas Copco AB planerades och genomfördes där fem projektledare för olika typer av projekt visade 

hur framdriften i projekt på Atlas Copco AB leddes, styrdes och visualiserades.  

3.4 Designprocess 
Data erhållen från forskning, ledande praktik, benchmarking och nulägesanalys sammanställdes i 

tabellform varvid analys skedde och slutsatser av det tre generella första forskningsfrågorna så 

småningom drogs. Med stöd i de slutsatser dragna ur de tre generella första forskningsfrågorna och 

med sikte på de behov som uttrycktes i intervjerna organisationen i Hallsberg formulerades och 

designades därefter indikatorer, forum och intervall i fallstudien. Resultaten från analysarbetet ledde 

fram till ett antal indikatorer och förslag vilka Volvo CE Operation Europe, Hallsberg kan använda för 

att visa framdriften i projekt. Vissa av förslagen har införts och under den löptid som studien utförts 

har även några av de förslag som införts följts upp, justerats och förbättrats enligt processen för 

PDCA.  

3.5 Metodproblem och tillförlitlighet 
Om ett problem ska analyseras med hjälp av intervjuer bör varje forskare vara medveten om olika 

tolkningsproblem som kan uppstå. Som forskare bör man förhålla sig kritisk till sin arbetsgång och 

hela tiden ställa sig frågan om man verkligen gör det man avser att göra?  

Validitet: Andersson (1994) säger att begreppet validitet svarar på frågan om tillförlitlighet kring 

”Vad man mäter” och ger uttryck för att svara upp för med vilken grad av säkerhet observationerna 

faktiskt mätt det man avsåg sig mäta. Wedin & Sandell (2004) menar att stor hänsyn bör tas till att 

frågor och diskussionen förs kring det man avser mäta så att hög validitet erhålls. För att erhålla hög 

validitet i studien togs intervjufrågorna fram med utgångspunkt ur den litteratur som nämns i 

teorikapitlet kring projektstyrning. För att studien som helhet skulle upprätthålla hög validitet har 

forskningsfrågorna använts löpande i arbetet för att bilda struktur och riktlinje så att rätt perspektiv i 

analyser, jämförelser och sammanställingar hölls genom studiens alla delar.  

Prediktiv validitet: Vad hade hänt om samma frågor ställts till samma person men intervjuen skedde 

under andra omständigheter? Hade reaktionen och svaren blivit annorlunda? Annica Lundmark (1998) 

menar att detta är sannolikt. Hennes forskning visar att tex tidpunkten för en fråga har stor inverkan på 

ett svar. Wedin & Sandell (2004) säger därutöver att den prediktiva validiteten ska beaktas när 

tolkning och analys av svaren görs och när svaren sammanfattas till slutsatser, eftersom den prediktiva 

validiteten ”gäller möjligheten att pröva tolkningar genom att med denna som utgångspunkt göra 

vissa prediktioner om hur en försöksperson kommer att bete sig i andra situationer”. För att reducera 

risken av svarens eventuella differens orsakade av spannet i tid mellan projektutförande och fråga, 

samt för att förankra resultaten genom att säkerställa att materialet från intervjuerna sammanställts på 

ett korrekt sätt, gavs därför samtliga respondenter efter intervjuerna tillfälle till sk 

respondentvalidering, vid vilken varje intervjuperson fick möjlighet att ändra sina svar samt korrigera 

eventuella felaktigheter eller feltolkningar uppkomna vid sammanställning av svaren.  

Intern validitet: Den interna validiteten syftar till att bedöma om den slutsats man gjort från 

mätningar och analys är den enda rimliga slutsatsen eller om man kan dra andra rimliga slutsatser 

utifrån resultaten. Wedin & Sandell (2004) menar att det i princip alltid finns två andra möjliga 

tolkningar (slumpmässiga och systematiska) och först när dessa två fel uteslutits uppnås hög intern 

validitet. Givetvis kan den interna validiteten i denna studie inte säkerställas till 100 % eftersom 

studien är utförd ur ett hermenuistiskt perspektiv med en induktiv ansats. Intervjuaren, tillika 

författaren till denna uppsats tolkar svaren utifrån den egna referensramen. Det kan alltså vara så, att 

om någon annan än författaren analyserar och drar slutsatser från data i denna rapport, kommer andra 

slutsatser kunna dras. Men eftersom arbetsgången skedde enligt sk actionsbaserad forskning vilken 

tydligt visar att forskaren inte är objektiv utan tvärtom framhåller att subjetivitet är en förutsättning för 

att nå resultat (Riel, 2010) förefaller det helt naturligt att arbetet kanske inte uppnår en hög grad av 

intern validitet. Dock bedöms respondentvalideringen reducera risken för felaktiga tolkningar och 

bedömningar när sammanställningar gjordes och slutsatser drogs. 
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Extern validitet: Att genomföra undersökningar på hela populationer är ofta omöjligt och därför 

utförs istället undersökningar på ett urval av populationen. Studien har strävat efter att hålla en hög 

extern validitet, vilket ju handlar om studiens generaliserbarhet. Wedin & Sandell (2004) pekar på tre 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå en hög extern validitet:  

1. Generalisering av själva undersökningssituationen till andra situationer där man vill tillämpa 

resultaten. 

2. Generalisering av de observationsförfaranden som använts. Om bara en liten förändring i sättet 

att ställa frågan ger helt andra svar, är detta slag av generaliserbarhet otillfredsställande. 

3. Generalisering utifrån de individer som deltagit i undersökningen. Dessa personer tillhör alltid 

någon population – men frågan är om de är representativa för den population som vi är 

intresserade av att dra slutsatser om. 

Om vi tittar på den första faktorn situation och miljö för vilken denna studie utförts möts kraven väl 

för att kunna generalisera resultaten. Miljön och omständigheter för projekten i fallstudien är 

representerbar för liknande produktutvecklingsprojekt inom industrin. Den tredje faktorn möter också 

kraven väl, de individer (map positioner/roller) som deltagit i intervjuerna är representativa för 

populationen och vi kommer därmed kunna dra generaliserade slutsatser och applicera dessa på 

liknande projekt även ur den aspekten. Men vad gäller faktor 2 observationsförfaranden har ju 

intervjumetoden valts utifrån en induktiv ansats vilket innebär att forskaren ska försöka förstå en 

situation eller ett fenomen där intervjuerna varit mer av formen ”samtal med rubriker” än ”specifika 

frågor enligt formulär”. Om frågan ställs igen med vinkling kan hända att andra svar erhållits. Detta 

gör att Wedin & Sandells andra faktor blir svårare att bedöma huruvida metoden erhåller tilläckligt 

tillitsfulla resultat för att uppnå hög grad av extern validitet. Effekten av eventuella brister i resultatets 

generaliserbarhet map faktor 2 reduceras dock från det stora antal intervjuer som gjorts samt den långa 

löptid för vilken studien pågått och bedömningen är därmed att även faktor 2 är tillgodosedd i denna 

studie. 

Reliabilitet: Wedin & Sandell (2004) tycker att den prediktiva validiteten, vilken står för med hur stor 

säkerhet mätningarna genomförts med hänsyn tagen till slumpmässiga fel och systematiska fel, går 

hand i hand med mätningens reliabilitet. Det gäller att standardisera mätningarna så att systemmässig 

variation elimineras. Om en mätning genomförs med hög reliabilitet innebär det att man gång på gång 

kommer till samma resultat. Reliabilitet kan alltså sägas visa en mätnings robusthet och tillförlitlighet. 

Garanti om att samma svar ges från respondeterna om samma frågor ställs av andra personer vid andra 

tillfällen kan ej ges eftersom intervjupersoners svar kan variera, inte bara beroende på 

intervjupersonens humör och dagsform, men även beroende av intervjuarens sätt att ställa frågor 

Annica Lundmark (1998). För att minska effekten av varians från en unik intervjupersons eventuella 

dagsvariation har ett stort antal intervjuer med anställda i olika befattningar genomförts, både på det 

företag vid vilken studien genomförts samt hos det externa företag som benchmarkades. 
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4 Empiri och Analys 
I detta kapitel läses först en kortfattad förtagspresentation av Volvo Construction Equipment, 

Operation Europe, Hallsberg (2011-01-01). Sedan visas empiri och en initial analys från steget 

nulägesanalys där projektmodellen på Volvo samt interna och externa intervjuer utförda på Volvo 

under våren 2011 presenteras. Därefter följer resultat och initial analys från benchmarking utförd på 

Atlas Copco, även den gjord under våren 2011. Avslutningsvis sys forskning, ledande praktik och 

empiri ihop i en fördjupad analys inriktad mot forskningsfrågorna. Forskningsfråga 1-3 analyseras ur 

ett generellt perspektiv. Forskningsfråga 4 analyseras utifrån det specifika företaget i fallstudiens 

perspektiv.  

4.1 Företagspresentation: Volvo Construction Equipment AB, 
Operation Europe, Hallsberg. 

Historia: Ursprunget börjar redan 1868 då Johan Termeanius flyttar sin smidesverkstad till Hallsberg. 

Från början tillverkades byggnadssmiden, sedan koncentrerades verksamheten till skördetröskor. Efter 

ett antal olika förvärv och konstallationer inlemmas småningom företaget i Volvo BM. 1982 tillverkas 

den första hytten i Hallsberg. Även tankar, cylindrar och plåtdetaljer ingår i produktutbudet och 

leverens av dessa sker till produktionsenheterna i Sverige och Europa där montering av hel maskin 

sker. 2003 utses enheten i Hallsberg till ”Core Competence Area” med ansvar att leda och samordna 

produktutveckling, tillverkning och försörjning av hytter globalt. Hallsbergs verksamhet var då ett eget 

företag med huvudkontor i Hallsberg med eget projektkontor och full uppsättning av konstruktion, 

produktion, inköp, logistik och finance osv. 2006 samlas alla Volvo CE bolag till ett aktiebolag Volvo 

Constuction Equipment AB, 2008 centraliseras verksamheten och projektkontoret flyttas till 

Eskilstuna, kvar i Hallsberg finns nu endast operations del av projektorganisation. 2009 introduceras 

återigen en ny organisationstruktur i vilken Hallsbergsenheten inlemmas under ”Operation Europe”. 

De senaste årens täta omorganiseringar har inneburit stora förändringar för enheten i Hallsberg både 

med avseende på organisatoriska ansvar och på den samlade kompetensen inom projektverksamheten. 

Nuläge: Volvo Construction Equipment AB är idag en av världens ledande tillverkare av 

anläggningsmaskiner och är ett av de mest dynamiska företagen i branschen. Företaget har expanderat 

snabbt under det senaste årtiondet och tillhör vid tidpunkten för undersökningen top-3-ligan i världen 

med avseende på storlek och resultat.  

Framtid: 2010 lanserades strategin ”Fit for the future” av företagsledningen i vilket man beskriver ett 

framtida läge 2015. Strategiens tre kärnvärden är ”högsta kundtillfredställelse med introduktioner på 

nya marknader”, ”högkvalitativa och bränslesnåla maskiner”, samt ”tillhöra ett av de mest lönsamhet 

företaget inom branschen”. Strategien medföra bland annat att en rad New Product Development 

projekt (NPD-projekt) startas för utveckling av nya produkter. Strategien medför även uppstart av 

projekt där vidareutveckling, uppgradering och anpassning av befintliga modeller sker. I samband med 

den nya strategin genomförs också ett omfattande verksamhetsutvecklingsprogram ” VPS - Volvo 

Production System” inom vilket all koncernenverksamhet utvecklas och anpassas enligt filosofierna i 

Lean Production för att effektivisera verksamheten. Med strategin ”Fit for the future” har Volvo CE 

Operation Europe, Hallsberg fått ett tydligt uttalat strategiskt fokus ”hytt” all verksamhet och 

kompetens koncentreras till just området ”hytt”. Vid tidpunkten för undersökningen drivs slutfaserna 

av tre stora NPD-projekt (2011-01-01) och ett 10-tal nya hyttprojekt är redan i uppstartsfaserna.   
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4.2 Empiri och initial analys från steget ”Nulägesanalys” 
Avsnittet är uppdelat i två delar. I den första delen redovisas en sammanfattning av dokumentstudien 

rörande Volvos projektmodell GDP. I den andra delen redovisas och analyseras data från interna och 

externa intervjuer från Volvo Construction Equipment.   

4.2.1 Grundstruktur: Projektmodell Global Development Process - GDP 

Sedan 2006 drivs NPD-projekt inom Volvo-koncernen enligt en, för koncernen unikt utvecklad och 

anpassad, traditionell projektmodell kallad ”Global Development Process – GDP”. Här återfinns de 

ramverk och förhållningssätt som Volvos projektmodell står för. GDP är en gedigen modell som 

rammässigt spänner över ett projekts hela livscykel. GDP består av 6 faser där varje fas är utformad 

för att indikera ett specifikt fokus i projektlivscykeln. De olika faserna är:  

 Pre-study - Define the scope of the project by establishing project conditions (goals, 

directives, target description and prerequisites for hard and soft products), developing 

requirements and alternative solution concepts. 

 Concept Study - Define and approve the solutions to be implemented and the project’s 

delivery from all areas. Freeze and sign the Project Description 

 Detailed Development - Analyze alternative concepts and select one concept for 

development, freeze Project Prerequisites and sign the Project Description. 

 Final Development - Build, verify, validate and refine the product solution. Refine Market, 

Aftermarket, Manufacturing and Assembly solutions. 

 Industrialization and Commercialization - Install, prepare and verify the industrialization 

system. Launch the product and the Aftermarket products. Sign the Product Release approval. 

 Follow-up - Hand over the project to the line organization, follow up project target 

fulfillment, summarize experiences and close the project.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fig 8: Global Development Process – GDP            . 
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Beslutspunkter 

I beslutspunkterna (fig 9) fattas beslut om budgetkostnader och finansiella medel fram till nästa 

beslutspunkt.  

Gater  

Varje fas startar med en gateöppning (fig 10). Vid gateöppningen visas vilka actions som ska utföras 

under kommande fas och inför kommande gate. Kriterier kombineras, läggs till eller tas bort för att 

passa de unika behoven i varje projekt. Gaten är även checkpunkten vid vilken projektledningen 

verifierar och konfirmerar att kriterierna för föregående gate är uppfyllda. Vid varje gate görs även en 

översyn om de slutliga projektmålen kommer att mötas och beslut om gatepassage fattas därefter av 

projktets styrgrupp.  

 

 
 

 

 

 

 
Fig 9: Beslutspunkter                                                                                       Fig  10: Gater                                          . 

Project Assurance Plan - PAP 

Projektet Assurance Plan - PAP (fig 11) kan beskrivas som en form av handlingsplan och är det 

dokument som visar samtliga erforderliga aktiviteter för fasen. Här återfinns ansvaret för vem eller 

vilken funktion som ansvarar för planerad aktivitet. När PAP’en skapas beaktas de unika 

förutsättningarna för varje projekt, aktiviteter läggs till eller tas bort efter behov. PAP’en ska ses över 

kontinuerligt och uppdateras med aktuella aktiviteter inför den kommande gaten före varje 

gateöppnande. Aktiviteterna i PAP baseras på: 

- Gällande aktiviteter från GDP, dokumenterat per grind i "PAP mall" 

- Projektets tidplaner 

- Projektets styrdokument så som projektdirektiv, projektplan, omfattning och mål. 

- Globalt accepterade processer och anvisningar. 

                                                                                                 Fig 11: Project Assurance plan enligt GDP                                . 
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GDP’s hörnstenar och kärnvärden 

Nedanstående fyra hörnstenar formar grunden i GDP. Projekt inom Volvo ska bedrivas med 

utgångspunkt i dessa hörnstenar. 

1. QDCF: 

Q-Quality representerar projektkvalitet. ”Project 

Assurance Plan - PAP” säkerställer att projektet har 

rätt kvalitet i alla förutbestämda punkter.  

D-Delivery står för leverensprecision inom projekten. 

Används som mätindikator för att möta ”Series 

Production Start” med rätt status.   

C-I Cost inkluderas både produkt- och projektkostn-

ader. Mäts och jämförs med grad av måluppfyllnad 

vid ”Series Production Start”. 

F-Feature är förmåga att uppfylla kundens önskemål, 

både med avseende på produkt-innehåll och service. 

Mäts i ”feature fulfilment vid ”Series Production 

start”. 
 
 
 

Fig 12: GDP’s kärnvärden 

2. Tvärfunktionalitet 

För ett lyckat produktutvecklingsarbete krävs tvärfunktionalitet. Människor med olika kompetenser 

och förmågor behövs i varje del och på alla nivåer i projektet. För att säkerställa ständig utveckling 

och förbättring ska kommunikation och samarbete mellan alla parter ske, från högsta ledning ner 

genom hela organisationen och mellan olika avdelningar, funktioner och befattningar. 

3. ”Prove, Plan, Predict”  

Inför varje gate genomförs en gategenomgång för att gaten skall kunna öppnas där projektets status 

presenteras för styrgruppen. Gategenomgång utgår från följande punkter 

 Validera och verifiera så att projektstatusen för respektive gatekriterie i “Project Assurance 

Plan – PAP” uppfyller korrekt status (se kap 4.1.1.3).  

 Planera föreberedelser inför nästa gate genom att visa documentation över kommande 

aktiviteter i PAP’en med tillhörande resursplanering. Dokumentationen skall även innehålla 

korrigerande handlingsplaner om så behövs.   

 Förutsäga kravuppfyllelse, risknivå och slutleverans enligt projektets omfattning. 

4.   Riskhantering 

Att hantera projekt är att hela tiden hantera 

risker. Vid varje grind beaktas, hanteras och 

minimeras både projektrisker och produktrisker. 

Den totala delen satsat kapital binds inte vid 

projektets början utan medel frigörs längs 

vägen.  

 

 

 
 
 

 
Fig 13: Risk management enligt GDP 
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4.2.2 Intervjuer utförda på Volvo Constuction Equipment. 

4.2.2.1 Internperspektiv – Volvo i Hallsberg 

När sammanställning av intervjuerna görs framträder ett antal olika områden som organisationen i 

Hallsberg anser vara viktiga för att visa projektframdrift på ett bra sätt. 

1. Information och kommunikation:  
Volvos GDP-modell är tydlig och ger en klar ramstruktur men trots detta upplevdes det ändå svårt att 

se totalbilden över projektens framdrift. Det framkommer nästan uniont från alla interna intervjuer, att 

såväl projektledarna som linjeorganisationen på Volvo CE Operation Europe,  Hallsberg, tycker att 

formerna för informationsutbyte är otydliga, dvs vad man ska informera varandra om, när man 

förväntas ge/få information, hur och i vilket format man ska presentera fakta och information. Många 

upplever att kommunikationsvägarna är otydliga, dels vet man inte alltid vem man ska vända sig till, 

dels förs information inte alltid vidare trots att man vänt sig till rätt person/avdelning. Det 

framkommer åsikter att man tycker att projektledarna ska driva och leda projekten tydligare medan 

projektledarna uttrycker att ”man lämnar ut massor med information men får sällan någonting 

tillbaka”. 

 Mötesstruktur: Rådande mötesstruktur internt i Hallsberg (2011-01-01) är:  

- Projektmöten en gång i veckan mellan projektledaren och samtliga alla 

projektdeltagare. Drivs av projektledaren. Mötena hålls i allmänna konferensrum utan 

möjlighet att bestående sätta upp projektinformation. Låg närvaro från endel 

avdelningar innebär att projektledarna får gå runt och personligen efterinformera för 

att nå ut med information.  

- Projektavstämning tre gånger i veckan mellan produktionstekniska chefen samt PT-

gruppchefer och projektledare. Drivs av PT-chef.  Mötena hålls vid ”byggnations och 

leverenstavlan” i produktionslokalen. Chefsrepresentanter från övrig linjeorganisation 

deltar ej i detta forum. PT-chefen för projektstatusen från detta möte vidare till 

ledningsgruppens dagliga styrningsmöten. 

- Internal Review Group, IRG en gång var 6:e vecka vid vilken ledningsgruppen i 

Hallsberg närvarar. Här visas övergripande projektstatus och projektledarna lyfter 

eventuella problemområden. Mötestiden har under de senaste åren reducerats från 1 

timme per projekt till 10 min per projekt. 

- Ett antal olika interna arbetsmöten med projektledare och projektgruppen, vissa är 

återkommande, andra sker vid behov. 

- Ett antal olika tvärfunktionella avstämningsmöten mellan komponentprojekt (hytt) 

och huvudprojekt (maskin), vissa är återkommande, andra sker vid behov.  

 Visualisering: Lämplig plats för permanent visualisering av projektframdrift med hjälp av 

pulsmöten och pulstavlor, så kallade obeyarum, saknades vid undersökningstillfället. 

Framdrift har ibland visualiserats med hjälp av mobila projekttavlor placerade på olika ställen 

i verksamheten i Hallsberg. Under en av de mest intensiva och kritiska faserna i samband med 

”SoP - Start of Production” för de tre pågående projekten (2011 jan/feb) användes en styrtavla 

vid vilken en tvärfunktionell grupp med representanter från hela organisationen samlades vid 

tre gånger per dag. Inför produktionsstart utgick uppföljning från ”Operation Readiness” och 

när produktionsstarten hade gått av stapeln skiftade fokus på mötet över till styrning av 

leveranser. ”Stormötet” upplevdes mycket positivt av organisationen, önskan om att fortsätta 

med arbetssättet och förslag på hur forumet kan förbättras ytterligare finns.  

2. Organisation och tvärfunktionalitet: 
Linjeorganisationen vill vid undersökningstillfället att projekten ska involvera linjen i tidigare skeden, 

man vill få information för att kunna påverka förbereda och planera. Samtidigt menar projektledarna 
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att det bitvis är svårt att involvera linjen, att man får lågt gehör från organisationen med bitvis låg 

närvaro vid projekt- och uppföljningsmöten. Vid intervjuerna framkommer en attityd från ”linjen” som 

visar att man hade svårt att förstå innebörden och ansvaret i sin roll vid projektdriften/arbete, att man 

levde kvar i tron om att fortfarande fanns kvar en ”projektorganisation med dedikerade 

projektresurser” i Hallsberg. Åsikter som ”det är inte mitt ansvar, det där är ju projektarbete” hördes 

ofta vid intervjuerna. Man vill samtidigt att samarbetet mellan olika avdelningar internt ska förbättras. 

Exempelvis önskar arbetsledarna att produktionsteknikerna ska träda fram och ta en större 

delprojektledarposition så att de tydligare förstår på line hur de nya produkterna ska hanteras. 

Projektledarna och platschefen menar att delprojektledare från alla organisatorska ansvarsområden på 

fabriken saknas. 

3. Resursbeläggning: 

Innan undersökningstillfället hade det arbetats aktivt med resursplanering mellan framförallt 

projekt/produktionsteknik. Resursäskningsprocess mellan projekt och övriga avdelningar fanns men 

fungerade bristfälligt. Vid undersökningstillfället var dock resurshanteringsprocessen även mellan 

projekt/produktionsteknik nedlagd. Stor förbättringspotential finns om arbete och rutiner med 

resursplanering återupptas. 

4. Tidsplaner: 

Bättre kommunikation av projekttidsplaner önskas av linjeorganisationen så att de vet när saker ska 

hända. Undran framkommer i några av intervjuerna varför deadlines inte respekteras och varför det 

aldrig blir någon konskvens om en uttalad deadline passeras. Fokus på nedanstående områden önskas. 

 Projekttidsplan 

 Byggplaner: Tydlig samordning mellan projektbyggnationer och produktions-byggnationer 

saknades delvis men ett starkt internt önskemål framfördes under intervjuerna om att 

tydliggöra projektbyggplanerna,  man vill veta vad som ska presteras och när insatser behövs, 

så att bemanning kan förberedas i god tid inför ”sina delar” av projektframdriften. Eftersom 

produktionsflödena är hårt belagda uttrycker produktionsplanörer och arbetsledning vid 

undersökningstillfället att man vill veta när byggnationer ska utföras i god tidinnan de ska ske, 

så att man kan planera in byggnationerna utan stora störningar i den normala produktionen. 

Logistikavdelningen som ansvarar för att lägga in projektbyggnationerna i ordinarie planering 

upplever att det är svårt att veta vilken plan som gäller och vilka datum man ska förhålla sig 

till eftersom man får motstående information om byggnationer och materialhemtagning från 

olika håll.  

 Leveransuppföljning: I intervjuerna berättas att det upplevts mycket strul och många 

förseningar av materialleveranser inför byggnationer. För materialbevakning är 

kommunicering av tidsplanen viktigt med eftersom man behöver veta vilka datum materialet 

ska användas och vilka kvantiteter som behövs. I samband med detta föreslås under 

intervjuerna att uppföljning av materialhemtagning bör ske. En av styrkorna hos 

organisationen i Hallsberg är förmågan att utföra prototypbyggnationer och leverera i tid till 

huvudprojekten även om förhållandena inte alltid är enkla. Denna styrka benämns som ”fix 

och trix”. Styrkan betraktas dock inte som en styrka av linjeorganisationen utan ses som en 

svaghet. 

 Avvikelser från plan: Ledningsgruppen vill vid intervjutillfället endast och enkom ha 

information om avvikelser från plan (3 största problemen) för att kunna tilldela och omfördela 

resurser till åtgärder för korrigerade insatser. De menar att avvikelsehantering på något sätt bör 

ingå som en indikator för att visa projektframdrift. Uppföljning av problem och fokus på ”top 

tre” finns i dagsläget men statistikuppföljning och resultatredovisning av problem saknas.  

Utöver ovan nämnda rubricerade områden framkommer från intervjuerna andra punkter vilka 

respondenterna anser är viktiga för Volvo i Hallsberg att följa upp. Däribland nämnes:  
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5. Kostnader 
- Produkt-kostnad: delvis uppföljning finns. 

- Resursförbrukning: underlag finns men systematisk uppföljning och visuell sammanställning saknas. 

- Investeringar underlag finns, visuell sammanställning saknas 

- OP-tider: underlag finns, visuell sammanställning saknas 

6. Kvalitet 
- Revisionsresultat: underlag finns, visuell sammanställning saknas 

- Mätresultat: underlag finns, visuell sammanställning saknas 

- Poka-Yokesäkring i produkt- och verktygskonstruktioner: systematisk uppföljning och visuell 

sammanställning saknas. 

7. Actionuppföljning 
- Fixturer: uppföljning och visuell sammanställning görs vid behov per projekt. 

- Instruktioner: uppföljning och visuell sammanställning görs vid behov per projekt. 

- Ritningsgranskningsuppdrag: systematisk uppföljning och visuell sammanställning saknas. 

- ECN-hantering och beredning av strukturer: underlag finns, visuell sammanställning saknas.  

- Produktkritikärenden: underlag finns, visuell sammanställning saknas. 

- Manufacturing Requirement: ingen check görs vid tillfället undersökningen 

8. Scope och targets 
- QDCF 

9.  Gatestatus  
- PAP – Project Assurance Plan 
- Operation Readiness inför Start of Production 

4.2.2.2 Externperspektiv – Volvo i Eskilstuna och Braås 

Resultaten visar att även Volvo CE Operation, Hallsberg’s externa intressenter upplever det ibland är 

svårt att riktigt veta status för Hallsbergs projekframdrift. Intervjuerna visar att i mångt och mycket 

finns samma behov av information som i de interna intervjuerna men att här behövs ett annat 

perspektiv av informationen för att framdriften i projekten i Hallsberg ska framställas med tydlighet. 

1. Information och kommunikation:  
Både Technology och huvudprojekt upplever ibland även de att kommunikationsvägarna är otydliga. 

Projektledarna i Hallsberg uttrycker en önskan om att kommunikation och informationsutbyte mellan 

siterna borde förbättras och både huvudprojekt och Technology håller med om att informationsutbytet 

och kommunikationen mellan siterna kan bli mycket bättre. De bekräftar att information färdas från 

delprojekten i Hallsberg till huvudprojektet på huvudsiterna men att information inte kommer tillbaka 

i riktigt samma utsträckning det skulle behövas.  

 Mötesstruktur:  

- Tvärfunktionellt veckovis uppföljningsmöte mellan inköp, konstruktion och produktion 

hölls under de sista faserna i några av de projekt som drevs vid undersökningstillfället. 

Detta upplevs ha fungerat mycket bra och nämns vid flera tillfällen som en klar 

framgångsfaktor.  

- Kontinuerliga projektledningsmöten har skett/sker, under den ovan nämnda kritiska 

perioden (SoP – Start of Production 2011) hade man daglig avstämning mellan delprojekt 

(hytt) och huvudprojekt (maskin). Men huvudprojektets representanter erkänner samtidigt 

att det blir viss snedfördelad uppmärksamhet och fördelning samarbetet och i ledarskapet 

– det egna huvudprojektet får ofta mer fokus än man ger en ”del-projektet” trots att 

intentionen är en annan.  

- Arbetsmöten vid behov. 

2. Organisation och tvärfunktionalitet:  
Projekten löper under flera år och förändringar sker längs vägen. Omorganisationer sker och personer 

byts ut under projektens gång vilket försvårar och bryter upp samarbetsformer. Samarbetet fungerar 

olika vid olika tidpunkter och är beroende på vilka faser man passerar och vilka behov av 
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samarbetsformer som finns i respektive fas. Projektledarna i Hallsberg menar dock att huvudprojekten 

inte alltid är bra på att involvera delprojekten i rätt tid. Delprojekten i Hallsberg behöver delta även i 

de tidigare faserna för att kunna påverka konstruktionslösningar så att dessa utvecklas med ett 

produktionsanpassat perspektiv. Man behöver också involveras tidigare så att interna tids-

/resursplaneringar kan utföras i god tid för att organisationen i Hallsberg ska hinna med att bemanna 

sina avdelningar så att erforderliga projekt och produktionsförberedelser kan utföras. Även 

Technology (konstruktion) i Eskilstuna och huvudprojekt menar att samarbetet mellan siterna kan 

förbättras väsentligt. Från Technology (konstruktion) i Eskilstuna uttrycks önskemål om att tydligt 

utnämna projektproduktionstekniker som speakningpartners under tiden man konstruerar produkterna 

för att underlätta samarbetet.  

3. Tidsplaner: 

- Byggplaner: Technology vill närvara vid prototypbyggnationerna i Hallsberg för att kunna 

utvärdera utfallet av konstruktionen. Man föreslår att byggmöten införs i samband med 

prototypbyggnationer för att underlätta genomförande och hålla hög konstruktionsnärvaro vid 

byggnationerna. Uppföljning och kommunikation av tidsplaner och bygg/leveransplaner är 

viktiga även för huvudprojekten (i bla Arvika och Braås). Huvudprojekten har intresse av att 

veta när leverenser sker eftersom man behöver hytter i rätt tid till maskinbyggnationerna. 

Huvudprojektet måste tydligt visa huvudtidsplanerna i god tid eftersom huvudprojektets 

tidsplanering styr komponentprojektens tidsplanering i Hallsberg. 

4. Kvalitet 

- Produktkritik 

5. Scope och target 

- QDCF: Under externintervjuerna framhålls att QDCF ska användas för att visa 

projektframdriften med avseende på måluppfyllnad. 

6. Gatestatus 
- PAP – Project Assurance Plan: Under externintervjuerna framhålls att PAP’en ska användas 

för att visa projektframdriften med avseende på aktiviteter. 

Sammanfattas de interna och externa intervjuerna framkommer att kommunikation i alla dess former 

anses vara ett av de viktigaste kriterierna för att förstå hur projekten framskrider. I både de interna och 

externa intervjuerna stämmer alla in i insikten om att kommunikation och information till varandra 

samt visualisering av denne är viktig för att skapa förståelse i processerna. 

4.3 Empiri och initial analys från Benchmarking 
Efter nulägesanalys på Volvo läses nedan en sammanställning och analys av intervjuerna från besök 

på två olika affärsområden på Atlas Copco, URE och ROCTEC. Benchmarking syftar till att ge 

perspektiv, exempel och insikter om hur andra företag än det studerade hanterar projektframdrift.  

4.3.1 Atlas Copco AB, URE:  

Vid det första mötet visas arbetssättet för att visa framdrift i produktkritikärenden från eftermarknad. 

Respondent R visar ett rum vid vilken all framdrift av ärenden sker. Här träffas man ca 40 minuter 

varje vecka och deltagare från hela linjen finns med på plats. Hela väggen täcks av tavlor och på dessa 

tavlor finns ett antal olika informationsområden visualiserade. Processen startar i en postit-lapps-inbox 

när ett ärende ska adresseras och man arbetar sedan enligt en tydligt uttalad struktur uppdelad i tre 

faser: Design, Införande och Resultat. Framdriften för respektive ärende är visualiserad på tavlan med 

hjälp av bland annat: 

- Tidsaxel 

- WBS - Work-breakdown-structure 

- Resursfördelning 

- Ansvarstilldelning 



Mittuniversitetet – Framdrift av Projekt mellan Gater - Malin Uhlán - Juni 2014 

___________________________________________________________________________ 

  Sidan 31 av 56  

 

Respondent R vittnar dock om att det bitvis är svårt att erhålla hög närvaro av deltagarna vilket gör att 

framdriften i respektive ärende inte alltid är på topp. 

En liknade lösning presenteras av Respondent S när ”5S-tavlan” vid dagens andra möte visas. Här 

syns inte heller en ensam faktor för att visa ett projekts framdrift utan återigen finns hela processen 

visualiserad på tavlan från vilken framdriften i projekten sker. Här finns till att börja med en 

övergripande tavla vilken visar alltså vägen och målen med arbetet och ”tillhör” ledningsgruppen. På 

tavlan återfinns:  

- Företagets 5S-principer (vilka guidelines man har) 

- Pågående projekt 

- Det önskvärda framtida läget.  

För att visa framdriften av det dagliga arbetet i projekten kompletteras informationen från den första 

tavlan med ytterligare en tavla vid vilken man träffas vid 2 ggr per dag under ca 10 min. På den andra 

tavlan visas: 

- ”Att göra": 

- Övergripande tidsplan 

- Layouter 

- Aktivitetslistor 

- Klara aktiviteter mm. 

- Avvikelser: Vad går inte enligt plan och varför 

- Lösning: Hur avvikelsen ska hanteras 

- Ansvar: Vem ansvarar för aktiviteten 

- Klar: Färdigdatum för korrigering och implementation av lösning. 

Vid det tredje och avslutande mötet vid Atlas Copco AB, URE sammanfattar Respondent T, 

konsulterande projektledare på Atlas Copco AB sedan många år, vilka riktlinjer som används för att 

skapa tydlighet i kommunikation av projektframdrift: 

- Hellre många korta möten på ”varje dag basis” än ett långt under veckan. 

- Var nära, driv nära, var tillgänglig som projektledare. 

- Använd Whyteboard - visa process, aktiviteter och ansvarig 

- Dela ner aktiviteterna i små delar: 150 instruktioner => 10 instruktioner denna vecka (och 

tänk på att en aktivitet är ett VERB inte ett läge eller en status) 

- Visa bilder när man pratar om problem, produkter eller lösningar (en bild säger mer än 

1000 ord). 

- Engagera, skapa delaktighet, få alla att vara med i beslut (det är svårt att ändra något man 

bestämt själv) 

4.3.2 Atlas Copco Rock Drills AB, ROCTEC: 

För att leda produktutvecklingsprojekt vid Atlas Copco Rock Drills AB, Roctec har man sedan 

några år tillbaka tillsammans med konsultföretaget Parmatur AB arbetat fram och infört en 

helhetslösning för styrning av projekt. Ett stort projektrum har skapats där en tydlig röd tråd syns 

genom alla steg genom hela projektens livscykel. All styrning och uppföljning kopplat till projekten 

sker i rummet. I projektrummet återfinns whyteboard-tavlor i nedan följande ordning: 

1. Pulsmetodtavla: Beskriver tydligt metoden för process och arbetssättet (hur man ska 

arbeta). Här finns även rollbeskrivningar på vilka kan läsas vad som förväntas av varje roll 

och deltagare. 

2. Marknad: Här beskrivs vad som är på gång in och vilka kundbehov som finns på 

marknaden, ”önskelistor” med olika businesscase. Möten mellan marknad och lednings-

grupp sker 1 ggn/vecka 

3. Ledningsgrupp: Ledningsgruppen fattar beslut om vilka nya projekt som ska startas, 

vilken projektportfölj man ska ha. Här fattas även styrbeslut i pågående projekt och 

projektrelaterade nyckeltal, tex kostnader, hastighet och framfart i pågående projekt (där 

hastighet=antalet tilldelade resurser som arbetar aktivt i projektet under veckan) följs upp. 
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Möten sker en gång per vecka mellan ledningsgrupp/projektchef/projektledare samt 

linjechefer. 

4. Projekttavlor: Alla pågående projekt har en standardiserad tavla på vilken till exempel 

scope, övergripande tidsaxel, riskanalys, PERT-utformade tidsaxlar där pågående och 

närliggande kommande aktiviteter visas (Work-Breakdown-Structure). All avstämning av 

framdrift och all planering och dialog av kommande arbete veckas utgår härifrån. Möten 

med samtliga deltagare i projektgruppen sker framför denna tavla 1 ggn per dag. 

5. Assignment: Denna tavla visar och strukturerar alla övriga uppgifter som inte står i direkt 

relation med projekten som det på något sätt uppkommer behov av under projektens 

framdrift eller uttrycks behov av att utföra, till exempel icke-projektrelaterade problem som 

uppstår under arbetets framskridande, underhållsuppdrag, supportuppdrag osv. Uppdragen 

delas upp i shortterm/longterm och prioriteras samt ansvarsfördelas varje dag efter projekt-

mötena. Här deltar alla linjechefer och projektledare.  

6. Resurstavla: Tavla vid vilken samtliga tillgängliga resurser finns representerade  i form av 

”hela” eller ”tredjedelsandelar”. Här sker veckovis resursfördelning. Linjechefer och 

projektledare gör fördelningen tillsammans.  

7. Kunskapstavla: Här visas behov av utbildning och djupare analyser. Vad behöver man 

veta mer om för att lösa ut x? Vad behöver man analysera för att lösa ut y? 

Våra värdar på Roctec berättar att tack var detta arbetssätt har en mycket bättre bild och förståelse 

av hela projektprocessen, från vagga till grav, erhållits vilket lett till ökad delaktighet med snabbare 

kortare beslutsvägar och kraftigt reducerade ledtider för utveckling och produktionssättning av nya 

produkter. Tack vare denna grundstruktur har samarbete över gränserna skapats, man har fått ett 

helhetsgrepp och ingen pratar längre om att det är rörigt och ovisst i projektframdriften. För att få 

med alla på tåget berättar de att det nya arbetssättet för projektarbeten startade med utbildning av 

samtliga deltagare, men trots utbildning, har det tagit tid för alla att förstå det nya arbetssättet. De 

berättar att resultaten av arbetssättet idag (våren 2011) upplevs oerhört positivt av de som arbetar i 

och kring projekten.  

4.4 Fördjupad analys utifrån forskningsfrågorna 
I detta avsnitt utförs avslutningvsvis en fördjupad analys där forskning, ledande praktik och empiri sys 

ihop utifrån forskningsfrågorna. Forskningsfråga 1-3 analyseras ur ett generellt perspektiv. 

Forskningsfråga 4 analyseras utifrån det specifika företaget i fallstudiens perspektiv. 

4.4.1 Vilka indikatorer är enligt forskning och ledande praktik lämpliga att 
använda för att följa framdriften i projekt mellan gaterna i projekt-
ledningsprocessen? 

Hur börjar man arbetet med val av indikatorer? I projektens begynnelse fokuserades uppföljning av 

projekt kring tid pengar och innehåll (Iron Triangle). I takt med att globalisering tilltar, teknologier 

utvecklas och kraven ökar ser vi idag att även komplexiteten i projektuppföljning ökar. Som svar på 

Volvo CE Operation Europe, Hallsberg förfrågan om att undersöka möjligheten att utveckla en enda 

lägesindikator vilken visar ett projekts status som helhet förefaller det teoretiska svaret vara: Ja det 

går, med det kräver avancerade tredimensionella beräkningar och verktyg specialdesignade för 

ändamålet och även om specialverktyg för en sådan sammanställning används har metoden en mängd 

osäkra faktorer vilket gör metoden svår att använda (Lauras et al, 2010). Trenden inom forskning kring 

projektindikatorer är, att istället för att kondensera antalet indikatorer, bör uppföljning av projekt hellre 

innefatta en kombination av ett antal olika indikatorer (Lauras et al, 2010). Utmaningen i 

projektstyrning förefaller istället ligga i valet av rätt kombination av indikatorer. Dessutom gäller det 

att använda rätt indikator vid rätt tillfälle under ett projekts livstid eftersom behovet av indikatorer 

varierar beroende på var i projektet man befinner sig. Kombinationen av indikatorer ska därför även 

kopplas till de olika specifika behoven av information under ett projekts livstid (Lauras et al, 2010).  

En sammanställning av valda delar ur litteraturstudien (fig 14) visar de indikatorer forskning och 

ledande praktik anser vara lämpliga att använda vid uppföljning av projektframdrift. 

Sammanställningen visar även vilka indikatorer som används på Atlas Copco enligt den genomförda 
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benchmarkingstudien, vilka indikatorer som anvisas i den inom Volvo generellt tillämpade 

projektmodellen GDP samt vilka indikatorer som enligt studiens intervjuer följs upp på Volvo i 

Hallsberg vid tidpunkten för undersökningen. 

 

Fig 14: Indikatorsammanställning ur teorisynpunkt 

En analys och sammanfattning av respektive indikator i fig 14 ger: 

Strategic Alignement, Portfolio Management och Benefits Realization  

Forskare hävdar ett projekts framdriftsindikatorer ska kopplas till verksamhetens unika behov och 

kärnvärden (Kaplan &  Norton 1993, Rocha 2014, Korhonen et al 2014 mfl). Ett val av indikatorer 

startar lämpligen i en analys av projektens kärnvärden så att projekten ligger i linje verksamhetens 

strategiska målsättningar och adderar värde till verksamheten (business case). Dessa indikatorer visar 

dock inte själva framdriften mellan gaterna utan syftar till att utgöra beslutsgrund för projektstart eller 

ej vid projektens början. Tabellen visar att dessa tre indikatorer följs och monitoreras på Atlas. I GDP 

hanteras Strategic Alignement och Portfolio Management i forum utanför GDP’s ramar medan 

Benefits Realization hanteras aktivt inom modellens ramar genom ett projekts hela livscykel. 

Ramverk och Gater (Aktiviteter) 

Både forskare och privata aktörer uttrycker att projektframdriftindikatorer med fördel grundas i 

ramverket och gater eftersom ramverket och gater utgör själva ryggraden i projektdriften (Karlström & 

Runesson, 2005). Andersén et al (1994) pratar om milstolpar och menar att milstolpeplanen beskriver 

vad som ska uppnås i projektet, med andra ord vilka aktiviteter som ska utföras och förespråkar att 

uppföljning av gater ska ske med hjälp av att nedbrytning av aktiviteter . Till rubriken Ramverk, Gater 

knyts därför begreppet ”Aktiviteter” vilket kortfattat beskrivs som en logisk plan vilken syftar till att 

rätt status ska erhållas vid gaten (Andersén et al 1994). Tabellen i fig 14 visar att projektuppföljning 

hos Atlas Copco sker utifrån ramverksstrukturen och att man använder WBS.  Nulägesananlysen visar 

att ”aktivteter” återfinns Volvos GDP i det som benämns som PAP – Project Assurance Plan. 

Intervjuer och analys visar vidare att ”aktivitet” anses vara en viktig framdriftsindikator av det 

studerade företagets intressenter men att uppföljningen av aktiviteter (PAP) kan stärkas. 

Projektplan  

Planen visar när i tiden erfoderliga aktiviteter ska ske för att rätt staus vid gaten ska erhållas. 

Sammanställningen visar att både forskare som förespråkar traditionella projektmodeller såväl som 

förespråkare inom Agile/Lean projektledning menar att projektplanering är ett essentiellt styrmedel för 
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att visa ett projekts framdrift. Den anses vara en av grundbultarna för att visa projektframdrift och ska 

ingå i kombinationen av indikatorer. På Atlas Copco följs projektframdriften både på övergripande 

nivå genom monitorering och uppföljning av den totala projektplanen och i nedbruten form genom 

uppföljning av detaljplaner (WBS – Work Breakdown Structure). På Volvo CE, Operation Europe, 

Hallsberg följs projektframdriften på övergripande nivå genom uppföljning av den totala 

projektplanen. Rapportering och uppföljning detaljplaner sker vid behov, dock bryts inte de 

övergripande planerna till samma detaljnivå som syns på Atlas Copco utan detaljplanframdrift visas 

istället i form av tidssatta checklistor.  

Projektdefinition  

En återblick på de många projektdefinitionerna ger ledtrådar om ”resultat” som en viktig parameter 

vid ett indikatorval. Det hävdas att val av indikatorer ska visa att man uppnår det man planerat uppnå 

utifrån projektens mål, innehåll och omfattning (scope och targets). I sammanställningen syns en 

uppslutning runt scope och targets som framdriftsindikator från nästan samtliga parter. Enligt 

Blomberg (1999) ska val av indikatorer även ske med utgångspunkt i vad som är ”icke-projekt”. Detta 

återspeglas inom projekt på Volvo där ”new content” och ”carry over” tydligt definieras. En indikator 

på Volvo innefattar endast ”new content”. Projektdefinition följs upp på Atlas Copco och följs delvis 

upp på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg men kan stärkas. 

Stakeholder/Intressenter 

Ett projekt konstateras ha fler intressenter alla med sina respektive unika behov av information (Rocha 

2014, Bernardo 2014 mfl). Val av framdriftsindikatorer bör kopplas till projektets intressenters behov 

av information så att projektframdrift visas utifrån intressenters synvinkel. På Atlas Copco erhålls en 

naturlig koppling till intressenters behov vid  uppföljningen tack vare den helhet som pulsrummet och 

dess mötesstruktur ger. I GDP uttalas en stark koppling till kundperspektiv och stakeholder-analyser 

sker på huvudprojektnivå. På komponentnivå, dvs för Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg 

hanteras inte frågor kopplat till ”intressenter”. 

Kostnader 

”Cost” är sedan projektens begynnelse en av huvudparametrarna när projektframdrift mäts (se Iron 

Triangle). Tabellen visar att samtida forskning inte har förändrat synen på ”cost” som 

framdriftsindikator. Tilläggas kan, att indikatorn ”cost” med fördel delas i två indikatorer: 

”Projektkostnad” och ”Produktkostnad”. ”Projektkostnad” monitoreras med hjälp av budgeten och 

visar huruvida tilldelade medel förbrukas eller ej i förhållande till plan vilket ger en indikation om 

projektet håller den framdrift som planerats eller ej (Sebestyén 2009, Bernardo 2014, ILL, PMI, ISO 

mfl). Indikatorn ”Produktkostnad” visar inte framdrift i sig men ger en indikation på om 

kostnadsmålen för produkten håller. Intervjuerna visar att ”Kostnad” anses vara en viktig indikator 

både på Atlas Copco och i GDP och på det studerade företaget. Dock syns att kostnadesuppföljning på 

Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg kan stärkas. 

Organization, Human Resource och Communication 

Sammanställningen visar att organisation, resurser och kommunikation förefaller vara viktiga att följa 

upp. ”Resurs” återfinns ofta i själva definitionerna för projekt och ”resurs” återfinns även i projektens 

ursprungliga framdriftsindikatorer (Iron Triangle). Inom Agile/Lean’s arbetsmetoder är organisation 

och kommunikation en huvudkomponent (Sebestyén 2009). Dessutom visar samtida forskning från 

två, av varandra oberoende, rapporter att problem kopplat till organisation är orsaken till flest 

upplevda problem inom projekt (Wearne 2014, Korhonen et al 2014). Att organisation, 

resurshantering och kommunikation är källa till upplevda problem inom projekt på Volvo 

framkommer i sammanställningen av intervjuerna från Volvo i Hallsberg och i 

indikatorsammanställningen i fig 14 där den saknas helt. ”Organisation” och ”Resurser” och 

”Kommunikation” borde således vara självklara indikatorer vid ett val. Noteras bör att en indikator 

som monitorerar ”organisation” dock visar inte framdrift i sig. Den indikerar att roller och 

ansvarsområden är klarlagda, att rutiner finns på plats och att projektteam med rätt antal människor, 

rätt kombination av team och rätt kompetens finns tilldelade till projektens förfogan så att 

kommunikation och gränsöverskridande samarbeten sker (Sebestyén 2009, Bernardo 2014 mfl). En 

indikator som monitorerar ”resurs” kan däremot visa framdriften i form av hastighet om beräkningar 

av antalet aktivt arbetande resurser vid mättidpunkten utförs (Sebesýen 2009, Atlas Copco Roctec).   
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Kvalitet 

Sammanställningen visar att kvalitet liksom mål, tid och kostnad är en av huvudparametrarna inom 

projektuppföljning (Iron Triangle). Kvalitet ingår i både ursprunglig indikatorsetup såväl som i nutida 

och på de båda studerade företagen och kan betraktas som ”självklar” vid ett indikatorval. 

Risker 

En riskindikator visar inte heller framdrift i sig självt men kontinuerlig proaktiv bedömning av risker i 

projekt om risker monitoreras kan innebära att kostsamma och tidsödande fel och misstag undviks. 

Risk som projektindikator nämns inte bland projektuppföljningens ursprungliga indikatorer men 

rekommenderas av nutida forskare, bland annat Sebestyén 2009, Rocha 2014, Bernardo 2014 mfl. 

Sammanställningen visar att riskindikatorer rekommenderas även av samtliga ledande privata aktörer i 

undersökningen. Vidare visas att riskindikatorer används på Atlas Copco, där problem snabbt fångas 

upp och hanteras i tidiga stadier genom daglig riskbedömning på projektmötena. I GDP 

rekommenderas riskbedömning vid gater samt genom löpande uppföljning. Intervjuerna på Volvo CE, 

Operation Europe, Hallsberg avslöjar att riskhanteringen anses vara viktig men kan utvecklas.  

Upphandling, kontrakt, anskaffning av tjänster och material 

Denna indikator syftar till att följa upp underleverantörers och entreprenörers prestanda samt 

säkerställa att avtalsvillkor hålls. Tabellen visar att samtliga ledande aktörer inom projektledning 

framhåller vikten av att inkludera uppföljning av ”procurement” vid ett val av lämpliga indikatorer. 

Change management indikator.  

Att styra projekt innefattar att hantera ändringar. Ny fakta och förändrade förutsättningar kan 

uppkomma längs resans färd. Att inkludera ”change management” som en indikator innebär att en 

aktiv medveten hantering av förändringar kan hållas under projektens gång och undvika scopecreep. I 

tabellen syns inte ett starkt underlag för att ändringar ska läggas till ett projekts olika indikatorer men i 

litteratur om projektledning nämnes problematiken kring ändringar ofta och i Wearnes rapport från 

2014 om problem i projekt är ”change” det femte största upplevda problemet. Tabellen visar att 

Agile/Lean förespråkar att ”change” bör vara en av ett projekts indikatorer. Tabellen visar även att de 

båda studerade företagen kontinuerligt följer upp ändringar.  

Issues  
Det är sällan ett projekt framskrider helt utan problem. Att monitorera de största problemområdena 

hjälper till att få fokus på de aktuella problemområdena. I tabellen framkommer att ”issues” inte får ett 

starkt stöd inom forskning eller ledande praktik. Men Andersén et al (1994) förespråkar uppföljning av 

problem och inom Lean/Agile framhålls att problem behöver hanteras så snabbt som möjligt för att 

undvika kostsamma misstag och det uttalas specifikt vid ett flertal tillfällen under både de interna, 

externa och benchmarking intervjuerna att ”top 3 issues” är en viktig framdriftsindikator som 

definitivt ska finnas med vid val av indikatorer. 

Projektstatus 

Är inte en indikator i sig självt men om ovan nämnda indikatorer visas tillsammans erhålls ett projekts 

sammanslagna status.  

Om fig 14 studeras närmare noteras en intressant iakttagelse. Benchmarkingresultatet från Atlas 

Copco påvisar en positiv anda kring projektuppföljning och en tydlighet runt projektens status. 

Tabellen visar att Atlas Copco har satsat på helhet och har statusrapportering av alla de ovan nämnda 

indikatorerna. Figur 14 visar också att uppföljning för fyra indikatorer saknas helt, sex indikatorer följs 

upp delvis och att endast sex indikatorer följs upp tillfredsställande på Volvo CE, Operation Europe, 

Hallsberg vilket skulle kunna var en av anledningarna till att projektframdriften uppfattas så otydligt. 

Därvid lag noteras att det på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg finns stora 

utvecklingsmöjligheter att visa projektframdriften tydligare gentemot sina intressenter.  
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4.4.2 Hur kan framdriften kommuniceras så att det är lätt för ett projekts alla 
intressenter att förstå hur projektet framskrider mellan gaterna?  

Litteraturen påpekar att ett projektets totala status består av en mängd olika indikatorer (Lauras et al 

2010). Mängden indikatorer kan ge svårigheter att fånga helheten. Risken att bilden av projektets 

totala framdrift blir splittrad och för detaljerad är stor. Så hur ska då projektstatus kommuniceras på ett 

enkelt och tydligt sätt så att dess intressenter förstår? Det vittnas om att en av framgångsfaktorerna 

ligger i hur vi kommunicerar framdriften mellan gaterna. Forskare inom traditionell projektledning 

förespråkar tydliga kommunikationsstrukturer, möten med fasta intervall (gater), bestämda agendor 

och rapporteringspunkter (Andersen et al, 1994 Bonner et al, 2002 mfl). Forskning inom Lean/Agile 

visar att resultaten förbättras om gatestrukturer med dess långa rapporteringsintervall kombineras med 

Agile/Lean arbetsmetoder (Karlström & Runesson, 2005). Det hävdas att ”den röda tråden” och 

visualisering av projektkommunikation är de viktigaste verktygen för att alla inblandade ska förstå hur 

projekten fortskrider. Användandet av sk obeyarum, där en verksamhets totala projektportfolio och 

projektens hela livscykel monitoreras rekommenderas (Sebestyén, 2006). All projektledning och 

projektuppföljning ska kommuniceras med utgångspunkt i obeya-rummet. Arbetet ska också drivas 

utifrån kundvärdeskapande projektprocesser (Sebestyén, 2006). Forskningsresultat bekräftar att ett 

projekts framdrift blir tydligare och att intressenter ofta upplever stor förbättring om man skapar 

obeya/pulsrum där den sammanslagna totala bilden över alla projektens faser och framdrift 

visualiseras på ett enhetligt och sammanhållet sätt (Karlström & Runesson, 2005).  

Kommunikations/mötesstruktur och visualisering 
Sammanställningen i fig 15 visar vilken kommunikationsstruktur som i teorin föreslås för att vara 

framgångsrik. Sammanställningen visar även vilka kommunikationsforum som används på Atlas 

Copco och vilka som förespråkas i projektmodellen GDP. Dessutom syns vilka kommunikationsforum 

som användes på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg vid tidpunkten för undersökningen. 

 
 Fig 15: Föreslagen kommunikationsstruktur 

De genomförda intervjuerna och benchmarkingstudien visar att kommunikation i projekt på Atlas 

Copco drivs i enlighet med Lean/Agile’s pulsprinciper. All framdrift av projekten visas med 

utgångspunkt i ett sk pulsrum/obeyarum. I pulsrummet visas projektens status över hela dess livscykel. 

All projektstyrning och projektuppföljning sker i projektrummet. Alla intressenter deltar vid projekt-

avstämningarna. Möjlighet att snabbt fatta beslut finns eftersom alla ansvariga, ledning,  linjechefer 

och projektledare, är ”där det händer när det händer” (sk Jidoka-beslut). Framdrift i samtliga pågående 

projekt montireras. Kompletterat med resurstavlor, kompetenstavlor, kommunikationstavlor och tavlor 

som visar ”övriga uppgifter” ges en mycket tydlig och överskådlig bild över projektens totala status. 

All projektkommunikation sker i pulsrummet vilket bidrar till att ge intressenterna den röda tråden 

som är viktig för att erhålla en tydlig bild av projektens status. Vid intervjuerna berättades man att förr 

upplevde otydlighet vid rapportering av projektens status men att numera finns en förståelse för 

delaktighet och en upplevd helhet av projektframdriften med god inblick i projektens status. I figur 15 

syns att man på Atlas Copco följer den kommunikationsstruktur som föreslås av ledande praktik. 

Upplevelsen av hur tydligt projektstatusen visas skiljer sig stort mellan Atlas Copco och Volvo i 

Hallsberg enligt intervjuerna. Projektledarna på Volvo i Hallsberg vittnade om att det var svårt visa 

projektens ”temp” och visa hur framdriften låg till gentemot plan för intressenterna. Projektens 

intressenter, å sin sida, berättade att de inte riktigt såg eller förstod projektens status. I företagsstudien 

på Volvo framkom att projekten på Volvo drevs enligt traditionell gateförfarande vid tidpunkten för 
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undersökningen. Framdriften visades enligt traditionella gaterapporteringsmetoder med hög grad av 

administration och långa intervaller mellan rapporteringsmöten. Röd tråd i kommunikations- och 

rapporteringsstruktur saknades. Projektrum med möjligheter att skapa visuell översyn över projekten 

och monitorera projektstatusen saknades helt. Efter en rad stora omorganisationer uppvisade även 

projektorganisationen i Hallsberg brister. Organisationen hade splittrats och var inkomplett, roller 

hade förändrats och utsedda projektrepresentanter förstod inte alltid sitt ansvar att bära information 

mellan projektmöten och linjefunktion. Stöd och engagemang från ledningsgrupp och 

linjeorganisationen var låg. I Fig 15 syns tydligt differensen mellan av ledande praktik föreslagen 

kommunikationsstruktur och de kommunikationsforum som användes på Volvo CE, Operation 

Europe, Hallsberg vid undersökningstillfället vilket bekräftar den upplevda situationen av otydlighet.  

Indikatorer kopplat till kommunikationsstruktur. 

Om de indikatorer som visas i fig 14 kopplas till kommunikationsstrukturen i fig 15 erhålls en tabell 

vilken visar i vilket forum uppföljning av föreslagna indikatorer ska ske (fig 16). Sammanställningen 

visar även vilka forum Atlas Copco använder för uppföljning av resp indikatorer och vad GDP-

modellen förespråkar. I sista kolumnen visas i vilka forum rapportering av respektive indikator sker på 

Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg vid tidpunkten för undersökningen.  

 
Fig 16: Indikator kopplat till forum 

I kolumnerna för Benchmark och Empiri visas det huvudforum som indikatorn följs upp i. 

Indikatorerna följs dock ofta upp i flera forum, både nedåt och uppåt, via given eskaleringstrappa. I 

tabellen kan utläsas att Atlas Copco använder de pulsforum som forskning och litteratur förespråkar 

för respektive indikator. Intervjuerna från Atlas vittnar om att helhetssyn, engagemang och 

uppslutning kring projekten finns. Tabellen visar att vissa av de enligt forskning föreslagna 

indikatorerna inte täcks alls i något forum på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg. Intervjuerna 

från Volvo i Hallsberg beskriver dessutom att även om själva forumet och mötet finns, är deltagandet 

på projektmöten inte alltid komplett vilket förmodligen är en av orsakerna till att det är svårt att få ut 

ett framgångsrikt resultat ur uppföljningsmötena även om de hålls.  

4.4.3 Med vilka intervall mäts lämpligen framdriften mellan gaterna? 

Hur ofta bör då framdriften mätas för att veta om projektet följer plan eller inte? I de övergripande 

ramverken finns naturliga avrapporteringsintervall tack vare gateförfarandet. Dock är det ofta långa 

intervall mellan gaterna. Tätare uppföljningsintervall än gater behöver finnas för att inte tappa greppet 
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längs vägen fram mot gaten. Fig 17 sammanställer de teoretiska och empiriska tidsintervall för 

forumen i kommunikationsstrukturen från fig 15:  

 

 Fig 17: Tidsintervall för föreslagna uppföljningsforum 

I sammanställningen (fig 17) utläses att det i den litteratur och de forskningsrapporter för traditionell 

projektframdrift som analyserats inte nämns några intervall för hur ofta projektframdrift ska följas upp 

mellan gater för att vara lyckosam. Däremot visar fig 17 att det är i arbetssätten och metoderna inom 

Lean/Agile som de handfasta råden inledningen i denna rapport menar saknas kan hämtas. Agile/Lean-

förspråkare och intervjuer vittnar om att löpande kommunikation med täta intervall är viktigt för att ett 

projekts intressenter ska förstå hur projekten framskrider mellan gater. Det framhålls att veckovis 

nedbrytning av arbetsuppgifter, korta dagliga ”face-to-face”-möten med korta beslutsvägar är en av de 

viktigare faktorerna för att lyckas vid projektuppföljning. Samtidigt poängteras det inom Agile/Lean 

att det inte finns anledning att hålla möten om inte behov finnes. I linje med Leans lära om att 

eliminera slöserier ska alltså, allt eftersom faser skiftar, även intervallen för pulsmöten anpassas efter 

behov (Karlström & Runesson 2005, Sebestyén 2006, Peterson et al 2008 mfl). Tabellen (fig 17) visar 

att Atlas Copco följer Lean/Agiles arbetsmetoder och svaren i intervjuerna vittnar om ett gott resultat. 

Tabellen (fig 17) visar vidare att det finns stora skillnader mellan Agile/Lean’s rekommenderade 

intervall och vilka uppföljningsintervall som Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg de facto använde 

sig av vid undersökningstillfället.  

Om intervallen i fig 17 kopplas till 

indikatorerna från fig 14 erhålls en 

summering av vilka intervall respektive 

indikator föreslås ha. Figur 18 visar 

vilka intervall Atlas använder, vad GDP 

förespråkar och vilka intervall som 

används på Volvo CE, Operation 

Europe, Hallsberg. Betänk att några 

indikatorer är generella och bör mätas 

oberoende av fas och tidpunkt medan 

andra indikatorer är knutna till 

aktiviteter och mäts endast då aktiviteten 

sker. Exempelvis belyses budget, tid, 

mål och scope genom ett projekts hela 

livslängd oavsett fas medan till exempel 

materialleveransindikatorer är kopplat 

till en specifik aktivitet och används t ex 

inför en prototypbyggnation.  

 

Fig 18: Föreslagna tidsintervall för uppföljning av KPI’er 
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4.4.4 Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks 
verksamhets behov?  

1. Val och formulering av indikatorer för Volvo Construction i Hallsberg. 

Projekt som startar på Volvo AB planeras och drivs enligt projektmodellen Global Development 

Process - GDP. I projektmodellen finns tydliga ramar och strukturer för när och i vilken fas var sak 

ska hända och modellen med dess delmål och aktivitetsplanering följer projekt under hela dess 

livslängd. Lämpliga indikatorer för NPD-projekt inom Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg bör 

alltså väljas med utgångspunkt i GDP där en rad olika kategorier vilka forskningen bekräftar är viktiga 

att följa under ett projekts livscykel återfinns. 

Analysen visar vidare att GDP’s hörnstenar, QDCF, Tvärfunktionalitet, ”Plan, Prove Predict” och 

Riskhantering är vägledande vid val av indikatorer för Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg. Även 

monitorering av PAP-aktiviteter framstår av analysen som ett solklart val vid design av indikator-

kombination.  

Intervjuerna påvisar att uppföljning och monitorering av organisation, resurser och kommunikation 

inom projekt på Volvo i Hallsberg behöver stärkas. Jämförelsen mellan forskningsresultaten och de 

indikatorer som används på Volvo i Hallsberg (fig 14) visar att fyra uppföljningsområden - 

stakeholder, organisation, resurser och kommunikation saknas helt vilket skulle kunna var en av 

anledningarna till att projektframdriften uppfattas som otydlig på det studerade företaget. Både 

Korhonen et al’s (2014) och Wearnes forskningsrapporter (2014) konstaterar att ”organisation” ger 

upphov till flest upplevda problem i projekt. Ett strukturerat arbete med att följa och monitorera bland 

annat organisation, kommunikationsansvar, arbetssätt, rutiner, resurssäkringsprocess och kompetens-

behov kommer sannorlikt förbättra den upplevda bilden av projektens framdrift på Volvo i Hallsberg. 

Vidare utläses att sex uppföljningsområden endast följs ”delvis” – Project Definition, Scope & Target, 

Cost, Gates, Risk Management, Issues och Activites. Intervjuerna vittnar om ett behov av stärkt 

uppföljning även runt dessa indikatorer för de att ska fungera bättre.  

Med grunden hämtad ur analys av forskning, benchmark, GDP och intervjuer föreslås nedan vilka 

KPI’er Volvo i Hallsberg skulle kunna använda: 

Strategic Alignment: N/A för Volvo i Hallsberg – uppföljning sker på huvudprojektnivå 

Portfolio Management: N/A för Volvo i Hallsberg – uppföljning sker på huvudprojektnivå 

Benefits Realization: N/A för Volvo i Hallsberg – uppföljning sker på huvudprojektnivå 

Projekt definition/Scope/Target: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF och PAP (se nedan) 

Stakeholder Expectations:  

- uppföljning av stakeholder expactations på huvudprojektnivå: N/A för Volvo i Hallsberg – uppföljning 

sker på huvudprojektnivå 

- uppföljning av stakeholder expactations på delprojektnivå: Utförs inte vid uppföljningstillfället. Bör 

stärkas och riktas då förslagsvis mot de intressenter projekten i Hallsberg har (se fig 7). 

Project plan/Timeplan: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF och PAP (se nedan) 

Effort/Delivery: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF och PAP (se nedan) 

Cost: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF (se nedan) 

Organization: (GDP Hörnsten) 

- Uppföljning av organisation utförs inte vid uppföljningstillfället. Bör stärkas. 

Human Resource: (GDP Hörnsten) 

- Uppföljning av resurser utförs inte vid uppföljningstillfället. Bör stärkas. 

Communication: 

- ingår ej GDP’s Hörnstenar som en specifik indikator men rekommenderas av forskning och återfinns i 

GDP som en styrprincip. Uppföljning av kommunikationsprocesser utförs inte på Volvo i Hallsberg vid 

uppföljningstillfället. Bör stärkas. 

Quality: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF (se nedan) 
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Gates: Gatehantering ingår i ramverktet GDP 

Riskhantering: (GDP Hörnsten).  

- Projektrisker: uförs men visuell sammanställning saknas. Bör stärkas. 

- Produkt/processrisker (FMEA): uförs men visuell sammanställning saknas. Bör stärkas. 

Procurement: (GDP Hörnsten) 

- Ingår i QDCF (se nedan)  

- Indikatorn avser för Volvo i Hallsberg säkring av material 

Change management:  

- Produktändringar (ECN-hantering): uförs men visuell sammanställning saknas.  

- Projektinnehålländringar (Scope): Hanteras om behov uppstår. Uppföljning mot scope och mål sker. 

Issues: Utförs 

Activities: 

- PAP-aktiviteter: uförs men visuell sammanställning saknas. 

- Aktiviteter ur detaljplaner: uförs men visuell sammanställning saknas. 

QDCF:  

- Quality 

- PAP – Project Assurance plan säkerställer rätt status vid rätt tillfälle i projektet 

- Poka-Yoke-säkring av konstruktioner: uppföljning av Poka-Yoke-säkring utförs inte vid 

uppföljningstillfället.  

- Underlagsgranskning, revisioner, audits mm: utförs men visuell sammanställning saknas 

- Mätresultat: utförs men visuell sammanställning saknas 

- Produktkritikärenden: utförs men visuell sammanställning saknas 

- Delivery 

- GDP, status för gatekriterier: uförs men visuell sammanställning saknas 

- Projektplansleveranser (PAP): uförs delvis men visuell sammanställning saknas 

Prototypeveraner: uförs  

- Materialleveranser: uförs  

- Cost 

- Produktkost: visuell sammanställning saknas 

- Projektkost: uförs ej – bör stärkas 

- Resursuppföljning: utförs ej – bör stärkas 

- Investeringar,Täckningsbidrag,OP-tider: utförs men visuell sammanställning saknas 

- Feature N/A för Volvo i Hallsberg –uppföljning sker på maskinprojektnivå. 

Utöver den övergripande projektstatusredovisningen på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg finns 

ett stort antal detaljerade checklistor som syftar till att erhålla rätt status vid rätt tillfälle varvid nämnes 

några; Product Requirement Specification, FMEA, Newpartlist, Balans och Stationssättningslistor, 

Materialbevakningslistor, IS-approval list, Operation Readiness Document, Project Handover 

Document, Risk Management List, Fixturlistor mfl. Kopplingen mellan checklista och 

projektplan/GDP kan förbättras så att en ”klar” checklista visar korrellationen till övergripande 

projektplanering. Då blir framdriften i projekten tydligare för  projektens intressenter.  

2. Kommunikation av framdrift 

I fig 15 syns att kommunikations/mötesstrukturen på Volvo i Hallsberg skiljer sig mot det som 

förespråkas inom forskning. Efter ett val av indikatorer skett föreslås därför att en översyn över hur 

framdriften på det studerade företaget kommuniceras sker.  

Av forskning föreslagen mötessetup i studien innefattar 8 stycken pulsforum för uppföljning av  

framdriftsindikatorerna. I analysen ses att endast två av dessa forum matchas helt på Volvo i Hallsberg 

(Projektpuls och Arbetsmöten) och två matchas delvis (Portföljpuls och Programpuls). Fyra av 

forskning och ledande praktik föreslagna uppföljningsforum saknas helt på det studerade företaget 

(Gategenomgångar, Resurspuls individ, Resurspuls grupp och Kunskap) vilket kan vara ett av skälen 

till varför projektframdriften upplevs otydlig. Om mötesstrukturen på det studerade företaget utvecklas 

i enlighet med av forskning föreslagen pulsstruktur kommer med stor sannorlikhet en helhet och röd 

tråd i mötessetupen erhållas. Då ges möjligheten för projektledare och intressenter att driva projekten 

på ett tydligare sätt med större handlingsutrymme så att åtgärder kan sättas in i tid om så behövs. Med 
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grund i litteraturstudien och analys av GDP, intervjuerna och benchmark föreslås nedan följande 

pulsstruktur för den specifika verksamheten: 

Gategenomgångar,  

Portföljlpuls (IRG),  

Programpuls (samordning),  

Projektpuls (projektframdrift),  

Resurspuls grupp (fördelning av resurser),  

Resurspuls individ (nedbrytning av aktiviteter) 

Kompetenspuls (kunskapsbehov) 

Arbetspuls (specifika arbetesmöten). 

Forskning och ledande praktik hävdar vidare att en av framgångsfaktorerna vid kommunikation av  

projektframdrift ligger i visualisering. Benchmarkingen på Atlas Copco visar på positiva resultat i 

samband med införandet av pulsrum. I analysen framkommer att Volvo CE, Operation Europe, 

Hallsberg vid undersökningstillfället 2011 helt saknar möjlighet att visualisera projektens status via 

tavlor. Under de interna intervjuerna på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg framkommer 

önskemål från flera intressenter om just skapandet av ett strukturerat pulsrum som visar tidsaxel, 

gaterna, milstolpar, mål, projektinnehåll, PAP-kriterier, aktiviteter osv och där alla möten kopplade till 

projekten förläggs så att den sammanslagna totala bilden över alla projekts faser och framdrift 

visualiseras tydligare. Skapandet av Obeyarum/pulsrum skulle förmodligen med stor sannorlikhet göra 

det lättare för intressenterna att förstå projektens status och framdrift. Det är därför inte orimligt att dra 

slutsatsen att intressenterna på Volvo CE, Operation Europe, Hallsberg skulle uppleva en klar 

kommunikationsförbättring om ett projektrum införs där samtliga projekts status visualiseras och från 

vilken all projektframdrift kommuniceras. Att samtliga erfoderliga intressenter deltar vid 

uppföljningsmöten är en grundförutsättning för att nå framgång i kommunikation av projektframdrift. 

3. Lämpliga intervaller 

Forum: Analys av figur 17 visar i att: 

- Endast i ett av de förespråkade 8 forum finns match mellan förespråkade intervall och de intervall 

som de facto används på det studerade företaget (Arbetsmöten).   

- Fyra intervall saknas helt eftersom forum för dessa indikatorer inte ens existerar (Gategenomgångar, 

Resurspuls individ, Resurspuls grupp och Kunskap).  

- Tre forum sker, men har fel intervall jämfört med förespråkade intervall (Portföljpuls, Programpuls 

och Projektpuls) där differensen mellan förespråkade intervall och faktiskt utförd intervall för 

kommunikation och avstämning mellan projekt och ledning (Internal Review Group - IRG) framstår 

som den absolut svagaste länken. Intervallen för IRG är lång och avsatt tid för varje projekt är kort. 

Möjligheten för projekten att eskalera problem till ledningsgruppen och erhålla ledningens 

engagemang och stöd är således liten. Tätare intervall än de intervall som hölls vid tillfället för 

intervjuerna för IRG (10-20 minuter var 6:e vecka) där samtliga i ledningsgrupp med beslutsmandat 

deltar resulterar med stor sannolikhet i både en tydligare bild av framdriften för intressenter och en 

bättre förutsättning att agera i tid om så behövs för projekten. Under intervjuerna poängterar 

platschefen att deltagarna (ledningsgruppen) måste vara pålästa på materialet och väl förberedda 

innan mötet (IRG) sker för att mötet ska fungera enligt önskat syfte. Även projektpulsen visar ett 

längre intervall på Volvo i Hallsberg än vad Lean/Agile arbetsmetoder förespråkade. I Intervjuerna 

berättas dock att intervallet för projektpulsen är styrt av behov och skiftar efter projektens intensitet 

och litteraturstudien visar att veckovisa projektpulsintervall inte nödvändigtvis bedöms vara fel utan 

kan motiveras av Leans filosofier om att slöserier ska elimineras. 

Vid analys av fig 17 görs ytterligare en intressant observation: samordning mellan projekten sker 

oftare på det studerade företaget än vad Lean/Agile arbetsmetoder rekommenderar. Behovet av mer 

samordning mellan projekten kan förmodligen härledas till att övriga uppföljningsforum varken sker 

enligt rekommenderad logiskt struktur eller enligt rekommenderade intervaller. Om kommunikations-

strukturen vore upplagd enligt rekommenderad logisk följd och enligt rekommenderade intervall och 

om de forum som saknas helt vid analys av fig 15 och 16 tillsätts skulle kanske problem upptäckas i 

tidigare lägen och därmed minska behovet av synkronisering mellan de olika projekten.  
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Med grund i hämtad i litteraturstudie samt initial och fördjupad analys ges nedan förslag till lämpliga 

intervall för respektive forum. 

Forum:    Intervall: 

Gategenomgångar  Veckovis samt inför gater 

Portföljlpuls (IRG)  Biweekly 

Programpuls (samordning)  Veckovis 

Projektpuls (projektframdrift) Veckovis 

Resurspuls grupp (fördelning av resurser)  Veckovis 

Resurspuls individ (WBS/SCRUM) Dagligen 

Kompetenspuls (kunskapsbehov) Månadsvis/ Biweekly 

Arbetspuls (specifika arbetesmöten) Vid behov 

Indikatorer: Analys av figur 18 visar att uppföljningsintervallerna för respektive indikator skiljer sig 

mellan både, av litteraturen rekommenderade intervaller, av GDP rekommenderade intervaller och 

vilka intervaller som de facto används för respektive indikator på det studerade företaget. Figur 18 

visar tydligt att uppföljningsintervallen för respektive indikator på Volvo CE, Operation Europe, 

Hallsberg lämpligtvis kan ske med betydligt förändrad frekvens. 

- Intervall för fem indikatorer saknas helt (Stakeholder, Cost, Organization, Human Resource och 

Communication) eftersom forumet saknas helt. 

- Uppföljning av nio indikatorer sker men med fel intervall (Project definition/scope/target, Project 

plan/timeplan, Effort/Delivery, Procurement, Project Status, Risk Management, Change 

Management, Issues och Activities).  

- Endast en indikator matchar föreslaget intervall (Quality)  

Med grund i hämtad i litteraturstudie samt initial och fördjupad analys ges nedan förslag till lämpliga 

uppföljningsintervall kopplat till de för Volvo i Hallsberg specifikt föreslagna indikatorerna.  

Indikator:    Intervall: 

Projekt definition/Scope/Target:  Biweekly 

Stakeholder Expectations:  Biweekly  

Project plan/Timeplan:   Veckovis/Dagligen vid behov 

Effort/Delivery:   Veckovis/Dagligen vid behov (vid byggnationer) 

Cost:   Biweekly 

Organization:   Månadsvis/ Biweekly  

Human Resource:  Veckovis/Dagligen vid behov 

Communication:   Månadsvis/ Biweekly  

Quality:   Veckovis 

Gates:   Veckovis samt inför gater 

Riskhantering:   Veckovis 

Procurement:   Veckovis/Dagligen vid behov (vid byggnationer)  

Change management:   Veckovis 

Issues:   Veckovis/Dagligen vid behov 

Activities (inkl PAP och checklistor): Dagligen  

 

QDCF - Quality Delivery Cost och Feature Ingår i ovan  
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5 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatserna utifrån analysen av litteraturstudien och studiens empiriska 

data. Forskningsfråga 1-3 besvaras ur ett generellt perspektiv. I besvarandet av forskningsfråga 4 

presenteras förslag och rekommendationer för det specifika företaget i fallstudien.  

Slutsatser om hur en sund framdrift mellan gaterna i ett projekt kan erhållas så att man vid gatena 

uppfyller de kriterier som specificerats samt försök att besvara hur framdriften kan kommuniceras till 

dess intressenter på ett framgångsrikt sätt baseras på intitial och fördjupad analys av litteratur från 

forskning, ledande praktik, benchmarking på Atlas Copco samt empiriska studier från en fallstudie 

utförd på Volvo Construction Equipment, Operation Europe, Hallsberg. Slutsatserna avser att besvara 

de fyra specifika forskningsfrågor som formulerats för uppsatsen.  

1. Vilka indikatorer är enligt forskning och ledande praktik lämpliga att använda för att 

följa framdriften i projekt mellan gaterna i projektledningsprocessen? 

Både litteraturstudien så väl som den empiriska studien visar att projekt kan vara komplexa och att det 

är många faktorer som tillsammans leder ett projekt framåt. Vidare påvisade både litteraturstudie såväl 

som benchmarkingstudien och intervjuer att olika faser i projekt kräver olika insatser, olika 

intressenter kräver olika information och att olika nivåer i projektet har olika behov av uppföljning. 

Respektive bit måste falla på plats i rätt tid för att pusslet ska fungera. Därmed varierar behovet av 

indikatorer för uppföljning, så kallade Key Performace Indicators (KPI’er). Hellre än att försöka 

kondensera ett projekts olika indikatorer till en enda projektframdriftsindikator, vilket var ett önskemål 

från den specifikt studerade verksamheten att ta fram, pekar såväl forskning som ledande praktik på att 

man istället bör välja en, för respektive projekt och verksamhets unika behov, väl avvägd kombination 

av ett antal olika KPI’er vilka tillsammans visar ett projekts totala status.  

Mer specifikt visar studien att forskning och ledande praktik föreslår följande 18 KPI’er, vilka anses 

forma en lämplig grundsetup för att följa framdrift mellan gater i projekt. 

Strategic Alignment, Portfolio Management, Benefits Realization, Projekt definition/Scope/Target, 

Stakeholder Expectations, Project plan/Timeplan, Effort/Delivery, Cost, Organization, Human 

Resource, Communication, Quality, Gates, Riskhantering, Procurement, Change management, Issues 

och Activities 

2. Hur kommuniceras framdriften så att det är lätt för ett projekts alla intressenter att förstå 

hur projektet framskrider mellan gaterna?  

Såväl litteraturstudie av forskning och ledande praktik som analys av benchmarkingen visar att en 

framgångsfaktor för att kommunicera projektframdriften på ett framgångsrikt sätt ligger i sättet hur 

man samarbetar i projekt. Litteraturstudien och benchmarkingen visar att en önskvärd kommunikation 

av framdrift handlar om leda projekt med helhetsperspektiv och att på ett sammanhängade sätt 

kommunicera alla delar i ett projekts olika processer så att förståelse för projektframdrift uppnås hos 

alla deltagare och intressenter. Litteraturstudie och djupanalysen påvisar att en kombination mellan 

gateprojektmodellers ramstruktur och Lean/Agile arbetsmetoder är framgångsrik. Studien visar även 

att ledningens stöd och samtliga intressenters delaktighet där varje deltagare förstår sin roll och uppgift 

när uppföljningsmöten sker anses vara en grundförutsättning för att nå framgång i kommunikation av 

projektframdrift.  

Litteraturstudien och Benchmarkinganalysen visar vidare att metodprinciperna för kommunikation i 

inom Agile/Lean är framgångsrika. Både analysen av forskningsresultat och ledande praktik samt 

benchmarkinganalysen påvisar att en logisk kommuniktationsstruktur formulerat av en väl avvägd 

kombination av pulsmöten ger den magiska röda tråden vilken anses vara viktig för framgångsrik 

kommunikation av projektframdrift. Den fördjupade analysen bekräftar den initiala analysens första 

signaler om att en logisk kommunikationsstruktur med sammanhängade avstämningsforum genom ett 

projekts hela livscykel förefaller vara en av grunderna för att ett projekts alla intressenter tydligt ska 

kunna förstå framdriften mellan projektens gater.  

Mer specifikt visar studien att ledande praktik och benchmarking föreslår följande 8 forum, vilka 

anses forma en lämplig grundsetup för att följa framdrift mellan gater i projekt. 



Mittuniversitetet – Framdrift av Projekt mellan Gater - Malin Uhlán - Juni 2014 

___________________________________________________________________________ 

  Sidan 44 av 56  

 

Gategenomgångar, Portföljlpuls (ledningsgrupp/styrgrupp), Programpuls (samordning mellan projekt), 

Projektpuls (projektframdrift), Resurspuls grupp (fördelning av resurser), Resurspuls individ 

(uppföljning av WBS/SCRUM), Kompetenspuls (kunskapsbehov) och Arbetspuls (specifika 

arbetesmöten) 

Vidare visar den fördjupade analysen att en av framgångsfaktorerna förefaller vara att kombinationen 

av pulsmötesforum tillsammans täcker uppföljning av samtliga framdriftsindikatorer för att 

framgångsrik kommunikation av framdrift i projekt ska erhållas.  

Slutligen visar samtliga delar i studien att visualisering är ytterligare en av framgångsfaktorerna vid 

framdriftskommunikation. Litteraturstudie, benchmarkingen och djupanalysen påvisar att visualisering 

med fördel kan ske med hjälp av så kallade obeyarum/pulsrum, i vilken tavlor monitorerar en 

verksamhets totala projektportföljs status för att projektframdrift ska kommuniceras på ett 

framgångsrikt sätt.  

3. Med vilka intervall mäts lämpligen framdriften mellan gaterna? 

Samtliga delar i studien, litteraturstudien av forskning och ledande praktik, initial analys och 

djupanalysen visar att täta intervall mellan uppföljningarna rekommenderas. I djupanalysen påvisas att 

dagligdagsa och veckovisa avstämningar av framdrift är att föredra, vilket motiveras av resonemanget 

”att med korta intervall mellan uppföljningar kan rätt korrigerande insatser sättas snabbt in så att 

onödigt arbete och dyra kostnader eliminieras eller mitigeras”. Dock påvisas samtidigt i både 

littareturstudie och i djupanalys att även mötesslöserier ska elimineras och att intervall inte ska sätts 

permanent eller slentrianmässigt per automatik utan bör justeras utifrån behov under ett projekts olika 

faser - ibland behövs täta intervall, ibland kan intervallen förlängas.  

4. Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks verksamhets behov?  

Den initiala studien av interndokumentationen på Volvo Construction Equipment, Operation Europe, 

Hallsberg och intervjuer från företaget visar tydligt att val av indikatorer på det studerade företaget bör 

grundas i den inom Volvo generellt använda projektmodellen GDP – Global Development Process. 

Den initala analysen påvisar att val av framdriftsindikatorer ska supportera GDP’s fyra hörnstenar – 

QDCF (Quality, Delivery, Cost och Feature) Tvärfunktionalitet, Plan Prove & Predict och Risk 

Management. Djupanalysen visar vid jämförelsen mellan de av forskning och ledande praktik 18 

förespråkade indikatorerna och de indikatorer som de facto används på Volvo Construction 

Equipment, Operation Europe, Hallsberg, att endast fem uppföljningsområden matchar 

rekommendationen. Analysresultaten visar att sex uppföljningsområden följs ”delvis”, fyra 

uppföljningsområden saknas helt och tre av de 18 indikatorerna bedöms som ”ej relevanta” för den 

specifika verksamheten varför ett en översyn över kombinationen av valda KPI’er på den studerade 

verksamheten rekommenderas. 

Djupanalysen visar vidare stora skillnader mellan de uppföljningsforum som förespråkas av forskning 

ledande och praktik och de uppföljningsforum som används av Volvo Construction Equipment, 

Operation Europe, Hallsberg. En logisk struktur och röd tråd i mötesuppsättningen på det studerade 

företaget saknas. Inte heller matchar de av forskning och ledande praktik föreslagna intervall för 

varken forum eller indikatorer varför ett arbete även runt detta område rekommenderas.   

Intervjuer och djupanalys påvisar även på att möjlighet att visualisera framdriften på den specifika 

verksamheten saknades helt vid undersökningstillfället varför införandet av ett projektpulsrum 

rekommenderas. Studien påvisar avslutningsvis att två viktiga grundförutsättningar, ledningens stöd 

och allas delaktighet, behöver stärkas för att projekten ska drivas framåt med framgång.  

Med grund i erhållna resultat från analys av litteraturstudie av forskning och ledande praktik samt från 

den initiala analysen av empiriska data föreslås att nedanstående indikatorer, forum och intervall 

skulle kunna forma den lämpliga grundstuktur som behövs för att visa projektframdrift på Volvo 

Construction Equipment, Operation Europe, Hallsberg. 
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Forum:    Intervall: 

Gategenomgångar  Veckovis samt inför gater 

Portföljlpuls (IRG)  Biweekly 

Programpuls (samordning)  Veckovis 

Projektpuls (projektframdrift) Veckovis 

Resurspuls grupp (fördelning av resurser)  Veckovis 

Resurspuls individ (WBS/SCRUM) Dagligen 

Kompetenspuls (kunskapsbehov) Månadsvis/ Biweekly 

Arbetspuls (specifika arbetesmöten) Vid behov 

Indikator:    Intervall: 

Projekt definition/Scope/Target:  Biweekly 

Stakeholder Expectations:  Biweekly  

Project plan/Timeplan:   Veckovis/Dagligen vid behov 

Effort/Delivery:   Veckovis/Dagligen vid behov (vid byggnationer) 

Cost:   Biweekly 

Organization:   Månadsvis/ Biweekly  

Human Resource:  Veckovis/Dagligen vid behov 

Communication:   Månadsvis/ Biweekly  

Quality:   Veckovis 

Gates:   Veckovis samt inför gater 

Riskhantering:   Veckovis 

Procurement:   Veckovis/Dagligen vid behov (vid byggnationer)  

Change management:   Veckovis 

Issues:   Veckovis/Dagligen vid behov 

Activities (inkl PAP och checklistor): Dagligen  

 

QDCF - Quality Delivery Cost och Feature: Ingår i ovan  
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6 Diskussion 
I kapitel 6 görs en bedömning huruvida frågeställningarna har besvarats och om syftet med arbetet 

kan anses vara uppfyllt. Studiens genomförande och metodens relevans diskuteras. 

 

Man kan önska att det vore enkelt att kommunicera en projektstatus, att en projektstatus vore antingen 

röd eller grön - men så enkel är ju inte projektvärlden. Att det är komplext att leda projekt råder det 

ingen tvekan om och att det inte räcker med att enbart följa upp projekt inför gater råder heller ingen 

tvekan om. Såväl lekmän som forskare har genom åren skrivit oräkneliga böcker och verk som 

beskriver projekt som arbetsform med dess styrkor och dess svagheter och vad man bör tänka på för 

att bedriva lyckade projekt. I en värld av teorier är tanken fri och allt går enligt plan bara man har ett 

bra upplägg men i den verkliga världen utanför böckernas pärmar är inte allt lika solklart och enkelt – 

det som ser lekande lätt ut i teorin kan i själva verket vara problemfyllt och svårt att genomföra i den 

riktiga världen. I den inledningen ställer sig författaren frågan hur man som projektledare ska kunna 

göra i praktiken för att säkert leda ett projekt mot slutmålet mellan dess olika faser och gater, vad man 

ska fokusera på för att nå fram till gaten med önskat resultat. Författaren anar att en huvudfaktor för att 

lyckat leda projekt mellan faser och gater torde ligga i förmågan att se hur uppgifter fortskrider mellan 

gaterna varför en studie av hur lämpligtvis denna typ av uppföljning kan ske på ett framgångsrikt sätt 

initierades. 

6.1 Uppföljning av syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var därför att söka bidra med kunskap kring hur en sund framdrift mellan 

gaterna i projekt kan erhållas så att man vid gaterna uppfyller de kriterier som specificerats samt söka 

besvara hur framdriften kan kommuniceras till dess intressenter på ett framgångsrikt sätt. För att 

tydliggöra syftet ställdes fyra forskningsfrågor. Har frågeställningar besvarats och kan syftet anses 

vara uppfyllt? 

Vilka indikatorer är enligt forskning och ledande praktik lämpliga att använda för att följa 

framdriften i projekt mellan gaterna i projektledningsprocessen? 

I den inledande forskningsfrågan undersöktes vilka indikatorer som anses vara lämpliga att använda i 

projektledningsprocessen för att följa framdriften mellan gater i projekt. En inledande omfattande  

analys av litteratur genomfördes vilken visade att det i modern forskning och ledande praktik 

rekommenderas ett stort antal indikatorer, alla med sin unika prägel, vinkling och benämning (Lauras 

et al 2010, Bernardo 2014, Rocha 2014 mfl). Ett behov av att sammanställa alla föreslagna indikatorer 

för att förtydliga bilden upptäcktes varför en tabell över, av forskare och ledande praktik, föreslagna 

indikatorer togs fram. Tabellen kompletterades därefter med förslagna indikatorer från empiriska 

studier benchmarking och fallstudie. I svaret för den inledande frågan presenteras inte några nya 

revolutionerande slutsatser utan på samma sätt som den inledande frågeställningen antyder visar 

analysen att val av indikatorer bör anpassas utifrån respektive projekts och verksamhets mål och 

förutsättningar. Författarens bidrag till forskning och uppsatsens nyhetsvärde består istället av en 

sammanfattning och förtydligande av redan bekräftad forskning och praktik. Den första 

forskningsfrågan anses därmed besvarad. 

Hur kommuniceras framdriften så att det är lätt för ett projekts alla intressenter att förstå hur 

projektet framskrider mellan gaterna?  

I den andra forskningsfrågan undersöktes hur framdriften lämpligtsvis kommuniceras så att ett 

projekts intressenter ska förstå hur projektet framskrider mellan gaterna. Återigen utfördes en 

omfattande litteraturstudie av forskning och ledande praktik för att ta reda på vilka 

kommunikationsmetoder och kommunikationsstukturer som ansågs framgångsrika. De av forskare och 

ledande praktik föreslagna kommunikationsstukturer (Sebestyén 2009, Cooper 2014, Parmatur, 

Lindstorm konsulting mfl) sammanställdes i tabellform och kompletterades med resultaten från 

uppsatsens initiala analys av empiriska studier ur vilken sedemera lämplig struktur föreslås. 

Indikatorerna från den första forskningsfrågan kopplades sedan till föreslagna forum i 

kommunikationsstrukturen varpå bilden av ett lämpligt kommunikationsmönster för respektive 

indikator framträder. I svaret för den andra forskningsfrågan bidrar författaren till forskning med en 



Mittuniversitetet – Framdrift av Projekt mellan Gater - Malin Uhlán - Juni 2014 

___________________________________________________________________________ 

  Sidan 47 av 56  

 

logisk sammankoppling mellan föreslagna indikatorer och Agile/Leans befästa arbetsmetoder och 

kommunikationsstruktur. Den andra forskningsfrågan anses därmed besvarad. 

Med vilka intervall mäts lämpligen framdriften mellan gaterna? 

I den tredje forskningsfrågan undersöks slutligen vilka lämpliga mätintervall som rekommenderas vid 

uppföljning av projektframdrift. Enligt samma studie- och analysmetod som tidigare kopplas 

slutningsvis rekommenderade intervall till respektive indikator och forum i kommunikationsstrukturen 

Sebestyén 2009, Cooper 2014 mfl). I svaret för den tredje forskningsfrågan bidrar författaren till 

forskning genom en sammankoppling mellan intervall, indikatorer och forum. Den tredje 

forskningsfrågan anses därmed besvarad. 

Hur kan indikatorer formuleras/utvecklas utifrån en specifiks verksamhets behov?  

I den fjärde och sista forskningsfrågan appliceras förfarandet på det specifika företaget i fallstudien 

och förslag om vilka indikatorer som kan användas, vilken kommunikationsstruktur som kan anammas 

samt vilka intervall förslagna indikatorer och forum kan ha. Författarnens bidrar till forskning med 

praktiska exempel på hur de slutsaster som dragits i de första tre forskningsfrågorna kan användas i 

praktiken. Den fjärde forskningsfrågan anses därmed besvarad. 

De fyra forskningsfrågorna anses besvarade varför författaren anser stt uppsatsens syfte är uppfyllt. 

6.2 Metoddiskussion och studiens tillförlitlighet 

Validitet 
Har studien mätt det som avsågs mäta? De forskningsfrågor som antogs supporterar studiens initala 

fråga om hur framdriften mellan gater kan säkerställas och slutsatserna i studien kan tack vare den 

mycket omfattande datainsamling och analys med stor sannolikhet antas ge god validitet till studiens 

reslutat. För att säkerställa den prediktiva validiteten under insamlandet av empirisk data utfördes ett 

betydande antal intervjuer internt på det specifika företaget i fallstudien. Däremot kan den prediktiva 

validiteten i svaren från det specifika företagets externa intressenter och i svaren från benchmarkingen 

möjligen anses vara en svaghet då endast fem intervjuer per grupp genomfördes i dessa 

repondentgrupper. Det totala antalet intervjuer tillsammans ger dock studien som helhet en hög 

prediktiv validitet. Intressant är dock att fundera på om indikatorerna i studien visar ett projekts 

”framdrift” eller inte? Sammantaget visar ovan nämnda indikatorer ett projekts totala status varpå en 

tydlig framdriftindikation erhålls men i benchmarkingstudien visar Atlas Copco ett innovativt exempel 

på hur de väljer att mäta själva ”framdriften” i projekt. På Atlas Copco mäts projektens ”hastighet” 

med hjälp av en unik indikator; ”antal tilldelade och aktivt arbetande resurser på respektive projekt 

denna vecka”, vilket de menar speglar själva framdriften av projektet. Under intervjuerna på Volvo 

ges ett annat förslag för att fånga själva framdriften: om närvaro vid projektpulsmöten mäts uppvisas 

en form av engagemang. Respondenten resonerar att det därmed visas hur många som aktivt arbetar 

med projekten vilket responenten menar ger en indikation om projektets framdriftshastighet. Att mäta 

turntiden på projekrelaterade problem är ytterligare ett exempel från en av intervjuerna på hur 

projektens framdrift (hastighet) kan mätas. Resonemanget från denne responent lyder att man då visar 

hur lång tid varje problem eller uppgift har och skillnaden mellan verklig lösningstid gentemot 

planerad lösningstid ger en form av framdriftshastighet. 

Hade resultatet blivit annorlunda om studien utförts av någon annan? Innehar studien hög intern 

validitet? Wedin & Sandell (2004) menar att den individuella förförståelsen, det vill säga vårt sätt att 

se, förstå, fokusera på och tolka omgivningen är präglad av våra tidigare erfarenheter och teoretiska 

kunskaper. Med anledning av detta påstående vill författaren till denna uppsats, delge dig som läsare, 

min bakgrund så att du som läser denna rapport med egna objektiva ögon ska ha möjlighet att själv 

avgöra rimligheter och/eller eventuella felaktigheter i studiens slutsatser. Författaren av denna uppsats, 

är utbildad projektingenjör vid Örebro Universitetet (2008). Hon har tidigare arbetat med 

delprojektledning på olika nivåer på andra (än det studerade) tillverkande företag och har även själv, 

under en period, undervisat i projektkunskap på ett lokalt utbildningsföretag. Sedan 2010 och därmed 

under skrivandet av denna rapport arbetar hon som Project Manager, Operation inom NPD-projekt på 

Volvo CE Operation Europe, Hallsberg.  
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Har då förkunskapen, bakgrunden och den innehavda rollen som projektledare på Volvo CE Operation 

Europe, Hallsberg haft påverkan på slutresultatet? Med stor sannolikhet ja, men enligt Riel (2010) 

behöver detta inte vara negativt för resultatet. Aktionsbaserad forskning visar tydligt att forskaren inte 

är objektiv utan framhåller tvärtom att subjektivitet är en förutsättning inom actionbaserad forskning 

och menar att det är just tack vare forskarens stora inblandning som forskningen drivs framåt och ger 

resultat. Grundat i ovanstående resonemang vågar författaren därför påstå att hennes bakgrund de facto 

har en påverkan på studiens resultat men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära en negativ 

inverkan på resultaten.  

Vid sammanställningen av tabellerna insåg författaren att tabellerna kunnat sammanställts i ett annat 

format. Tabellerna är utformade med grund i ett enligt författaren relevant urval av all data som 

studerats. Om någon annan skulle utforma tabellerna kan hända att en annan kombination av urval 

bedöms vara relevant, varpå det skulle kunna innebära att om en liknande studie genomförs skulle 

andra slutsatser kunna dras.  

Vidare finns en inbyggd potentiell källa till feltolkningar vilken kan härledas och kopplas till valet av 

själva metoden och ansatsen. Studien är utförd ur ett hermenuistiskt perspektiv med en induktiv ansats 

vilken syftar till att söka tolkningar i teoretisk och empirisk data. Det kan alltså vara så, att om någon 

annan än författaren analyserar och drar slutsatser från data i denna uppsats, kommer andra slutsatser 

kunna dras. Men eftersom arbetsgången följer sk actionsbaserad forskning vilken tydligt visar att 

forskaren inte är objektiv utan tvärtom framhåller att subjetivitet är en förutsättning för att nå resultat 

(Riel, 2010) förefaller det helt naturligt att arbetet kanske inte uppnår en hög grad av intern validitet. 

Generaliserbarhet 

Avsikten under skrivandet av denna uppsats har strävat efter att hålla en hög extern validitet i de tre 

första forskningsfrågorna vilket handlar om studiens generaliserbarhet. Wedin & Sandell (2004) pekar 

på tre faktorer vilka är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå en hög extern validitet:  

1. Generalisering av själva undersökningssituationen till andra situationer där man vill tillämpa 

resultaten. 

2. Generalisering av de observationsförfaranden som använts. Om bara en liten förändring i sättet 

att ställa frågan ger helt andra svar, är detta slag av generaliserbarhet otillfredsställande. 

3. Generalisering utifrån de individer som deltagit i undersökningen. Dessa personer tillhör alltid 

någon population – men frågan är om de är representativa för den population som vi är 

intresserade av att dra slutsatser om. 

Om vi tittar på den första punkten ”situation och miljö” för vilken denna studie utförts möts kraven för 

att kunna generalisera resultaten väl. Teoretisk data och empiriska situationer, miljöer och 

omständigheter i vilken den specifika studien genomförts är representerbar för projekt i allmänhet. 

Den tredje punkten möter också kraven väl, de individer (med aveende på positioner/roller) vilka 

deltagit i intervjuerna är representativa för populationen. Möjligtvis skulle även intervjuer kunnat 

genomförts med projektdeltagare för att ytterligare stärka representerbarheten för populationen men 

med tanke på att studien genomfördes för att söka förstå hur ett projekts framdrift uppfattas av andra 

än ett projekts deltagare valdes inte respondenter ur denna intressentkategori ut. Gällande den andra 

punkten ”observationsförfaranden” har intervjumetoden, som tidigare nämnts, valts utifrån en induktiv 

ansats vilket innebär att forskaren försöker förstå en situation eller ett fenomen och där intervjuerna 

varit mer av formen ”semistrukturerade samtal med rubriker” snarare än ”specifika frågor enligt 

formulär”. Om frågan ställs igen med annan vinkling kan hända att andra svar erhållits. Effekten av 

eventuella brister i resultatets generaliserbarhet med avseende på den andra punkten reduceras dock av 

såväl det omfattande antal intervjuer som gjorts, som omfattningen av övrig teoretiska och emipiriska 

studier samt den långa löptid för vilken studien pågått. Författaren tror sig därför kunna anse att 

slutsatserna dragna i denna studie är generaliserbara och applicerabara på projekt i stort. 
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6.3 Utveckling hos det studerade företaget sedan intervjuerna 
genomfördes 2011. 

Varken tid eller utveckling står still. Mycket vatten har runnit under broarna sedan intervjuerna 

genomfördes på Volvo Construction Equipment, Operation Europe, Hallsberg och utveckling av 

projektverksamheten har skett kontinuerligt mellan tiden för nulägesanalysen och den slutliga 

sammanställningen av uppsatsen. Vid den slutliga sammanställningen, maj 2014, vill författaren 

nämna några av de, vid intervjuerna 2011 rådande förutsättningar, som förändrats sedan intervjuerna 

skedde. Lokalt i Hallsberg har ett projektpulsrum med tavlor vilka monitorerar projektens status 

skapats. Alla projektmöten hålls i rummet. Prototypbyggnationer samordnas och planeras med hjälp av 

produktions huvudplanering för att underlätta för linjen att se när och hur byggnationer sker. 

Projektcontrollers har tillsatts. Det arbetas aktivt med Manufacuring Requirement checklist och 

producerbarhet (Poka-Yoke-lösningar) när produkterna utvecklas. Ledningsgruppen ger mer attention 

till projekten, IRG sker numer varannan vecka och möteslängden per gång har förlängts från 1 timme 

till 2 timmar. Huvudprojekten involverar komponentprojekten i tidigare faser. 

Fig 19 och 20: Pulsrum  och pulstavlor på Volvo Construction Equipment, Operation Europe, Hallsberg maj 2014. 

Vidare har organisationen för projektledare inom Operations utvecklats. Under intervjuerna med 

projektledarna på Volvo i Hallsberg uttrycktes ”Vi är låsta i organisationen och kan inte påverka 

gränsöverskridande problem eftersom vi bara har mandat som IPL i vår egen organisation. I och med 

omorganisationen och införandet av PMI (notering: responenden syftar på de omorganisationer som 

genomfördes 2008 och 2009) verkar vi på bredare front och behöver påverka på helhetsbasis på vår 

egen site eftersom vi fungerar som komponent-CPM mot våra kunder (notering: responenden syftar på 

huvudprojekten)” 

Projektorganisationen för projektledare inom Operations är inte längre lokalt styrda utan ligger numer 

i en övergripande organisation där alla projektledare inom Operations Europe samarbetar. 2013 kom 

en ny version av GDP för Volvo Group ut där bland annat verktygen eGDP och PAP har 

vidareutvecklats, arbete med organisationstruktur, tvärfunktionalitet och kultur i projekt förtydligas 

och projektstrukturen förbättrats. Dessutom ligger större övergripande förändringar i projektmodellen i 

pipen för att implementeras. 

Det är dock inte enbart positiv utveckling som skett sedan undersökningen genomfördes, i vissa fall 

har utveckling inte skett alls, till exempel saknas fortfarande forum och indikatorer för organisation 

och resurser och kompetens samt tillhörande kontinuerlig detaljerad uppföljning av de tre områdena. I 

andra fall har utvecklingen till och med regregerat. Exempelvis har den samordning mellan projekten, 

som vid nulägesanalysen 2011 skedde två gånger i veckan i styrda forum och som i analysen framstod 

som till och med snäppet bättre än vad forskning och ledande praktik förevisade, sedan en tid tillbaka 

tagits bort helt och sker inte längre alls på den nivå som upprätthölls vid nulägesanalysen.  
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6.4 Fortsatta forskningsmöjligheter 
Denna studie avsåg att bidra med kunskap kring hur en sund framdrift mellan gater kan erhållas så att 

man vid gater uppfyller de specifierade kriterierna för respektive projekt, dock genom att endast 

identifiera vilka ”hårda” indikatorer, kommunikationsstrukturer och intervall som ansågs lämpliga att 

använda. Författaren vågar dock påstå att dessa tre faktorer inte enkom avgör ett projekts framdrift. 

Projektframdrift är mångt mycket vidare facetterat än så. Projektframdrift beror av dess kontext och 

påverkas av såväl hårda faktorer och tekniska utmaningar som mjuka faktorer exempelvis ledarskap, 

teamwork, motivation, engagemang, den kulturella andan osv osv. Det vore därför mycket intressant 

om erhållet resultat i denna studie byggs på med en studie av mjuka faktorer och kopplar till resultatet. 

Ska man mäta ledarskap? Ska man mäta engagemang? Ska man mäta projektslöserier? Ska man mäta 

problemlösning? Ska man mäta närvaro? Vilka KPI’er framträder om de hårda värdena kompletteras 

med en analys av mjuka värden och bör i så fall dessa eventuella nya KPI’er ingå i en kombination av 

KPI’er som en verksamhet behöver för att mäta och visa projektframdrift? 

Studien visade vidare att de metoder och indikatorer vilka förespråkas inom teori och ledande praktik 

användes på det benchmarkade företaget medan verksamheten i fallstudien inte gjorde det. Den 

upplevda tydligheten av framdriften mellan de två studieobjekten var väldigt olika. Ovan beskrivs att 

utveckling på det specifikt studerade verksamheten skett under tiden studien och man kan anta att 

utveckling skett även på det benchmarkade företaget. Och utveckling av betydande karaktär i 

projektmodellen GDP är på gång att införas inom Volvo Group. Här finns möjlighet till fördjupade 

analyser. Det skulle vara mycket intressant att studera huruvida utvecklingen på de båda 

verksamheterna förändrat resultaten genom en uppföljande fallstudie på Volvo Constuction 

Equipment, Operation Europe, Hallsberg, dels för att undersöka om redan implemensterad utveckling 

lett till en tydligare upplevelse av projektframdriften, dels för att fullfölja den startade 

actionsforskningen och enligt metoden PDCA implementera de förändringar som föreslagits i denna 

uppsats och sedemera analysera resultaten av detta. Det skulle även vara intressant att följa och 

undersöka effekten av kommande förändringar i projektmodellen. 
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8 Bilagor 

 
Bilaga 1: Respondentlista 
 
Volv CE Hallsberg 

Respondent A Platschef 

Respondent B TF Planeringschef 

Respondent C Produktionsledare 

Respondent D Produktionsledare 

Respondent E Produktionsledare 

Respondent F Kvalitetschef 

Respondent G Produktionsteknisk chef 

Respondent H Materialstyrningschef 

Respondent I Ekonomichef 

Respondent J TF Logistikchef, chef VPS - Volvo Production System 

Respondent K Project Manager, Operation 

Respondent L Project Manager, Operation, Chief Project Manager, Projektchef 

 

Volvo CE Braås 

Respondent M Chief Project Manager  

Respondent N Project Manager, Operation 

Respondent O Project Manager, Engineering 

 

Volvo CE Eskilstuna 

Respondent P Project Manager, Engineering 

Respondent Q Chief Project Manager 

  

Atlas Copco URE 

Respondent R Projektledare – Produktkritikärenden, eftermarknad 

Respondent S Projektledare “The way we produce” 

Respondent T Consulting Project leader - Leverentörkontakter 

 

Atlas Copco Roctec 

Respondent U Program Manager Projects   

Respondent V Product Line Manager 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

  

 Vad är viktigt att tänka på idag för att lyfta fram en bra bild över hur framdriften i projekten 

går? 

o Vet du i vilken fas projekten är? 

o Har du en bra bild över framdriften? 

o Vad ska man visa? 

o Vad ska man bli bättre på? 

o Ny teknik? 

 

 Hur blir du berörd av projekten i Hallsberg?  

o Vilken information behöver du? 

o Vilken information lämnar du? 

o Fungerar det bra? Om inte... 

o Vad saknas? 

 

 Vilka styrkor och svagheter ser du med projektdriften på Volvo Hallsberg idag? 

o Vad är man bra på? 

o Vad är kan förbättras? 

o Vilka är de största problemen? 

o Hur arbetar man med kvalitetsförbättringar? 

o Hur ser processerna ut? 

o Fungerar samarbetet bra mellan olika avdelningar/enheter? 

 

 Hur ser Volvo Hallsbergs projekt-framtid ut? 

o Passar projektframtiden ihop med övriga mål och vision? 

o Vad styr man mot? 

o Vad måste vi förbättra för att klara det? 

 

Externt: 

o Hur gör ni? 

o Hur följer ni upp projekt? 

o Följer ni GDP? (modell) 

o Följer ni PAP? 

o Vad finns istället? 

o Hur visualiserar ni? 

o Vad ligger bakom, till grund för nyckeltalen? 
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Bilaga 3 Formulering av KPI’ers mätvärden  

När verksamhetens kärnvärden identifierats och lämpliga KPI’er kopplat till kärnvärdena valts 

formuleras indikatorn så att validitet i mätning erhålls. För att hitta respektive KPI’s ”rätta” 

formulering studeras lämpligtvis den diciplin som är kopplat till det valda indikatorns mätvärdet. För 

kvalitetsuppföljning hämtas exempelvis nyckeltal från kvalitetsläran, för budgetuppföljning hämtas 

nyckeltal ur företagsekonomin, för leveransuppföljning hämtas nyckeltal ur läran om logisik osv. 

Med grund hämtad ur intervjuer och litteratur listas nedan förslag på hur några av KPI’erna kan 

formuleras utifrån den specifikt studerade verksamhetens behov  

Volvo Construction Equipment, Operation Europe, Hallsberg 

Kostnadsuppföljning: 
- Budget (verklig mot planerad) 

- Product cost (verklig mot planerad) 

- Investeringskostnader (verklig mot planerad)  

Leveranser:  

- Antalet levererade artiklar i rätt tid till prototypbyggnationer gentemot planerat 

- Antal producerade och levererade produkter i rätt tid med rätt status vid prototypbyggnationer 

gentemot planerat 

Tidsuppföljning: 

- Antal använda timmar gentemot planerat antal timmar 

Produktkvalitet:  

- Grad av produktionsaccepterade tekniska lösningar i produkten 

- Poka-Yoke-lösningar (antal fixurer som är poka-yokesäkrade mot totalt antal fixturer) 

- Antal öppna produktkritikärenden - hur många ärenden har vi igång, hur många är lösta? 

Redovisa förhållandet där emellan 

- Produktaudits och revisionsuppföljningar (utfall gentemot målvärden) 

Projektkvalitet: 

- QDCF (utfall gentemot målvärden och plan) 

- Tidsplan (antal utförda aktiviteter i tid) 

- PAP-leverabler (antal gröna aktiviteter gentemot planterat) 

- e-GDP (antal gröna aktiviteter gentemot planterat) 

- Riskhantering (antal öppna punkter – bör sträva mot noll!) 

Tvärfunktionalitet: 

- Grad av samarbete i mellan projektens olika funktioner.  

- Grad av samarbete i tidiga utvecklingsfaser (vilket syftar att ge adekvata tekniska lösningar sett ur 

ett producerbarhetsperspektiv) 

Aktivitetsuppföljning:  
- Antal utförda aktiviteter gentemot planerade i sk ”Burn Down Charts”. Denna KPI bryts ned och 

tas fram för alla planerade delaktiviteter i projektet. Här återfinns uppföljning av checklistor för 

varje unik aktivitet som innefattas under den specifika verksamhetens ansvarsområde under ett 

projekts livstid.  

 


