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Sammanfattning 
I dagsälget är det svårt för företag att behålla en stark marknadsposition och 

utmaningen ligger dels i att regelbundet presentera nya produkter på marknaden 

och ständigt skapa nya innovationer. Genom att använda sig av Lean Product 

Development i produktutvecklingsprocessen kan företagen anta utmaningen. 

Det kan dock vara svårare för små och medelstora företag då de kan ha 

begränsade resurser. Syftet med denna studie var därför att ta fram en 

projektmodell för produktutvecklingsprojekt i små och medelstora företag. 

Studien bygger på kvalitativa forskningsmetoder där sekundärdata samlades in 

genom både bibliotekskatalogen vid Mittuniversitetet och sökningar i 

forskningsdatabaser på Internet. Därefter samlades primärdata in via intervjuer 

för att göra en fallstudie och ett teoretiskt applicerbarhetstest. Resultatet som 

genererades visade att det som karakteriserar produktutvecklingen i små och 

medelstora företag var främst att chefen eller ägaren ofta påverkar 

produktutvecklingen och nyckelfaktorerna för en framgångsrik 

produktutveckling är processer, resurser, strategier och en god kommunikation. 

Den slutgiltiga projektmodellen baseras i stora drag på den generella 

projektmodellen och genomgick inga större förändringar efter det att det 

teoretiska applicerbarhetstestet hade genomförts. Projektmodellen består av fem 

stycken faser: förstudie, planering, genomförande, avslut och effekthemtagning. 

Samtliga presenterade projektmodeller skulle kunna fungera för att skapa 

processer, resurser, strategier och en god kommunikation. De nämnda 

projektmodellerna skiljer sig något i utformning och fokuserar på olika saker. 

Det som skiljer projektmodellerna åt är både roller och ansvarsbeskrivningar, 

beslutspunkter samt projektmodellernas olika faser. Det nyhetsvärde som denna 

studie har bidragit med är hur små och medelstora företag kan arbeta med 

projekt inom produktutveckling, och en fråga som har väckts är hur denna 

projektmodell skulle kunna se ut för att främja hela organisationen och inte 

endast produktutvecklingsavdelningen.  

 

Nyckelord: Projektmodell, Lean, Lean Product Development, produktutveckl-

ing, och små och medelstora företag. 
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Abstract 
Today it is hard for companies to keep a strong market position and one part of 

the challenge is to regularly present new products on the market and constantly 

create new innovations.  The companies can accept that challenge by using 

Lean Product Development in the product development process. It can however 

be more difficult for small and medium sized enterprises as they may have 

limited resources. The purpose with this study was therefore to develop a 

project model for product development in small and medium sized enterprises. 

The study was built on qualitative research methodologies, first secondary data 

was collected through both the Mid Sweden University’s library catalog and 

searches in research databases on the Internet. Then, the primary data was 

collected through interviews to create a case study and a theoretical 

applicability test. The generated result showed that it characterizes the product 

development in small and medium sized enterprises primarily was that the 

manager or owner often affect the product development and the key factors for 

a successful product development was processes, resources, strategies and a 

good communication. The final project model are in general based on the 

general project model and did not underwent any major changes after the 

theoretical applicability test had been carried out. The project model consists of 

five phases: feasibility study, planning, implementation, closing and effect 

transfer. All of the presented project models could work to create processes, 

resources, strategies and a good communication. The mention project models 

differ slightly in the design and they are focusing on different areas. The 

differences in the models are the roles and responsibilities descriptions, decision 

points and the models different phases. The newsworthy this study has 

contribute with is how small and medium sized enterprises can work on projects 

in product, and one question that has been raised is how this project model 

could look like to promote the whole organization not only the product 

development departure.  

 

Keywords: Project model, Lean, Lean Product Development, product devel-

opment, and small and medium sized enterprises. 
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Terminologi 
Nedan visas en förteckning över förkortningar som används. 

Förkortningar 

SMF Små och medelstora företag 

LPD 

 

Lean Product Development 
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1 Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrund, problemmotivering och en beskrivning av 

fallföretaget, som sedan följs av det övergripande syftet med studien, 

avgränsningar, konkreta och verifierbara mål och till sist en översikt över 

rapporten. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

I dagsläget är det en utmaning för företag att behålla en stark marknadsposition. 

Utmaningen ligger i både den nuvarande produktportföljen och i att regelbundet 

presentera nya produkter på marknaden och ständigt skapa nya innovationer. 

Detta kräver en flexibilitet under produktutvecklingsprocessen för att kunna 

implementera nya tekniska lösningar eller funktioner. Samtidigt som detta görs 

måste företaget prioritera sin redan existerande produktportfölj för att följa den 

övergripande strategin och bygga företaget i ett långsiktigt perspektiv. (von 

Wurtemberg, L. M., et al., 2011) 

 

Genombrytande produkter kommer oftast från en kombination av stil och teknik 

och hjälper användarna att känna både värde och belöning. Dessa produkter 

som är genombrytande på marknaden bidrar till en högre vinst för det 

producerande företaget. (Cagan, J., & Vogel, C. M., 2002) Roffe (1999) menar 

att dagens företag befinner sig i ett permanent flöde av ständiga innovationer 

för att kunna överleva som företag. De företag som blir framgångsrika är de 

företag som tar vara på kunskapen och sprider den inom organisationen för att 

kunna använda kunskapen i nya produkter.  

 

För att ett företag ska kunna anta utmaningen att ständigt skapa en god och 

effektiv produktutvecklingsprocess kan Lean Product Development (LPD) 

implementeras i produktutvecklingsprocessen. Denna metod uppmuntrar 

företaget till att definiera och förstå vad det är som skapar värde för kunden 

innan produkten utvecklas. För att använda sig av denna modell bör en 

helhetssyn av konceptet skapas inom organisationen, både styrelse och 

medlemmar av utvecklingsprojektet bör förstå det väsentliga inom LPD. LPD 

främjar ett integrerat system med nära samarbete och god kommunikation. 

Integrationen syftar både till processteg och funktioner inom processtegen. (von 

Wurtemberg, L. M., et al., 2011) 

 

Projekt skapas i organisationer och ses oftast som en tillfällig organisation som 

är temporär. Ett projekt är i regel enklare att skapa än nya avdelningar i 

företaget då ett projekt är lättare att definiera och starta. Projekt ger dessutom 

en lägre risk, lägre kostnader och en högre grad av styrning. (Tonnquist, B., 

2014) Enligt Söderlund (2005) innebär ett projekt en verksamhet som har ett 

definierat mål, en angiven tidsram och resurser som är givna. Vidare menar 

Tonnquist (2014) att projekt består av ett antal faser, och generellt består de 

flesta projektmodellerna av samma faser, medan Lundin och Söderholmn (1995) 

hävdar att alla temporära organisationer som bildas vid projekt har vissa 

gemensamma drag och följer därför samma livscykel. Beroende på projekt och 
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bransch tillämpas projektmetodiken olika, men i grunden följer alla metoder 

samma process (Tonnquist, B., 2014).  Fler företag börjar använda sig av en 

projektmodell för att skapa ett gemensamt projektflöde för att få ordning och 

reda bland projekten (Wenell, T., 2001) 

 

Att ständigt implementera nya tekniska lösningar eller funktioner kan vara svårt 

för små och medelstora företag (SMF) då de kan ha svårt till att få lån och 

kapital och det leder i sin tur till begränsade resurser för SMF (Europeiska 

kommissionen, 2006). En brist på resurser hos SMF kan leda till svagheter 

inom finansiering, planering, kontroll, utbildning och informationssystem vilket 

även leder till att de är lätta att ta död på. Däremot är det enklare att genomföra 

och verkställa beslut för SMF, de har ofta nära till marknaden och de har även 

en förmåga att anpassa sig och ställa om sig snabbt. (Blili, S., & Raymond, L., 

1993) SMF uppfattas ofta som mer flexibla än stora företag (Subba Rao, S., 

Metts, G., & Mora Monge, C. A., 2003).  

 

Det finns i dagsläget mycket forskning kring hur projekt ska fungera och 

utföras. Forskningen är inriktad på vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas 

med ett projekt, Lim och Mohamed (1991) menar att kriteriet för att lyckas med 

ett projekt är att skapa principer eller normer som används för att bedöma 

projektet. Kritiska faktorer för att lyckas med projekt är enligt Clarke (1999) 

kommunikationen i projektet, att ha tydliga mål och omfattning, att bryta ner 

projektet i mindre delar och att använda projektplaner som arbetsdokument. 

Andra forskningsområden är hur det går att mäta om ett projekt är lyckat eller 

inte, de faktorer som påverkar om ett projekt är lyckat eller inte enligt De Wit 

(1988) är både mikro- och makrofaktorer. Det finns även forskning kring hur 

projekt ska implementeras (Pinto, J. K., & Slevin, D. P., 1987), samt vilka de 

kritiska framgångsfaktorerna för ett projekt är, och dessa är bland annat enligt 

Werterveld (2003) ledarskapet, strategier, externa faktorer och projektledning 

som innebär budget, kvalitet och information.  Forskningen runt LPD är främst 

inriktad på svårigheterna med att implementera Lean i 

produktutvecklingsprocessen, svårigheterna enligt Aggrwal (2013) är att 

förståelsen över Lean – att eliminera slöseri inte behöver leda till uppsägningar 

och Klamer (2012) har visat hur LPD kan implementeras i den redan 

existerande projektmodellen i ett stort och etablerat företag. Vidare bör SMF 

enligt Quin (2002) ägna mer tid åt ett ledningsstöd för att kunna skapa en styrka 

inom produktutveckling. 

 

Efter genomsökningar i forskningsdatabaser har det visat sig att det inte finns 

lika mycket forskning runt SMF som stora företag. Vidare har det visat sig att 

det inte finns någon forskning på hur en projektmodell för produktutveckling 

skulle kunna se ut för SMF där LPD främjas. Därav är detta område av intresse.  

1.2 Fallföretaget 

Detta examensarbete är ett uppdrag åt en extern organisation, Logosol. Logosol 

är ett företag som tillhör benämningen SMF. Detta då Logosol inte har fler än 

250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro (Ratsit, 

2015) som är gränsen för att ett företag ska vara av medelstor storlek enligt EU 

(Europeiska kommissionen, 2015). Företaget ligger beläget i Härnösand och är 

världens största försäljare av portabla sågverk i aluminium. De har försäljning i 
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över 65 länder i världen och har dotterbolag i USA, Tyskland och Norge. 

(Logosol, 2015) 

 

De projekt som Logosol bedriver i dagsläget är främst nyutvecklingsprojekt, 

men de bedriver även projekt som innebär att både förbättra och att anpassa 

färdiga maskiner efter hur Logosol vill ha dem. (Höglund, J., 2015) 

1.3 Övergripande syfte  

Syftet med denna studie är att jämföra olika projektmodeller för att ta fram ett 

förslag på en projektmodell för SMF som lämpar sig för produktutveckling.  

1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning fokuserar på genomförandet av projekt för SMF och hur 

LPD används. Undersökningen ämnar till företag inom tillverkningsindustrin 

för portabla sågverk och är avgränsad till fallföretaget. Vidare är undersökning-

en är avgränsad till att inte ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna som råder 

runt projekt. 

1.5 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med undersökningen är att besvara följande frågor: 

P1: Vad karakteriserar produktutveckling för SMF? 

P2: Hur fungerar projektmodellerna för produktutveckling för SMF? 

P3: Hur ser en fungerande projektmodell ut där hänsyn tas till SMF och LPD? 

1.6 Översikt 

I kapitel 2 presenteras de teorier som har använts för att åstadkomma ett resultat. 

En fallstudie av företaget Logosol presenteras i kapitel 3, och metoden som har 

använts i denna studie presenteras i kapitel 4. Det resultat som har genererats 

presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 återfinns en analys och diskussion av resulta-

ten som presenterats, och till sist presenteras en slutsats av studien i kapitel 7. 
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2 Teori  
I detta kapitel redovisas de teorier som använts för att generera ett resultat och 

kunna besvara forskningsfrågorna. Teorierna ämnar även till att ge en djupare 

förståelse för läsaren. 

2.1 Projektmodeller  

Det är enklare att skapa ett projekt än att skapa nya avdelningar i företaget, 

detta då ett projekt är lätt att definiera och starta. Ett projekt har dessutom 

kortare genomloppstid och det ger då en lägre risk, lägre kostnader och högre 

grad av styrning. Ett projekt kan ses som en tillfällig organisation och är 

temporär. (Tonnquist, B., 2014) Med projekt menas enligt Söderlund (2005) en 

verksamhet som har ett definierat mål, en angiven tidsram och resurser som är 

givna. 

 

När ett projekt skapas är det enligt Harvey (1991) viktigt att det finns en tydlig 

gräns mellan projektet och den övriga organisationen. Oftast tillhandahåller 

projektet inga egna resurser, utan resurserna delas med andra projekt alternativt 

med den ordinarie verksamheten.  

 

För att åstadkomma ett lyckat projektresultat är samarbetet mellan 

linjeorganisationen och projekt viktigt enligt Tonnquist (2014). Andra faktorer 

som påverkar om resultatet av projektet blir lyckat eller inte är enligt De Wit 

(1988) både makro- och mikrofaktorer. Makrofaktorerna innebär det ägaren 

påverkar och mikrofaktorerna innebär det ingenjörerna och konstruktörerna 

påverkar.  

 

Det finns ett antal olika modeller som fungerar som stöd för genomförandet av 

projektet. Projektmodellens uppgift är att beskriva hur arbetet kan delas upp i 

olika steg, vilka beslut som ska fattas och dokument som ska skrivas samt 

rollerna som ingår i projektet. (Hallin, A., & Gustavsson, T. K., 2012) 

Projektmodellen kan utgöras av en enkel handbok eller väldefinierade regler 

(Lööw, M., 2009). Dessa beskrivningar för projektgenomförandet kom mellan 

1960- och 1970-talet då de uttryckte sig i flödesscheman som kan liknas med 

processcheman. Därefter började projektmodellerna beskrivas i handböcker för 

projekt. Dessa handböcker växte och blev massivare desto mer som lades in i 

modellen. (Wenell, T., 2004) Det som eftersträvas i en projektmodell idag är 

flexibilitet, enkelhet och tydlighet (Hallin, A., & Gustavsson, T. K., 2012). 

 

För att projektet ska nå sitt mål genomgår alla projekt en rad aktiviteter. 

Aktiviteterna grupperas och det går att tala om skeden, faser eller etapper som 

bildar ett flöde med beslutspunkter. (Wenell, T., 2004) 

 

Beslutspunkt, även kallad grind eller tollgate, är ett verktyg för projektägaren – 

den interna beställaren, att styra och kontrollera projektet enligt Tonnquist 

(2014). Oftast är en beslutspunkt en kontroll som sker i mötesform där det sker 

en granskning av uppnådda resultat, även projektets framtid avgörs vid detta 
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möte (Frye, R., et al., 2001). Beslutspunkterna är projektägarens ansvar, och 

projektledarens uppgift är att se till att projektet leverarar det resultat som är 

utlovat. Beslutspunkter kan till exempel vara att projektet är initierat och 

förstudien ska starta, projektet avstämt eller att resultatet är överlämnat och 

målet är godkänt. En beslutspunkt kan få tre olika utfall, antingen kan projektet 

fortsätta efter antingen den ursprungliga planen eller en reviderad plan, beslutet 

kan skjutas upp tills delar av projektarbetet omarbetats, eller så kan projektet 

dokumenteras som avslutat, en slutrapport skrivs och konton stängs ner samt att 

projektgruppen avvecklas. Ett bra verktyg för att skapa en bra kommunikation i 

projektet är att ha en generell plan som visar milstolparna hos projektet.  

(Tonnquist, B., 2014) 

 

Ett projekt har ett definierat start och slut och kan beskrivas som en process. 

Hur detaljerad beskrivningen av projektprocessen är bestämmer hur 

projektarbetet kan styras, en mer detaljerad beskrivning ger en högre grad av 

styrning för projektarbetet och det ger ett ökat krav på utförandet av projektet. 

Varje arbetsuppgift i projektet beskrivs som en process, och syftet med det är att 

säkerställa arbetsuppgiften utförs på ett redan bestämt sätt. Att arbetsuppgiften 

ska utföras på ett redan bestämt sätt är så att de utförs så lika som möjligt vid 

varje tillfälle. Processernas beskrivningar återfinns i metodbeskrivningar och 

kvalitetsmanualer. Då en arbetsuppgift i ett projekt beskrivs som en process ger 

att ett projekt består av flera processer med olika syften och mål. (Tonnquist, B., 

2014) 

 

Ett projekt består av ett antal faser enligt Tonnquist (2014), generellt består de 

flesta projektmodeller av samma faser. Lundin och Söderholm (1995) hävdar att 

alla temporära organisationer som bildas vid projekt har vissa gemensamma 

drag och följer därför samma livscykel. Beroende på projekt och bransch 

tillämpas projektmetodiken olika, men i grunden följer alla metoder samma 

process (Tonnquist, B., 2014).  Att dela in projektet gör enligt Baars et al (2006) 

projektet lättare att leda i bästa möjliga väg. Detta då organisationen delas in i 

faser och det totala arbetet i ett projekt delas in i mindre delar som gör det 

enklare att styra projektet. Faserna är (Tonnquist, B., 2014): 

 

 Initiering: den inledande fasen och början av projektet, ett behov som 

ska tillfredsställas har uppstått. 

 Förstudie: en inledande analys görs där förutsättningarna analyseras 

samt att uppdraget specificeras. 

 Planering: genomförandet av projektet planeras. 

 Genomförande: projektet genomförs och ett resultat tas fram. 

 Avslut: projektet avvecklas och utvärderas.  

 Effekthemtagning: effektmålet stäms av för att säkerställa en uppfölj-

ning av projektet. 
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2.1.1 Den generella projektmodellen 

Nedan följer en beskrivning av hur den generella projektmodellen fungerar, 

därefter följer tre exempel på projektmodeller som härstammar från den gene-

rella projektmodellen. 

 

I den generella projektmodellen ska organisationen bestå av ett antal personer 

och grupper enligt Tonnquist (2014). Organisationen ska bestå av en projektä-

gare, projektledare, projektgrupp och styrgrupp. 

 

Projektägaren är den chef som beslutar att projektet ska genomföras, ett annat 

namn för projektägaren är projektbeställare. Projektägaren är den officielle äga-

ren av projektet som har det övergripande ansvaret även fast det är delegerat till 

projektledaren. (Jansson, T., & Ljung, L., 2004) Projektägaren ser även till att 

det existerar ett uppdrag som är tydligt och att resurser finns. Denna person ska 

även bedöma projektet kritiskt och ställer krav. (Tonnquist, B., 2014) 

 

Rollen som projektledaren har är enligt Harvey (1991) att leda projektgruppen 

och leverera ett resultat till projektägaren. Enligt Richman (2002) handlar pro-

jektledarrollen om att se till att projektmålen uppfylls och att projektet håller 

tidplanen. Projektledaren ska ha förmågan att kunna kommunicera så medarbe-

tarna blir sedda, hörda och stärkta så var och en kan ta ansvar över sina hand-

lingar. Projektledaren ska även ta hänsyn till varje individs talanger och styrkor 

för att kunna hitta en plats för alla i projektet som är rätt. (Tonnquist, B., 2014) 

Huvuduppgiften som projektgruppen har enligt Richman (2002) är att utföra 

aktiviteterna som leder till det projektmålet. Denna grupp består av projektleda-

ren och de individer som tillsammans agerar och arbetar för att uppnå målen för 

projektet. Individerna i gruppen kommer från olika grupper med olika kunskap 

eller med en specifik kompetens för att kunna utföra arbetet i projektet. (Project 

Management Institute, 2013)  

Det beslutande organet i projektet kallas enligt Hallin och Gustavsson (2012) 

för styrgrupp och de ansvarar över beslutspunkterna. Denna grupp består av 

människor med kompetens från olika funktioner i företaget som är nödvändig 

för att stödja och bedöma projektet och ofta är projektägaren ordförande. I de 

projekt som är små och har en tydlig relation mellan projektägare och projekt-

ledare är en styrgrupp inget måste. (Somers, T. M., & Nelson, K. G., 2004) 

Jansson och Ljung (2004) hävdar att styrgruppen kan även utgöras av lednings-

gruppen och kallas då för projektportfölj, medan Wenell (2001) hävdar att styr-

gruppen kan vara en linjechef eller projektägaren i små projekt. 

Nedan följer en beskrivning av den generella projektmodellens faser för pro-

jektgenomförande.(Tonnquist, B., 2014) 

2.1.1.1 Initiering av projekt 

Denna fas är starten av projektet, och det är här som idén utarbetas och målet är 

att undersöka hur pass genomförbart projektet är (Baars, W., et al, 2006). Det är 

här, enligt Fox och Van der Waldt (2008), som vision, mål och syfte för 

projektet fastställs. Enligt Lundin och Söderholm (1995) är det här som 
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uppgiften ska definieras. 

 

Syftet till projektet skapas utifrån bakgrunden och utifrån syftet kan sedan mål 

skapas. Syftet är detsamma som effektmålet och beskriver den förväntade 

nyttan av projektet, med det menas att effekterna av projektet uppnås när syftet 

är uppnått. När syftet är bestämt går det att formulera målet och göra en analys 

av uppdraget. Målet innebär det som projektet ska leverera och är detsamma 

som resultatet. Alla inblandade och berörda ska ha samma bild av projektets 

syfte och mål. Målformuleringen utgör underlag till att bedöma om projektet 

kan starta eller inte, en bedömning av om projektet är värt att satsa på eller inte 

görs alltså redan i detta tidiga skede. (Tonnquist, B., 2014) De projekt som 

startar ska enligt Jansson och Ljung (2009) bidra till företagets långsiktiga mål. 

Målformuleringen ska vara användbar och utformas enligt SMART-testet. Med 

SMART menas att målet ska vara specificerat, mätbart, accepterat, realistiskt 

och tidsbestämt. (Harvey, M., 1991) 

 

Även en uppdragsbeskrivning ska skrivas i denna fas (Tonnquist, B., 2014), och 

enligt Jansson och Ljung (2004) ska denna skrivs av projektägaren och sedan 

accepteras av projektledaren. Detta dokument beskriver det som ska bli utfört 

och innehåller bakgrund, syfte och mål, namn på projektägare och kund samt 

när projektet ska genomföras. (Tonnquist, B., 2014) I vissa fall kan det vara 

nödvändigt att komplettera uppdragsbeskrivningen med en kravspecifikation. 

En kravspecifikation fungerar som en stöttepelare till projektet och är ett 

dokument som innehåller det som projektet ska leverara, och projektet och dess 

resultat beskrivs i mätbara termer.  (Rettig, M., & Simons, G., 1993) 

Kravspecifikationen kan enligt Baars et al (2006) delas in i följande kategorier: 

förutsättningar, funktionskrav, operativa krav och konstruktionsbegränsningar. 

Krav för förutsättningar kan till exempel vara arbetsförhållanden eller politiska 

förutsättningar som lagar, och dessa krav går inte att påverka. Funktionella krav 

är det som påverkar resultatet av projektet, operativa krav innebär hur 

projektresultatet ska användas och konstruktionsbegränsningar är de krav som 

involverar projektets genomförande. Alternativt kan kravspecifikationen tas 

fram under nästa fas. 

2.1.1.1 Förstudie 

Förstudien garanterar inte att projektet kan starta, utan det kan även leda till att 

projektet inte startar på grund av att det inte finns rätt förutsättningar för att 

starta projektet (Jansson, T., & Ljung, L., 2004). Resultatet som förstudien 

genererar samlas i en förstudierapport. (Lööw, M., 2009) 

 

I denna fas ska arbetet sedan struktureras enligt Tonnquist (2014). Syftet med 

att strukturera arbetet är flera, bland annat att skapa en gemensam visuell syn på 

omfattningen av projektet och att skapa ett underlag för att kunna skapa be-

dömningar som är realistiska när det kommer till ledtider och kostnader. I de 

fall projektet liknar ett tidigare projekt eller är litet så fungerar det bra att hoppa 

över detta steg med strukturering. (Tonnquist, B., 2014) Att strukturera arbetet 

innebär att bryta ner projektets mål i en hierarkisk struktur, och detta kallas 

Work Breakdown Structure (WBS). Nedbrytningen görs utifrån viktiga delar i 

projektet, som till exempel delleveranser, ansvarsområden eller komponeter. 
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(Ayas, K., 1996) Den första nivån av nedbrytningen kallas för huvudpaket och 

den lägsta nivån av nedbrytningen kallas för arbetspaket. Att skapa mindre ar-

betspaket bidrar till att det enklare går att identifiera aktiviteter och att planera 

milstolpar eller etapper. Konceptet med att bryta ner projektet i mindre delar 

kommer i början från USA och introducerades där under 1960-talet av rege-

ringen. (Globerson, S., 1994) 

En annan sak som ska göras i denna fas enligt Tonnquist (2014) är en nulägesa-

nalys. Den kan göras med hjälp av en SWOT-analys som står för Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. Metoden kommer ursprungligen från 

Harvard Business School under 1950-talet och användes då för att analysera 

fallstudier. Metoden fick sitt namn under 1960-talet när olika affärsskolor bör-

jade fokusera på och diskutera organisationers styrkor och svagheter i förhål-

lande till deras möjligheter och risker. (Panagiotou, G., 2003) Detta verktyg 

används för att effektivt uppmärksamma fördelar som borde utnyttjas och sam-

tidigt bli medveten om de nackdelar som utgör ett hinder för projektet. De ex-

terna och interna förutsättningarna som kan påverka projektets genomförande 

analyseras med hjälp av denna metod, se figur 1. (Houben, G., et. al., 1999) 

Genom denna metod kartlägger projektet vid startpunkten och faktorerna måste 

existera vid genomförandet av projektet, det ska alltså inte vara effekter av pro-

jektets resultat. Det kan vara svårigheter med att definiera vilka faktorer som är 

externa och interna, men i detta fall spelar det inte så stor roll enligt Tonnquist 

(2014), utan huvudsaken är att faktorerna har identifierats som positiva eller 

negativa. Därefter kan slutsatser dras för att försöka att hitta matchningar och 

gap. Denna analys av utgör sedan en del av förstudierapporten och är en viktig 

del för beslutsunderlaget. Tanken med detta arbete är att välja lösningar och att 

planera genomförandet av projektet utnyttja de matchningar som hittats och 

undvika gapen. Analysen kan även användas senare för att planera aktiviteter, 

resurser, information, bemanning, organisation och riskanalys.  

 
Figur 1: SWOT-analys (Hay, G. J., & Castilla, G., 2006) 

För att överleva som projektledare är det enligt Tonnquist (2014) av största vikt 

att känna till intressenterna. Intressenterna är enligt Preble (2005) de enskilda 

personerna eller grupper som blir påverkade av eller påverkar projektets mål. 
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För att identifiera och kartlägga intressenterna kan en intressentanalys göras, 

intressentanalysen bidrar till att identifiera möjliga initiativtagare och motstån-

dare för projektet enligt Auinger et al (2013). 

Inför projektet är det viktigt att ha en kravspecifikation, och denna tas vanligt-

vis fram under projektförberedelserna – annars tas den fram under denna fas. 

Fler krav i kravspecifikationen ger ett tydligare projekt där det är enklare att 

göra bedömningar och styra projektet dock kan för många krav i kravspecifikat-

ionen begränsa kreativiteten hos projektgruppen. Oftast räcker det med att pro-

jektägaren anger projektets syfte, mål och omfattning. De som ska utföra arbe-

tet får sedan utföra arbetet med att sammanställa en kravspecifikation – även 

fast ansvaret för kravspecifikationen ligger hos projektägaren. Kraven bör for-

muleras så att det är mätbara. (Tonnquist, B., 2014) 

Ett första utkast av milstolpeplanen bör konstrueras i denna fas av projektet. I 

denna visas mål i en flödesplan med de viktiga etappmålen i projektet. Syftet 

med detta är att alla deltagare ska få en gemensam syn av hur projektet ska ge-

nomföras. WBS:en kan även vara till hjälp här för att identifiera milstolparna 

och milstolparna formleras på samma sätt som målen och genomgår ett 

SMART-test. Denna första version av milstolpeplanen ska endast ge en över-

blick av projektet och behöver därför inte vara detaljerad eller tidssatt. Planen 

kan med fördel inkluderas i förstudierapporten och fungerar som en del av un-

derlag för att fortsätta planera projektet senare. Enklast planeras milstolpar från 

slutet av projektet mot starten av projektet, det blir på så sätt enklare att planera 

milstolparna och ger en minimerad risk för att missa delar som är viktiga i pro-

jektet. En milstolpeplan kan ritas som en tidplan där även projektmöten och 

styrgruppsmöten syns. De milstolpar som placerats på samma flödeslinje utförs 

i den ordning de kommer och de milstolpar som placerats på parallella flödes-

linjer utförs oberoende av andra milstolpar. Det är lämpligt att planera projekt-

möten efter varje milstolpe och styrgruppsmöten kan läggas efter viktiga mil-

stolpar, alternativt vid ett tillfälle där ett flertal milstolpar ska vara färdig. (An-

dersen, E. S., 1996; Tonnquist, B., 2014) 

Innan planeringen startar ska fördelningen av roller, befogenheter och ansvar 

fördelas (Tonnquist, B., 2014). Varje projekt är unikt, vilket innebär att varje 

gruppmedlem är unik. Det är viktigt att definiera roller och ansvar för varje 

gruppmedlem i projektet. (Richman, L., 2002) Projektägaren och projektledaren 

utgör de viktigaste rollerna i projektet och kärnan och organiseringen för pro-

jektet utgörs runt dem. (Tonnquist, B., 2014)  

2.1.1.1 Planering 

Denna fas är enligt Abbasi och Al-Mharmah (2000) den fas som är mest 

tidskrävande och det kommer att löna sig om denna fas av projektet genomförs 

noggrant. Planeringen är en process som pågår under projektets hela gång och 

avslutet av projektet då det kan komma att ske förändringar och skapas nya för-

utsättningar för projektet. Enligt Lin (2006) utgör planen grunden till projektet. 

Fox och Van der Waldt (2008) menar att planeringsfasen innebär att definiera 

vilka aktiviteter som är nödvändiga för att slutföra projektet. Det innebär även 

att identifiera resurserna som krävs och att skapa en tidplan för projektet. Jans-

son och Ljung (2009) menar att det är lättare att planera projektet när större 
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delarna av projektet påminner om uppgifter som har gjorts förr och när det är 

små delar som är osäkert, och planeringen används för att minska projektets 

osäkerhet. 

Syftet med planering är enligt Kerzner (2013) att bestämma vad som behöver 

göras, vem som ska göra vad och när för att uppfylla målen. I slutändan leder 

planeringen fram till en tidplan som används för att följa upp projektet (Pietras, 

C. M., & Coury, B. G., 1994). För att öka kvaliteten på planeringen kan de som 

ska utföra arbetet involveras och på så sätt blir risken för missbedömningar av 

tid och behov av resurser inte lika stor. Planeringen fungerar som en garanti att 

projektet uppnår målet inom tidramarna. Då medlemmarna i projektet är valda 

utifrån deras kompetens går det med fördel att delegera under planeringen då 

projektledaren inte kan allt. (Tonnquist, B., 2014) 

All information som är nödvändig för att projektet ska kunna genomföras finns 

samlat i ett dokument som kallas projektplan. De delar som projektplanen bör 

beskriva är (Jansson, T., & Ljung, L., 2004): 

 Motiv, avsikt och omgivning – drivkraften till projektet ska beskrivas 

och den önskade effekten som projektresultatet ska generera. Även en 

översikt av intressenterna ska ges. 

 Projektresultat och avgränsning – projektets krav och behov ska beskri-

vas samt det som projektet förväntas uppfylla. 

 Projektplaner – de viktigaste strategierna för projektet ska beskrivas. 

Arbetet beskrivs i de indelade aktiviteterna. 

 Projektorganisationen – rollerna beskrivs och ansvar och befogenheter 

definieras för varje roll. Även en plan för hur information ska spridas 

och hur kommunikation ska ske görs. 

 Överlämningsetapp och avslutning – vad som ska lämnas över till re-

spektive mottagare beskrivs.  

Ett projekt är normalt för stort för att planera i detalj, det är därför att föredra att 

bryta ner projektet i mindre delar, en så kallad aktivitetsplanering. Varje aktivi-

tet planeras sedan var för sig. (Rettig, M., & Simos, G., 1993) Att bryta ner pro-

jektet i mindre delar och planerar projektet i delaktiviteter fungerar bra när upp-

giften är relativt känd sedan förut (Jonsson, T., & Ljung, L., 2009) Planera akti-

viteter kan göras på två olika sätt. Antingen används milstolpemetoden, och 

denna metod lämpar sig vid mindre projekt där det går att få en överblick utan 

en arbetsstruktur. Utifrån milstolparna görs bedömningar av vad som behöver 

göras för att uppnå milstolpen. Annars används arbetspaketsmetoden, och denna 

metod utgår från arbetsstrukturen. För varje arbetspaket görs en bedömning av 

om det behöver brytas ner ytterligare eller om detaljnivån är bra. Beroenden 

identifieras och kopplas ihop i ett logiskt flöde. Även arbetspaket som inte är 

beroende av varandra identifieras och förs in i parallella flödeslinjer i mil-

stolpeplanen. Arbetspaketen i milstolpeplanen bör brytas ner till aktiviteter och 
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därefter kan milstolparna placeras i aktivitetsplanen. (Tonnquist, B., 2014) Att 

bryta ner till aktiviteter och skapa en aktivitetsplan gör att gruppmedlemmarna 

förstår i vilken följd uppgifterna ska utföras enligt Lin (2006). När projektet 

karakteriseras av en stor osäkerhet är det bra att planera för en stor buffert för 

att kunna ta hand om osäkerheten i projektet (Jonsson T., & Ljung, L., 2009). 

Ett av de viktigare styrinstrumenten i ett projekt är enligt Tonnquist (2014) tid-

planen och är ett underlag för uppföljning och granskning av kvaliteten under 

projektets genomförande. Abbassi och Al-Mharmah (2000) hävdar att i tidpla-

nen bestäms när och hur aktiviteterna ska utföras. Tidplanen kan illustreras som 

en aktivitetsplan med en tidsaxel och aktivitetern är markerade med start och 

mål. Den vanligaste metoden för detta är ett gantt-schema. (Tonnquist, B., 2014) 

I denna metod illustreras aktiviteterna som tjocka horisontella streck och mil-

stolparna som punkter. Utifrån aktivitetsplanen skapas en kalender med kolum-

ner som representerar dagar, veckor eller månader utifrån detaljeringen på pla-

nen. Den första milstolpen läggs där den första kolumnen börjar och markeras 

som en punkt eller streck då det är ett etappmål och inte tar någon tid att utföra. 

Aktiviteternas varaktighet markeras genom att markera antalet kolumner som 

aktiviteterna tar att genomföra. (Harvey, M., 1991) Tidplanen byggs sedan vi-

dare genom att aktiviteter och milstolpar läggs in i planen enligt de beroenden 

som är definierade. Samma startpunkt i tidplanen ges till de aktiviteter som är 

beroende av att samma tidigare aktivitet eller milstolpe är utförd och ritas ut 

parallella. Tidplanen bör när den är färdig och godkänd låsas som en original-

plan och det är mot denna som projektet följs upp under projektets genomfö-

rande. (Tonnquist, B., 2014) 

Innan genomförandefasen kan påbörjas ska projektgruppen vara eniga om pro-

jektdefinitionen, projektplanen och organisationen enligt Auinger et al (2013). 

2.1.1.1 Genomförande 

Det är i genomförandefasen som planen för projektet implementeras enligt 

Kotnour (2000). 

Största tiden i projekt går åt till olika former av möten enligt Lööw (2009). Pro-

blem som ofta uppstår vid möten är att det inte finns någon agenda och det sker 

lite dokumentation. För att höja kvaliteten på mötet kan en modell för hur mö-

ten bör genomföras användas. (Tonnquist, B., 2014) Projektmötena ska hållas 

regelbundet och mötena ska förberedas i tid och syfte och mål för mötet ska 

skickas ut i god tid. Det ska finnas en tydlig struktur för mötet och i förhand ska 

det vara bestämt om vilka beslut som ska fattas under mötet. Mötena ska avslu-

tas med att sammanfatta det som har beslutats. (Bak, C. A., et al, 1994) Styr-

gruppsmöten genomförs minst vid varje beslutspunkt, de ska även genomföras 

när oförutsedda händelser har uppstått där beslut krävs. (Tonnquist, B., 2014) 

Projektet bör sättas upp på väggen samt en tidplan som är förstorad så att utfal-

let av projektet och ändringar kan föras in kontinuerligt. Även intressentanalys, 

riskanalys och budget ska upp på väggen. Genom att ha uppföljning dagligen i 

projektrummet ger en ökad medvetenhet i projektgruppen av det som behöver 

göras och prioriteras. (Tonnquist, B., 2014) 
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Genomförandet kan starta när alla förberedelser är gjorda, vilket innebär att 

första milstolpen bockas av. Planerna ska sedan enligt Lundin och Söderholm 

(1995) utföras så fort som möjligt utan oönskade stopp för att slutföra uppgiften 

och organisationen ska behandlas utifrån handlingsplanerna. En officiell start 

kan genomföras via ett startmöte. Vid ett sådant möte samlas projektledaren och 

projektgruppen och går igenom förutsättningarna för projektet samt planeringen. 

Det spelar ingen roll om produktkraven är specificerade i detalj inför starten 

eller om dessa ska tas fram under början av genomförandefasen, så ska denna 

del av inledandet av genomförandet vara planerad, resurs- och tidsbedömd. 

(Tonnquist, B., 2014) 

Enligt Lin (2006) handlar genomförandet om att styra och kontrollera projektet, 

och med det menas att regelbundet övervaka och mäta projektets framsteg för 

att säkerställa att målen uppfylls. Enligt Tonnquist (2014) krävs det att både 

blicka bakåt i tiden för att se vad som gjorts och att kolla framåt i tiden för att 

bedöma arbetet som återstår och göra eventuella förändringar. För att skapa 

engagemang hos både projektgruppen, projektägare och kund kan täta delleve-

ranser göras, precis som i agila projekt. Det är viktigt att projektledaren har 

kontroll över det som har presenterats och resurserna som använts till detta jäm-

fört med det som var planerat. En bra översikt skapas genom att markera de 

aktiviteter som är genomförda och godkända med olika färger i tidplanen. De 

aktiviteter som är påbörjade kan även markeras.  

Det sista att göra i genomförandefasen enligt Tonnquist (2014) är att föra in 

alternativt implementera resultatet i den miljö som det är avsett för. Resultatet 

ska enligt Baars et al (2006) bli synligt för intressenterna. Vad gäller överläm-

ningen till projektägaren gäller det att överlämnandet är tydligt och väl specifi-

cerat. Förutsättningarna för projektet ändras när det går in i införandefasen och 

det kan vara aktuellt att införa en ny projektledare som är specialiserad på att 

överlämna och implementera. Även projektgruppen kan ändra sig under infö-

randet av resultatet då vissa medlemmar inte längre fyller någon funktion i pro-

jektgruppen och andra medlemmar tillkommer till projektgruppen för att delta 

vid införandet. (Hallin, A., & Gustavsson, T. K., 2012) 

Införandet ska precis som projektet planeras noggrant och det ska dessutom 

kommuniceras till de som är berörda. Även en analys av förutsättningarna för 

införandet av projektet ska göras av projektledaren samt att det som ska göras 

gås igenom. Syftet med detta är för att garantera att de ändringar som har gjorts 

längs vägen även tas med under införandet. Det är viktigt att ha en tidplan för 

införandet och att den kommuniceras till de intressenter som är berörda. (Ton-

nquist, B., 2014) 

Själva överlämnandet av resultatet ska inte möta på problem om det tidigt har 

funnits en dialog om vad det är som ska lämnas över enligt Jansson och Ljung 

(2009). Enligt Hallin och Gustavsson (2012) ska överlämnandet inte stöta på 

problem och överraskningar om uppföljning och styrning har fungerat samt att 

det funnits en fungerande ändringshantering. Vid varje fas, delfas eller etapp i 

projektet har minst en leverans skett i form av resultat, ett dokument eller en 

rapport. Mötena med styrgruppen som oftast sker vid fasövergångarna är tid-

punkter som är viktiga för leveransen. Under dessa möten kan projektledaren 
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leverera resultat som uppnåtts och därefter ges klartecken om projektet kan 

fortsätta. Interna leveranstidpunkter för projektgruppen är milstolparna. När 

projektmålet är uppfyllt sker den viktigaste leveransen, det kan antingen vara 

små delleveranser eller en hel sammanhållande leverans. (Tonnquist, B., 2014; 

Wenell, T., 2001) 

Enligt Baars et al (2006) ska resultatet utvärderas utifrån kravspecifikationen, 

och denna avgör om resultatet är godkänt eller inte. Det kan vara lämpligt att 

skapa ett leveransprotokoll enligt Hallin och Gustavsson (2012) inför överläm-

ningen, detta protokoll ska specificera vad som är avklarat i projektet och vad 

som kvarstår. Projektledaren och beställaren går sedan igenom protokollet och 

det undertecknas av båda parterna.  

En förberedning av hur projektet ska förvaltas görs för att säkra resultatet efter 

det att projektet har avslutas. Det kan göras genom att mottagare av projektet 

utbildas och de utbildar sedan användarna i resten av organisationen. (Tonnquist, 

B., 2014) 

2.1.1.1 Avslut 

Ansvaret över avslutet ligger hos projektledaren. Den avslutande fasen handlar 

enligt Tonnquist (2014) om utvärdering av de prestationer som utförts, att do-

kumentera erfarenheter och resultat samt att göra ett formellt avslut av projektet. 

Projektet ska analyseras gemensamt med alla projektmedlemmar, aktiviteterna 

som genomförts analyseras och resultatet jämförs mot de uppsatta målen. Ett 

projekt har nått sitt mål när det uppfyller hela innehållet i målformuleringen. 

Lärdommar dras utifrån projektet för att i framtiden utveckla projektkunskapen 

hos organisationen och det kan komma att underlätta för andra projekt i framti-

den. Alla erfarenheter samlas i en i en slutrapport och är ett internt dokument. 

Detta dokument ska täcka alla delar som finns med i projektplanen. Dokumen-

tet ska sedan arkiveras och vara tillgänglig för de som kan komma att ha nytta 

av kunskapen i den. I mindre projekt är det istället mer aktuellt att upprätta ett 

protokoll för att specificera slutsatsen som togs fram under den avslutande fa-

sen. Genom att ha en definierad procedur för avslut och överlämning bidrar 

enligt Jonsson och Ljung (2009) till ett större engagemang i projektarbetet.  

Enligt Lin (2006) är det viktigt att utvärdera projektet innan det sker en omfat-

tande spridning av produkten som har utvecklats kan det bidra till att produkten 

blir mindre effektiv i framtiden.  

Enligt Lundin och Söderholm (1995) handlar avlustet om att lösa upp organisat-

ionen, och denna upplösning sker vid en bestämd tidpunkt eller när ett bestämt 

antal aktiviteter har utförts. Upplösningen kan ske gradvis då projektet gradvis 

förlorar sina deltagare som i sin tur har förlorat sin uppgift.  

Det är viktigt att skapa ett avslut som är tydligt för alla projekt oavsett om det 

har avbrutits i förtid. Dels för att meddela projektägaren att uppdraget är avslu-

tat men även för att meddela för projektledaren och projektgruppen att deras 

uppdrag är avslutat. Detta så att projektägaren inte ska kunna vänta sig något 

mer av projektet och att projektgruppen och projektledaren kan anta nya upp-

drag alternativt gå tillbaka till linjebefattningarna. Det är även viktigt att resurs-
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ägarna får reda på att deras personal är tillgängliga för andra uppgifter igen. 

(Tonnquist, B., 2014) 

2.1.1.1 Effekthemtagning 

Effektmålet kan inte utvärderas redan under den avslutande fasen då det är all-

deles för tidigt, det måste gå ett tag innan det går att uppnå effektmålet då dessa 

uppnås långt efter projektets avslut (Wenell, T., 2001). Projektledaren kan till-

sammans med projektägaren innan projektet avlutas komma fram till en tid där 

effektmålet ska utvärderas. Ansvaret för effektmålet ligger hos projektägaren 

och målet uppnås i de fall projektägaren beställde rätt projekt. (Tonnquist, B., 

2014) 

Det kan vara bra att göra en referensmätning innan projektet genomförs för att 

kunna jämföra med något när en uppföljning av effekten ska ske. Det är svårt 

att avgöra och bevisa om projektet har bidragit till någon skillnad utan en re-

ferensmätning. När den förväntade nyttan inte har uppstått är det viktigt att ana-

lysera varför. (Tonnquist, B., 2014) 

2.1.1.1 Exempel: PROPS 

Denna modell används i multiprojektorganisationer och är en generell modell 

som är tillämbar på alla projekttyper (Tonnquist, B., 2014). Enligt Räisänen och 

Linde (2004) utvecklades modellen av Ericsson under den senare delen av 

1980-talet. 

De roller som existerar inom denna modell enligt Cederling et al (2000) är: 

 Projektsponsor – kan vara linjechef eller produktansvarig och är den 

person som är ansvarig för resultatet och beställer de olika faserna i pro-

jektet genom tollgates. Denna person definierar även kraven för pro-

jektet och ansvarar över affärsplanen och att den uppdateras inför varje 

tollgate.  

 Styrgrupp – ordförande är projektsponsorn och övriga medlemmar be-

står avintressenter till projektet. 

 Projektledare – är den som ansvarar för utförandet av projektet. Projekt-

ledaren definierar syfte och mål för projektet och skapar en projektplan 

samt att denna person rapporterar till projektsponsorn.   

I PROPS används enligt Cederling et al (2000) tollgates som beslutspunkter där 

antingen företagsledningen eller projektsponsorn kan ta beslut om projektets 

mål och genomförande. En tollgate måste uppfyllas innan nästa kan påbörjas. 

Besluten som tas under en tollgate baseras på följande (Cederling, U., et al., 

2000):  

 Projektets status i förhållande till krav, delresultat och utveckling. 

 Fördelarna i förhållande till resultatet till företaget och till kunden. 
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 Användandet av resurserna, kraven på resurserna bedöms utifrån konse-

kvenser på både lång och kort sikt.  

Fördelen med detta system är att det blir enklare att fördela resurser då flera 

projekt kan konkurrera om samma resurser där prioriteringar måste göras. (Ce-

derling, U., et al, 2000) 

Denna arbetsmodell styrs även av milstolpar och beslut om milstolpar tas inom 

projektet av projektledaren och gruppen. Antalet milstolpar beslutas av pro-

jektet, men de milstolpar som innefattar att lämna projektstatus så att det kan tas 

beslut under en tollgate är obligatoriska. Innan en milstolpe är färdig och upp-

nådd krävs en utvärdering av milstolpen för att kontrollera resultatet som har 

uppnåtts mot milstolpens kriterier. (Cederling, U., et al, 2000) 

I mindre projekt kan en tollgate bestå av ett möte med projektsponsorn och pro-

jektledaren som beslutar om hur projektet ska fortlöpa. Milstolparna behöver i 

mindre projekt endast stämmas av och se till att resultatet stämmer överens med 

kriterierna för milstolpen istället för att göra en hel utvärdering av milstolpen. 

(Cederling, U., et al, 2000) 

Produktutvecklingen sker enligt PROPS i fyra faser (Cederling, U., et al, 2000):  

1. Förstudie – syftet med denna fas är att göra en bedömning av hur ge-

nomförbart projektet är ur tekniska och kommersiella synpunkter bero-

ende av kraven och kundernas behov.  

2. Utredning – denna fas innebär planering för projektet. Denna fas skapar 

grunden för projektet och förbereder för ett lyckat genomförande av pro-

jektet.  

3. Utförande – i denna fas utförs projektet efter planerna som gjordes i fö-

regående fas.  

4. Avslut – i denna fas utvärderas projektet och tar vara på lärdomarna. Ut-

värderingen kan göras i form av ett seminarium där erfarenheter diskute-

ras och som sedan skapar underlaget för slutrapporten som ska konstrue-

ras. 

2.1.1.1 Exempel: PRINCE2 

PRINCE står enligt Harvey (1991) för Projects in Controlled Environments och 

är en modell som används för att driva både små och stora projekt inom IT-

branschen. Metoden består enligt Harvey (1991) av åtta stycken processer som 

ska utföras: 

1. Styra projektet – detta görs av ledningen i företaget. Dessa är de som 

fattar beslut på högsta nivå och definierar projektets krav, allokerar re-

surser och beslutar om projektet kan påbörjas, fortsätta eller inte måste 

avbrytas.  
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2. Planera projektet – denna process pågår under hela projektet och här 

planeras aktiviteterna, metoder för aktiviteterna föreslås och aktiviteter-

nas utförningsordning och hur länge respektive aktivitet ska pågå be-

stäms. Även krav på resurser och en bedömning av risker görs för varje 

aktivitet.  

3. Starta projektet – när projektet har godkänts ska resurserna fördelas. 

Projektteamet träffas och tilldelas individuella mål. En arbetsplan utar-

betas som utgör grunden för att skapa ett avtal mellan projektorganisat-

ionen och kunderna.  

4. Initiera projektet – i denna process skapas en generell strategi för pro-

jektet och kriterier för att i slutet kunna bedöma projektet. 

5. Kontrollera etapper – när projektaktiviteterna har startat fungerar denna 

process som kontroll och problemlösning för att se till att projektet mö-

ter projektmålen. 

6. Hantera produktleverans – denna process är viktig för att säkerställa att 

varje team känner ansvar och att deras gränssnitt stämmer överens med 

övriga projektet, samt att vissa aktiviter inte utelämnas för att de inte var 

tillräckligt planerade. 

7. Hantera gränserna mellan etapperna – i slutet av respektive etapp ska 

det ske rapporter om hur arbetet har fortlöpt samt om problem och kon-

sekvenser som uppstått i etappen. Därefter ska nästa etapp planeras. 

8. Stänga ner projektet – i denna process ska projektet stängas ner, rappor-

ter ska tillhandahållas och feedback ska ges som sedan kan användas i 

framtida projekt, prestandan fastställs i förhållande till projektmålen. 

Maylor menar att alla dessa processer normalt skulle användas för att skapa bra 

projektledning. Skillnaderna är nivåerna av struktur och dokumentation som 

krävs. Projektstrukturen inklusive rollerna är definierade strikt, och ett av kra-

ven i denna metod är att projektstyrelsen övervakar projektets verksamhet och 

sammansättningen i projektet. Styrelsen har specifika roller som skapar skillna-

der mot från vanliga projekt. En skillnad är projektets säkerhet, de pågående 

uppgifterna för att säkerställa att resultatet av projektet överensstämmer med 

kravspecifikationen som skapades i starten av projektet och att de hanterar af-

färsriskerna. En annan skillnad är projektstödet, styrelsen ger en teknisk och 

administrativ resurs till projektteamet. (Harvey, M., 1991) 

Denna modell ger en byråkratisk kontroll i planeringen och utförandet av pro-

jektet. Modellen tvingar till att identifiera potentiella problem som kan uppstå 

och löser konflikter så tidigt som möjligt, precis som det fungerar i den gene-

rella projektmodellen. Modellen fokuserar på produkten, oftast ett program eller 

system och garanterar inte framgång och det har lett till en del misslyckade pro-

jekt. Detta då denna modell är en standard för en process och inte kontrollerar 

kvaliteten på resultatet av projektet. (Harvey, M., 1991) 
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2.1.1.1 Exempel: Wenells projektmodell 

Wenells projektmodell bygger på den traditionella projektmodellen och kan 

liknas med den. Det som skiljer modellerna åt är att planeringen och genomfö-

rande är den centrala delen i Wenells projektmodell och detta beskrivs i tre 

olika nivåer (Wenell, T., 2001): 

1. Strategnivå – denna nivå handlar om att företagsledningen ska tolka vis-

ionen och strategin. Här görs även beställningar, prioriteringar och det 

tilldelas resurser. Etappmålen på denna nivå kallas för grindar och är 

fasta och definierade på en formell nivå i projektmodellen. Grindarna 

kan liknas med att integrera projektet och projektportföljen. Vid dessa 

grindar tar beställare, ledning och styrgrupp beslut om projektets framtid. 

2. Projektnivå – denna nivå handlar om att projektgruppen ska kunna ta 

initiativ, driva projektet och ta ansvar. I denna nivå kallas etappmålen 

för milstolpar, och dessa används för att projektgruppen ska kunna pla-

nera och styra projektet. Projektledaren tillsammans med medarbetarna 

definierar milstolparna. 

3. Arbetsnivå – denna nivå handlar om att skapa innovation om projektets 

utförande. Projektmedarbetarna ska skapa ett samarbete, engagemang 

och en kreativitet. I denna nivå kallas etappmålen för synkroniserings-

punkter, och här detaljplanerar teamen och de enskilda projektmedarbe-

tarna arbetet. Synkroniseringspunkterna ska vara konkreta och viktiga 

delar av resultatet samtidigt som de fungerar som kontrollstationer där 

arbetet samordnas för att hålla fokus på projekttiden.  

2.1.1 Agila metoder 

Den agila arbetsmetoden lämpar sig enligt Gustavsson (2014) när resultatet 

behöver genereras snabbt utifrån det projekt som påbörjats. Projektet ska inte ha 

en så tydlig kravbild alternativt att det inte existerar några uttalade krav. Meto-

den är lämplig att applicera på komplexa projekt där både projektbeställare och 

projektgrupp har svårt att föreställa sig slutresultatet. Projekten ska dessutom ha 

börjat bli förvaltade i en förvaltningsorganisation där små projekt drivs för att 

vidareutveckla projektresultatet.  

Agila metoder är iterativa och inkrementella och det innebär att projektet kan 

vara rörligt och anpassa sig till förändrade krav, detta bidrar till en bättre risk-

hantering (Hoda, R., et al., 2008). Syftet med den agila arbetsmetoden är enligt 

Karlesky och Vander Voord (2008) att leverera resultat till kunden så snabbt 

som möjligt genom att leverera små resultat i etapper.  

Organisationen i agila projekt är uppbyggt på samma vis som i den traditionella 

metoden med styrgrupp, projektägare, projektledare och projektgrupp. Skillna-

den mot en traditionell organisation är att styrgruppen i agila projekt ska vara 

liten för att på så vis fatta snabbare beslut och mötena blir kortare och effekti-

vare. (Gustavsson, T., 2014) 

Gustavsson (2014) delar in den agila arbetsmetoden i fyra faser: förstudie, pla-

nering, genomförande och överlämning och avslutning.  
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1. Förstudie: Förstudien i agila projekt fokuserar på varför projektet ska 

genomföras och vilken nytta projektet kommer skapa, tidsramarna pro-

jektet har – start och mål, projektets kostnadsramar – hur mycket ska in-

vesteras och vad som ska göras samt vilka kraven är. Även en intressen-

tanalys och en kommunikationsplan ska konstrueras.  

2. Planering: I agila arbetsmetoder sker det ingen detaljplanering för långt 

in i framtiden. Etapperna planeras en i taget, med etapper menas delle-

veranser, längden på etapperna baseras på komplexiteten på projektet, 

sammarbetsförmågan hos gruppen och kvaliteten hos resultatet som ska 

genereras. Alla etapper ska vara lika långa. En produktlogg skapas och 

den innehåller en rangordnad lista på det som produktägaren förväntas 

att få. Därefter kan en etapplogg skapas, och med det menas att be-

stämma aktiviteterna om behöver utgöras för att uppnå målen i produkt-

loggen.  

3. Genomförande: I denna fas genomförs etappen som tidigare planerats. 

Uppföljning sker dagligen tillsammans i så kallade Scrum-möten med 

samtliga deltagare i projektgruppen. Idén är att gemensamt diskutera 

eventuella problem så de kan lösas snabbare och så att projektledaren 

kan stämma av arbetet med etappen jämtemot den tidsuppskattning som 

planerades för etappen. Mötet ska besvara vad som har hänt sedan det 

senaste Scrum-mötet, vad som ska göras till nästa Scrum-möte och om 

det finns eventuella problem (Cervone, H. F., 2011).  

4. Överlämning och avslutning: Grundidén med den agila arbetsmetoden 

är att kunna leverera resultat efter respektive etapp. Det är att föredra att 

lämna över något som är användbart men inte har samma funktionalitet 

än leverera något som inte är hundra procent färdigt, vissa krav skjuts 

därför fram till nästa etapp. Projektbeställaren avgör med den motta-

gande organisationen om resultatet är användbart eller inte. En viktig del 

av den sista fasen är kaizen som innebär att göra förbättringar varje dag 

genom att reflektera och utvärdera arbetet som gjorts under dagen för att 

kunna bli effektivare. Det är i denna fas även tillåtet att ändra längden 

på den sista etappen för att säkerställa att alla aktiviteter avslutas innan 

projektet avslutas trots att samma etapplängd på etapperna förespråkas i 

agila projekt.  

2.2 Lean Product Development  

Tanken med LPD är att använda principerna inom Lean Production i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa ett snabbare flöde. Genom en 

snabbare produktutvecklingsprocess kommer produkter att komma ut på 

marknaden snabbare och på så vis kommer aktiviteten hos företaget att öka. 

Detta ska genereras genom en standardiserad produktutvecklingsprocess. 

(Fouquet, J. B., 2007)  

 

Det som gjorde Toyota medveten om hur viktigt det var att inte slösa material i 

produktionen var bristen på naturresurser i Japan och mängden råvaruimport till 

Japan. För att kunna möta dessa nya utmaningar riktades fokus på aktiviteter 

som skapar värde och Toyota ansträngde sig för att producera kvalitetsprodukter 
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till en lägre kostnad. (Sugimori, Y., et al., 1977) Lean handlar om tillverknings- 

och tjänsteproblem som att minska slöseri och skapa ett dragsystem med bra 

flöde. Flertal företag har nått stor framgång genom en ökad effektivitet och 

produktkvalitet genom att investera i Lean. Dessa framgångar har lett fram till 

produktutvecklingsavdelningar där LPD används. LPD har i grunden sina rötter 

i Lean och Toyota Product Development System och precis som Lean 

implementerades LPD först i fordonsindustrin, men har nu även hittat en väg 

till andra industrier. (von Wurtemberg, L. M., et al., 2011) 

 

LPD är en process för produktutveckling som gör det möjligt att utveckla 

produkter med ett maximerat värde för kunden där slöseri är minimerat (Yang, 

K., & Cai, X., 2009). Vidare menar Wang et al (2011) att LPD innebär att 

implementera Leanprinciperna i produktutvecklingsprocessen för att eliminera 

slöseri.  

 

Genom att implementera Lean i produktutvecklingsprocessen kan denna 

process blir mer effektiv och en snabbare genomloppstid för 

produktutvecklingsprojekt kan genereras (Hoppmann, J., et al, 2011). Modellen 

går enligt Aggrwal (2013) ut på att fokusera och lyssna på kunden för att 

definiera och maximera det kundupplevda värdet i produkten för en 

organisation. Målet med LPD är att nå samma framgång inom 

utvecklingsavdelningar som i tillverkningsavdelningar (von Wurtemberg, L. M., 

et al., 2011). 

 

LPD kan enligt Holmdahl (2010) delas in i tre olika aspekter: värderingar, 

principer och metoder.  

 

2.2.1 Värderingar 

Värderingar inom LPD syftar på en hel del olika saker enligt Holmdahl (2010). 

Enligt Ward och Sobek (2014) ska det bland annat handla om att visa respekt 

för individens tankar och känslor, och alla ska vara delaktiga. Det ska inte 

existera stora skillnader mellan olika statusar och de hierarkiska nivåerna ska 

vara gjorda med små markeringar, detta leder till att alla kan tala med varandra 

och hela organisationens kunskap tas till vara på. Individerna får även 

förtroenden som får den att växa och ta på sig mer ansvar som ger ett ökat 

förtroende och därför behöver ett omfattande kontroll- och uppföljningssystem 

inte underhållas. (Holmdahl, L., 2010) 

 

Fokus ska ligga på både användarna och värdeskapande, produkterna blir bättre 

om det hålls tydligt användarfokus i utvecklingsarbetet. Användare och 

utvecklare kräver ett minskat avstånd mellan varandra, och det bästa är om 

utvecklaren är en användare. Toyota pratar om genchi gemba och det 

betyder ”att lära av praktisk erfarenhet”. (Holmdahl, L., 2010) Genchi gemba 

handlar om att gå och kolla och förstå den verkliga situationen. Utvecklarna ska 

konstruera och bygga prototyperna själva för att förstå arbetet och vilka 

problemen är. (Liker, J. K., & Morgan, J. M., 2006) Lärdomarna av detta ska 

sedan enligt Liker & Meier (2006) delas med resten av organisationen för att 

skapa en lärande organisation med ständiga förbättringar.  
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Det ska finnas ett helhetsperspektiv, och det grundar sig i ett systemtänk – att ta 

ansvar för helheten. Uppgifterna som utförs måste stämma överens med 

företagets helhet. Ageranden måste göras så att de gynnar företaget. 

Användarna ska vara i fokus vid agerande då det ger bättre produkter som ger 

en högre lönsamhet. Företaget måste även anpassa sig till samhället så att inte 

samhället väljer bort företaget. (Holmdahl, L., 2010) 

 

Till sist ska det finnas disciplin och en målmedvetenhet. Alla ska kunna lita på 

varandra, medarbetarna litar på företaget och företaget litar på medarbetarna 

(Liker, J. K., & Hoseus, M., 2010). Medarbetarna utför det som de har åtagit sig, 

och ledning och medarbetare litar på varandra. Kunder och leverantörer kan lita 

på företaget och företaget litar på leverantörerna. (Holmdahl, L., 2010) En miljö 

där alla medlemmar i teamet litar på varandra och behandlar varandra med 

värdighet kan uppnås genom att värna om att ta initiativ och kreativ i 

organisationen. (Liker, J. K., & Hoseus, M., 2010) 

 

2.2.2 Principer 

Principer, även kallat tänkande eller filosofi kännetecknas av en rad olika saker 

enligt Holmdahl. Projektet ska vara visualiserat då det gör det enklare att se 

eventuella avvikelser. Med hjälp av bilder kan information överföras snabbt och 

direkt. (Holmdahl, L., 2010) Ett projekt där kommunikationen är prioriterat ger 

även enligt Mascitelli (2007) en minskad tvetydighet, bättre hastighet i pro-

jektet och framförallt så kan fler personer i organisationen förstå informationen. 

Liker och Meier (2006) hävdar att det ska ske ständiga förbättringar, och det 

kallas för kaizen på japanska. För att skapa ständiga förbättringar inom 

organisationen krävs en utveckling av de standardiserade processer, de måste 

förfinas och förbättras. Kaizen innebär att kontinuerligt utföra små stegvisa 

förbättringar av processer för både produkter och arbetssätt där målet är att 

skapa mer värde och mindre slöseri. Små förbättringar varje dag kommer på 

sikt att lyfta företage enligt Womack och Jones (2010). 

 

Det ska finnas en lärande strategi, där den kunskap som nyss vunnits ska tas till 

vara på och användas. Det är enligt Liker och Meier (2006) naturligt att göra 

misstag och det är en självklarhet då en lärande strategi grundar sig på att prova 

sig fram. En lärande process är resultatet av erfarenheter. I takt med att 

individerna i organisationen utvecklas, utvecklas även organisationen då den lär 

sig av individerna som befinner sig i den. Genom detta kan det ske en 

utveckling av arbetssätt och former så att organisationen förändras och inte blir 

beroende av enskilda individer. (Ljungberg, Ö., 2000) 

 

Det ska finnas en planering där fokus ligger på resurser och tid, och inte på 

aktiviteter. Detta ger en minskad resursförbrukning och fler projekt dras genom 

utvecklingsavdelningarna. Detta sker med minder förseningar jämfört med en 

traditionell planeringsmetod där fokus är på aktiviteter och tid. (Holmdahl, L., 

2010) 

 

Arbetet ska vara standardiserat, lika riktning ska eftersträvas för att förenkla 

procedurer, dokument och verktyg. Genom standardiserat arbete blir det enklare 
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att upptäcka eventuella fel och att planera verksamheten. (Holmdahl, L., 2010) 

När ett bra sätt för att lösa en uppgift är funnen så sprids denna metod till övriga 

för att kunna lösa samma uppgift på ett likartat sätt ända tills en bättre metod är 

funnen. När en bättre metod är funnen sprids den på samma sätt. (Mynott, C., 

2005) 

 

Det ska enligt Holmdahl (2010) finnas en set-baserad design, detta innebär att 

det sker ett arbete med ett antal parallella spår. Detta löser upp beroenden och 

garanterar nära optimal systemlösning. Det leder enligt Singer, Doerry och 

Buckley (2009) till att risker och kostnader reduceras på alla nivåer i alla 

funktioner samtidigt som det ger en ökad kvalitet. Handlingsfriheten behålls 

genom att ta beslut så sent som möjligt.  

 

Till sist ska det enligt Holmdahl (2010) finnas en kreativitet och en 

innovationsförmåga och det framstår som en avgörande konkurrensfördel. 

LPD-tänket bör präglas av öppenhet för nya idéer och synsätt. 

 

2.2.3 Metoder 

De metoder som bör tillämpas för att lyckas med LPD är de som redovisas ne-

dan.  

2.2.3.1 LAMDA-processen 

Enligt Holmdahl (2010) beskrev Allen Ward LAMDA-processen första gången 

som en process som han identifierade hos Toyota och denna process ligger till 

grund för allt lärande. Denna process skapar återanvändbar kunskap och är en 

grundläggande modell för inlärning som ligger till grund för produktutveckling.  

LAMDA-processen består enligt Ward och Sobek (2014) av följande steg: 

 Look – den enskilde personen identifierar och betraktar den fysiska situ-

ationen. Problemet ska upplevas av den enskilde personen. 

 Ask – identifiera grundorsaken. 

 Model – modellera situationen med hjälp av tekniska analyser, simule-

ringar eller prototyper.  

 Discuss – en diskusison förs med alla parter som är berörda.  

 Act – agerande sker utifrån det som personen lärt sig. 

När cykeln har slutförts kan ytterligare ett steg utföras, ”look again”. I detta 

steg går det att fundera över hur resultatet stämmer överens med det förväntade 

resultatet då det ofta uppstår ett glapp däremellan. (Ward, A. C., & Sobek II, D. 

K., 2014) 
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2.2.3.1 Visuell planering 

Enligt Ljungberg (2000) innebär visualisering att ge rätt information i rätt om-

fattning till rätt målgrupp. Visuellt kan till exempel vara bilder, fotografier, dia-

gram etcetera. Att visualisera information innebär ett effektivt sätt att förmedla 

information på och ger snabbt en lättöverskådlig bild av informationen. Dessu-

tom är visuell information tillgänglig hela tiden jämfört med muntlig informat-

ion. De som vill kan ta del av informationen när den själv känner för det.  

Syftena med att använda sig av visualisering är flera, bland annat så ökas mål-

medvetenheten hos de anställda och de tar därför ett större ansvar över att lösa 

problemen för att nå målen. Hastigheten för att lösa problemen blir även snabb-

bare då fler människor blir involverade i att försöka lösa problemen, genom att 

de är synliga blir det även enklare att disskutera om problemen. Visualisering 

kan även leda till att grupper börjar tävla mot varandra och det leder till bättre 

prestationer, men detta kräver en organiserad arbetsplats med ordning och reda. 

(Ljungberg, Ö., 2000) 

Till skillnad från ett traditionellt gantt-schema så fokuserar visuell planering på 

resurser och inte aktiviteter. Andra skillnader är att det är de som utför aktivite-

terna som bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras och när dessa aktiviteter 

ska utföras. Exempelvis så skulle en planeringstavla kunna se ut som figur 2, 

detta innebär att den totala resursen representerar rutorna i matrisen. För varje 

vecka alternativt veckodag i matrisen skriver de som ska utföra arbetet vad de 

ska göra på gula post-it lappar. Detta bidrar till en gemensam dialog med in-

formation samt kunskap och situationsuppfattning. En sak som aldrig ändras är 

milstolpar och integrationstillfällen, och dessa bestäms utanför gruppen. 

(Holmdahl, L., 2010) 

 

Figur 2: Exempel på hur en planeringstavla kan se ut. (Holmdahl, L., 2010) 

Genom att använda sig av visuell planering fås ett effektivt resursutnyttjande 

där alla är sysselsatta med det som är viktigast. Det blir även färre förseningar 

och det går att få igenom fler projekt i utsatt tid med mindre resurser. Projekten 

får bättre styrning, detta då alla får planera sitt arbete själv och det ger då en 

ökad delaktighet samtidigt som det ger en förståelse för andras arbetsuppgifter. 

Alla blir dessutom tvungna att lyssna på varandra under den dagliga samlingen 

och det blir då enklare att lösa problem. Till sist ger visuell planering en utjäm-

ning och lastbalansering samt en ökad flexibilitet. Det ger en utjämning och 

lastbalansering då det syns när det blir överbelastning av någon resurs och ger 

en ökad flexibilitet då planeringen sker kontinuerligt beroende på den aktuella 

situationen. (Holmdahl, L., 2010) 



Lean Product Development för små och medelstora företag – en projektmodell 

för produktutveckling 

Jasmine Minell  2015-06-07 

23 

2.2.3.1 Set-Based Design 

Set-baserad design fokuserar på att behålla flera designalternativ så länge som 

möjligt. Det innebär att i början av processen finns det flera olika designmöjlig-

heter och allt eftersom det sker begränsningar och restriktioner kan alternativ 

elimineras, det blir alltså mindre och mindre alternativ. Beslut för att eliminera 

alternativ görs så sent som möjligt i processen och ett maximalt antal av alter-

nativ ska behållas så länge som möjligt. (Parrish, K., et al., 2007) 

I denna filosofi fattas beslut så sent som möjligt för att kunna skapa kunskap 

om produkten, delsystem och komponenterna innan beslut fattas (Parsons, M. 

G., & Singer, D. J., 1999). Det skapas ett bättre beslutsunderlag genom att vänta 

med designbeslut så länge som det är möjligt. Att vänta med att fatta beslut kan 

bidra till stort värde då det leder till att välja bättre lösningar. (Holmdahl, L., 

2010) 

Utgångspunkten är en vision om de funktioner och egenskaper produkten ska 

ha. Det går sedan att hitta flera olika alternativ för en lösning för respektive 

delfunktion i produkten samtidigt som kunskap byggs upp om egenskaperna 

och prestandan hos de olika alternativen. Nästa steg blir att titta på produkten 

för att kunna bestämma vilka lösningsalternativ som är lämpligt för respektive 

delfunktion. Det går i detta steg att eliminera de alternativ som är svagare så att 

antalet lösningar blir mindre. Ytterligare alternativ kan elimineras med hjälp av 

visuell kunskap, det kan till exempel vara avvägningskurvor och gränskurvor. 

Detta arbete utförs successivt samtidigt som spannen för parametrarna krymps. 

I slutändan kommer det bara att finnas en lösning kvar. Alternativen för lös-

ningarna väljs bort i samband med att det har vunnits ny kunskap om de olika 

alternativen. (Holmdahl, L., 2010)  

Vinsten med att arbeta med set-baserad design är att det går att tillåta att ta stora 

risker i enskilda lösningsalternativ utan att det finns risk för att hela utveckl-

ingsprojektet misslyckas. Det kan även bidra till sänkta produktionskostnader. 

Detta då det går att ha lösningsalternativ som är billiga men osäkra, och om det 

sedan visar sig efter att de testats fungera bra med systemet kan produktions-

kostnaderna reduceras. (Holmdahl, L., 2010) 

Genom att använda sig av set-based design ges en process som är styrbar och 

tillåter att utvecklingsorganisationen levererar det bästa som de kan för tillfället. 

Beslutsprocessen blir dessutom mer robust då lösningsalternativ väljs bort i 

samband med att ny kunskap vinns. Denna filosofi kräver ett kunskapsbyg-

gande och det skapar en organisation som är lärande och ständigt ökar för-

mågan att lära sig nytt. (Holmdahl, L., 2010) 

Set-based design lämpar sig till flera olika områden där det inte finns tillräckligt 

med kunskap. Den lämpar sig bäst när utvecklingen är ett måste och inte en 

önskan eller vilja. Metoden kan användas till innovativa produkter, produkter 

eller system som är komplexa, när bilden av produktens prestanda är oklar samt 

för utvecklingsprojekt och leverantörssamverkan. (Holmdahl, L., 2010) 
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2.2.3.1 Standardiserat arbete 

Andra benämningar för standardiserat arbete är arbetsrutiner, arbetsinstruktion-

er och standardrutiner. Standardiserat arbete är ett viktigt ämne i arbetet med 

Lean. Historiskt har standardiserat arbete använts som en formell metod för att 

beskriva arbetsmetoder, och med det menas att informera arbetstagare hur ett 

arbete ska utföras för att säkerställa kvaliteten och upprätthålla produktiviteten. 

Oftast beskriver det de delar och verktyg som behövs för att slutföra ett jobb 

samt hur arbetet är organiserat. (Marksberry, P., Rammohan, R., & Vu, D., 2011) 

Arbetet med standardisering syftar till att maximera prestandan och minimera 

slöseri i varje process och är ett verktyg för at upprätthålla produktivitet, kvali-

tet och säkerhet. (Marksberry, P., Vu, D., Hordusky, B. 2011) 

Fördelarna med standardiserat arbete är att det omfattar en dokumentation av 

den nuvarande processen och ger en minskad variation, färre avvikelser och 

fasta grundlinjer för förbättringar. Det ger även möjligheten till att utföra arbetet 

inom tidsramarna. Toyota använder denna process idag till att utveckla nya pro-

dukter. Om det inte finns någon standard är det svårt att göra en förbättring, 

standardiserat arbete är grunden till förbättringar. (Marksberry, P., Rammohan, 

R., & Vu, D., 2011) Detta kan enligt Holmdahl (2010) bidra till att checklistor 

och separata instruktioner inte behövs.  

2.2.3.1 Projektrum 

Ett annat ord för projektrum är obeya och betyder stort rum på japanska 

(Blankenburg, D., et al., 2013). Enligt Holmdahl (2010) användes 

projektrummet i Sverige och Europa redan innan Toyota började använda 

begreppet. Det som Toyota bidragit med är ett mer systematiskt synsätt och en 

renodling av projektrummet. Det är ett verkligt rum med visuella delar som 

diagram, färgade post-it lappar och grafer (Marthinusen, I., et al., 2014). Målet 

med detta rum är enligt Aasland och Blankenburg (2012) att skapa en effektiv 

produktutvecklingsprocess där produkten håller en bra kvalitet. Att använda 

projektrummet på rätt sätt skapar en bra metod för att planera och kommunicera 

inom produktutvecklingsprojektet. (Lindlof, L., & Soderberg, B., 2011) 

 

I projektrummet så förklaras projektets mål och vision samt vem som är 

ansvarig för att visionen uppnås. Även en tidplan för projektets aktiviteter 

tydliggörs i projektrummet. (Holmdahl, L., 2010) Genom projektrummet skapas 

enligt Aasland och Blankenburg (2012) snabbare beslut och problem och 

konflikter kan lösas enklare då de synliggörs i rummet där det redan finns 

stödjande information på väggen.  

 

I projektrummet ska alla funktioner som är inblandade samarbeta, exempel på 

funktioner är marknad, försäljning, produktion och logistik. Samarbetet mellan 

funktionerna underlättas med hjälp av strukturen på projektrummet då det ger 

möjlighet till korta, fokuserade och produktiva möten. (Holmdahl, L., 2010) 

Det blir enligt Aasland och Blankenburg (2010) ingen risk att beslut blir 

uppskjutna eller att det blir förvirring alternativt frustration då all 

kommunikation sker med alla inblandade personer ansikte mot ansikte i rummet.  
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I rummet kan med fördel en prototyp av produkten som utvecklas placeras till-

sammans med ritningar, bilder och annan information om produkten. I projekt-

rummet är all fokus på produkten och genom att placera den i rummet blir det 

lättare att föra diskussioner kring den och det blir enkelt för teamet att identifi-

era problemområden. (Holmdahl, L., 2010) 

Andra dokument som med fördel kan placeras i projektrummet är (Holmdahl, 

L., 2010): 

 Projektmålstavla - projektmålen illustreras grafiskt på ett enkelt och 

kortfattat sätt. För att undvika interna och externa problem under pro-

jektets gång måste denna tavla på ett effektivt sätt förmedla produktens 

intressen i företaget, för användarna och samhället. När det finns tydliga 

och överenskomna mål blir teammedlemmarna mer motiverade till att 

arbeta för produktens kommande användare istället för att arbeta för 

chefen. 

 Projektstatustavla - denna tavla används när specifika mättetal är nöd-

vändigt för att göra en bedömning av projektets utveckling. Exempel på 

mätetal är kvalitet, funktion, kostnad och tid. Status markeras med hjälp 

av gröna och röda notis-lappar, alternativt magneter. Mötet ska handla 

om projektets status i förhållande till målen och hur avvikelser kan kor-

rigeras. 

 Planeringstavla – denna tavla visar projektteamets eller projektdelta-

garnas aktiviteter, det kan hända att även leverantörer och kunder är med 

på denna tavla. 

 Nedbrytningstavla – används för att visa delprojekt eller delsystem och 

komponenter som kräver extra uppmärksamhet, flera olika tavlor kom-

mer att användas under projektets gång. 

 Tavla för utestående frågor – denna tavla visar de problem som är kri-

tiska. Varje ärende tas upp och diskuteras med teamledaren och med-

lemmarna i teamet tills en lösning har uppnåtts och en ansvarig för varje 

fråga utses. Oftast går det inte att lösa problemet på en gång, utan en 

noggrannare undersökning behöver göras. I dessa fall kommer teamme-

dlemmarna tillbaka till ett senare möte med ett lösningsförslag. När pro-

blemet inte går att lösa inom gruppen och när lösningen kräver en in-

blandning av högre hierarkiska nivåer så lyfts problemet upp dit. Pro-

blemlösning och beslutsfattande måste flöda på ett lättsamt sätt i organi-

sationen, annars finns det risker för att falla tillbaka i ett tidigare, lång-

sammare men mer bekvämt arbetssätt. 

Tavlorna uppdateras inför varje möte och varje teammedlem har endast några få 

minuter på sig att rapportera sitt område. Efter genomgången av huvudtavlan 

går teamledaren igenom de nya och gamla utestående frågorna. (Holmdahl, L., 

2010) 
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2.2.4 LPD-processen 

LPD-processen består enligt Holmdahl (2010) av ett flertal faser som växlas 

med integrationstillfällen. Ett integrationstillfälle är ett möte där avsikten är att 

genom kunskapsbaserade beslut minimera mängden lösningsalternativ. Detta 

sker genom att noggrant ta bort de svagaste alternativen. Detta kännetecknas av 

att besluten baseras på synlig och verifierad kunskap samt en detaljerad 

granskning av kunskapen. Det kännetecknas även att flera alternativ ska hållas 

vid liv så länge som möjligt och alternativen ska elimineras, det är inte en 

vinnare som ska tas fram. Alternativen ska hållas vid liv till dess att synlig 

kunskap visar att ett alternativ är svagast. Antalet integrationstillfällen i varje 

enskild fas och projekt bestäms av projektets behov. Det sker minst ett 

integrationstillfälle per fas. 

 

Holmdahl (2010) beskriver LPD-processen i följande fem faser, se illustration i 

figur 3:  

 

1. Start – produktutvecklingsprojektet startar och en chefsingenjör utses. 

Projektet kan starta på grund av olika anledningar, det kan till exempel 

vara för att en ny affärsmöjlighet har identifierats eller för att en nuva-

rande produkt behöver uppdateras. 

2. Konceptutveckling – i denna fas utvecklas projektet och nya specifikat-

ioner växer fram. En övergripande vision bör ligga till grund för att 

lyckas med detta. Produktkonceptet utvecklas och nya konceptlösningar 

tas fram.  

3. Set-based design – detta innebär ett arbete med ett antal parallella spår 

som löser upp beroenden och garanterar en nära optimal lösning.  

4. Integrationspunkter – antalet lösningsalternativ reduceras vid integrat-

ionspunkterna.  

5. Detaljkonstruktion – detaljkonstruktionen kan liknas med produktion.  

 

 
Figur 3: LPD-processen. (Holmdahl, L., 2010) 

 

LPD-processen kan även beskrivas som i figur 4 där kunskapstillväxten är 

viktig, pilen representerar kunskapsflödet som använts i tidigare projekt 

kommer till användning i senare projekt. (Holmdahl, L., 2010) 
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Figur 4: LPD-processen med kunskapsvärdeflöde. (Holmdahl, L., 2010) 

 

2.3 Små och medelstora företag 

Idag har SMF en stor betydelse vad gäller den europeiska ekonomin, det bidrar 

till både kunskap om företag och till innovation och sysselsättning. 25 stycken 

länder utgöra den utvidgade europeiska unionen och SMF utgör 99 % av alla 

företag. (Europeiska kommissionen, 2006) SMF anses ha en betydande roll i 

den europeiska ekonomin, ekonomin både nationellt och lokalt utgörs till stor 

del av mindre företag och den ekonomiska betydelsen hos stora företag har 

minskat betydligt de senaste åren. (Cassell, C., et al, (2002) 

De avgörande huvudfaktorerna för om ett företag är av liten eller medelstor 

storlek är antalet anställda och antingen företagets årsomsättning eller årliga 

balansomslutning. För att vara ett företag av lite storlek ska det vara färre än 50 

anställda och årsomsättningen ska inte överstiga 10 miljoner euro alternativt att 

den årliga balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner euro. För att ett före-

tag ska vara av medelstor storlek ska det vara färre än 250 anställda och årsom-

sättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro alternativt att den årliga balans-

omslutningen inte överstiger 43 miljoner euro. (Europeiska kommissionen, 

2015) 

De flesta stora företagen har en gång i tiden börjat som ett litet företag och de 

har blivit stora på grund av att grundarna har radikalt utvecklat ny kunskap, nya 

förmågor och tekniker. Hos stora företag tillhör de utvecklade produkterna före-

taget eller teamet i bästa fall och bidrar till en spridning gällande äganderätten. 

Spridningen av äganderätten bidrar tillsammans med en byråkratisk tröghet och 

andra karakteristiska problem till en minskad innovationsförmåga och kreativi-

tet. Acs et al (1997) menar då att SMF är bättre på att skapa nya produkter då de 

skyddar innovatörens äganderätt bättre.  

SMF har ofta begränsade resurser då de kan ha svårt till att få lån och kapital, 

det i sin tur leder till en minskad tillgång till ny teknik eller innovationer (Euro-

peiska kommissionen, 2006). Brist på resurser hos SMF leder enligt Bilili och 

Raymond (1993) till svagheter inom finansiering, planering, kontroll, utbild-

ning- och informationssystem som är en bidragande faktor till att SMF är lättare 
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att ta död på jämfört med stora företag. Hoffmann och Schlosser (2001) hävdar 

att SMF även kan ha svårt att globalisera sig. 

Enligt Bilili och Raymond (1993) skiljer sig problemen som SMF stöter på från 

de problem som förekommer i större företag och därför krävs olika ledningssätt. 

Strukturellt är SMF ofta informella och uppdelningen mellan enheterna i före-

taget är inte så stor. Enligt Subba Rao et al (2003) kännetecknas oftast struk-

turen av en platt organisation med en begränsad personalutveckling.  

Det som karakteriserar SMF enligt Wahlberg et al (2009) är att det finns en 

ägardominans och att ägaren arbetar aktivt för att företaget ska vara självstän-

digt. Inom företaget tas ofta ad hoc-beslut, och med det menas att det inte finns 

någon definierad plan för hur beslut ska tas utan besluten tas efter hand och på 

så vis löses problem när de kommer upp till ytan. Det finns dessutom en strate-

gisk närsynthet inom företaget. Andra saker som karakteriserar SMF enligt 

Wahlberg et al (2009) är att företaget har personliga kundrelationer och de fo-

kuserar på långsiktiga affärsrelationer och riktar in sig på den lokala marknaden. 

Vidare har SMF ofta en bristande marknadsföring, en låg mognad inom IT och 

en brist på resurser för att finansiera lösningar för information och kommuni-

kation.  

Buckley (1989) hävdar att SMF kännetecknas av att de inte är så stora att de 

varken kan påverka priserna på marknaden eller de kvantiteter som säljs på 

markanden. Vidare har ägaren av företaget stor kontroll över verksamheten och 

deltar aktivt i hela verksamheten och deltar själv i de beslutsfattande processer-

na, alternativt att ägaren delegerat ut befogenheter under dessa processer. 

Fördelarna med SMF är att det går snabbt att genomföra och verkställa beslut. 

De har dessutom nära till marknaden och de har en förmåga att anpassa och 

ställa om sig snabbt. (Bilili, S. & Raymond, L., 1993) SMF uppfattas även som 

mer flexibla än stora företag enligt Subba Rao et al (2003).  
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3 Metod 
Detta kapitel presenterar metoden som har använts för att besvara forsknings-

frågorna.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns i regel två stycken sätt att angripa ett vetenskapligt problem på, en 

induktiv ansats eller en deduktiv ansats. Med induktiv ansats menas att katego-

rier hittas utifrån data och teorier bestäms därefter utifrån dessa kategorier. Vid 

användande av denna ansats är det viktigt att ta hänsyn till tidigare erfarenheter 

som kan komma att påverka valet av teorier. Med en deduktiv ansats menas att 

teorier har valts från litteratur alternativt något som författaren själv kommit 

fram till bestäms och de används sedan för att applicera på data. Vid använ-

dande av denna ansats bör författaren tänka på att inte vara för beslutsam om att 

en viss teori ska användas, en del data kan då förbises. (Oates, J. B., 2012) En 

deduktiv ansats har använts i denna studie då författaren först valde ut teorier 

som sedan applicerades på de data som samlades in.   

3.2 Kvalitativ forskning 

För att kunna besvara forskningsfrågorna som presenterades i kapitel 1.5 om 

hur en projektmodell för produktutveckling kan se ut för SMF har kvalitativa 

forskningsmetoder använts för att samla in data. Kvalitativa forskningsmetoder 

är att föredra då det fokuserar på varför, vad och hur, och används för att skapa 

en djupare förståelse av problemet. (Hennink, M., et al., 2010)  

Datainsamlingen har gjorts genom att först samla in sekundärdata och därefter 

primärdata. De data som samlades in har sedan granskats, bearbetats och sam-

manställts till ett slutresultat.    

3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär att informationen redan har sammanställts vid ett tidigare 

tillfälle för ett syfte som inte stämmer överens med den aktuella undersökning-

en. (Christensen, L., et al., 2010) De källor som har utgjort sekundärdata för 

denna undersökning var relevant litteratur inom den teoretiska referensramen. 

Denna litteratur har hittats i bibliotekskatalogen vid Mittuniversitetet och vid 

sökningar i forskningsdatabaser på Internet. Denna litteratur har sedan använts 

till att identifiera projektmodeller och definiera vad det är som karakteriserar 

produktutvecklingen i SMF. 

3.4 Primärdata 

Primärdata innebär information som inte redan finns tillgängligt, dessa data har 

alltså samlats in av forskaren speciellt för denna undersökning. (Christensen, L., 

et al., 2010) I denna undersökning har fysiska intervjuer av kvalitativ karaktär 

utgjort de primära källorna. Intervjuer har gjorts i två omgångar för att samla in 

primärdata. Först gjordes intervjuer för att göra en fallstudie och få klarhet i hur 

fallföretaget, som tillhör kategorin SMF, arbetar med produktutvecklingsprojekt. 

Ytterligare intervjuer gjordes sedan under ett senare skede av undersökningen 
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för att fastställa en slutgiltig projektmodell under ett teoretiska applicerbarhets-

test. 

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer är att föredra när forskaren vill få reda på mer om personers åsikter, 

känslor och erfarenheter. Det finns olika typer av intervjuer: strukturerade, 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. De typer av intervjuer som 

gjorts i denna undersökning är semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista med ämnen och frågor 

som ska bli besvarade. Intervjun är förberedd på så vis att den är flexibel inom 

området så den som blir intervjuad kan tala utifrån egna tankar och erfarenheter. 

(Denscombe, M., 2010) I denna studie valdes semi-strukturerade intervjuer för 

att kunna styra intervjun och få svar på viktiga frågor, och samtidigt ge den som 

blir intervjuad möjligheten att svara utifrån egna tankar, känslor och fundering-

ar och inte bli styrd av svarsalternativ.  

Intervjuer kan utföras individuellt eller i grupp. Individuella intervjuer innebär 

att det endast är forskaren och den som blir intervjuad som deltar under inter-

vjun. Fördelen med denna typ av intervju är att de är enkla att avsätta en tid för 

då det endast är två inblandade, och att forskaren bara har en person att vägleda 

genom intervjun. Gruppintervjuer fungerar på samma sätt som individuella in-

tervjuer, men ger möjlighet till att få fler åsikter till varje fråga samt att diskuss-

ioner kan göras gemensamt med deltagarna runt varje tema eller fråga. 

(Denscombe, M., 2010) I denna studie har individuella intervjuer gjorts så att 

alla som blir intervjuade får möjligheten att svara på alla frågor utan att bli på-

verkade av hur de andra svarar på frågorna, de blir på så vis tvungna att svara 

utifrån sina egna tankar och erfarenheter.  

3.4.2 Fallstudie 

En fallstudie gjordes på fallföretaget för att skapa en djupare förståelse av hur 

fallföretaget arbetar och ser på projekt i dagsläget. Idén med en fallstudie enligt 

Denscombe (2010) är att fokusera på ett enskilt fall istället på ett flertal. Vidare 

ska fallet som undersöks redan existera och inte vara något som är skapat för 

undersökningen, det ska alltså vara något som redan naturligt förekommer och 

inte ett experiment. Denna metod är att föredra när forskaren vill förstå en situ-

ation på djupet och det är viktigt att det finns tydliga avgränsningar. I detta fall 

har undersökningen avgränsats till att endast undersöka fallföretaget Logosols 

produktutvecklingsprocess. För att få en tydlig bild av hur Logosol arbetar med 

projekt inom produktutveckling intervjuades samtliga som ingick i produktut-

vecklingsenheten. Intervjun omfattade frågor om hur projekt styrs, prioriteras, 

leds, planeras, hur de arbetar med mål- och syftesbeskrivningar samt vad de 

tycker fungerar bra och dåligt. Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga A. Inter-

vjuerna sammanställdes sedan och utgör en djupgående beskrivning av hur fall-

företaget arbetade med produktutveckling och återfinns i kapitel 3.  

3.4.3 Teoretiskt applicerbarhetstest 

Data som samlades in via de primära och sekundära källorna utgjorde basen till 

ett första förslag på en projektmodell. Denna projektmodell genomgick sedan 

ett teoretiskt applicerbarhetstest som kan liknas med ett användbarhetstest innan 
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en slutgiltig projektmodell kunde fastställas. Målet med att genomföra ett an-

vändbarhetstest enligt Dumas och Redish (1999) är att förbättra användbarheten 

hos projektmodellen. De personer som genomför testet av projektmodellen ska 

vara de människor som ska använda den i framtiden, och i detta fall bestod tes-

tarna av två stycken medlemmar ur produktutvecklingsgruppen. Tanken med ett 

användbarhetstest är att användarna ska utföra uppgifter med produkten på 

samma vis som tanken är att produkten ska användas till i framtiden. Under 

testet ska användaren låta sina tankar sväva fritt och användaren ska tänka högt 

för att åstadkomma bäst resultat. (Dumas, S. J., & Redish, C. J., 1999) Då det i 

denna studie inte var möjligt att genomföra ett verkligt användbarhetstest där 

projektmodellen testas på riktigt har testarna istället fått diskutera projektmo-

dellen kring ett tidigare projekt som den som blev intervjuad själv fick välja ut 

själv. Diskussioner fördes kring hur det utvalda projektet hade kunnat se ut och 

göras annorlunda med hjälp av denna föreslagna projektmodell, både positiva 

och negativa effekter. Även de generella tankarna kring projektmodellen an-

tecknades under intervjun. Användarna har under detta test intervjuats en och en 

och intervjufrågorna återfinns i bilaga B. De data som samlades in under det 

teoretiska applicerbarhetstestet har sedan använts för att skapa en slutgiltig pro-

jektmodell. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till både intern och extern validitet i en undersökning som är 

kvalitativ. Intern validitet syftar till trovärdigheten hos undersökningen, med det 

menas hur väl verkligheten stämmer överens med det genererade resultatet. 

Extern validitet syftar till hur pass generaliserbart resultatet är. (Christensen, L., 

et. al., 2010) Validiteten på denna undersökning anses vara bra. Detta då samt-

liga som arbetar med produktutvecklingen har intervjuats hos fallföretaget och 

det bidrar till en hög intern validitet. Verkligheten stämmer väl överens med det 

resultat som genererats. Den externa validiteten anses också vara hög då resul-

tatet ses som generaliserbart på fallföretaget.  

Reliabilitet i en kvalitativ undersökning syftar till förmågan att upprepa studien 

på ett likartat eller identiskt sätt. Med detta menas alltså att undersökningen är 

kopplad till personen som genomfört undersökningen. (Christensen, L., et. al., 

2010) Reliabiliteten är för denna undersökning hög. Detta då det inte är möjligt 

att generera exakt samma resultat igen om den skulle genomföras senare i tiden. 

Att generera samma resultat om undersökningen genomförs senare i tiden är 

svårt då verkligheten ständigt förändras och det medför att marknaden för Lo-

gosol befinner sig i en ständig förändring. På grund av denna ständiga föränd-

ring är det ett måste för Logosol att förändra och anpassa sig för att klara av 

marknadskraven och fortsätta att vara konkurrenskraftiga. I slutändan blir det 

då svårt att återupprepa undersökningen och generera ett lika svar som i denna 

undersökning. Det som kan komma att påverka att undersökningen blir mindre 

reliabel är att det endast är ett företag som går under benämningen SMF som 

har deltagit i undersökningen. För att få en ännu högre säkerhet i undersökning-

en hade fler företag som går under benämningen SMF kunnat användas i under-

sökningen.   



Lean Product Development för små och medelstora företag – en projektmodell 

för produktutveckling 

Jasmine Minell  2015-06-07 

32 

4 Fallstudie 
Denna undersökning är gjord åt en extern organisation, Logosol. Utifrån fyra 

stycken intervjuer med de som arbetar med produktutveckling har en kartlägg-

ning av hur Logosol arbetar idag gjorts. Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 

A.  

Logosol har som mål att endast köra ett stort projekt åt gången, dock körs två 

stora projekt i dagsläget. På sidan om det stora projektet körs ett obestämt antal 

mindre projekt då de mindre projekten kan vara svårare att begränsa. 

I dagsläget använder sig Logosol inte av projektägare eller styrgrupp. Ansvaret 

som projektledaren har är tvetydig, en menar att projektledarens ansvar är få allt 

att löpa så att rätt produkt levereras till rätt pris i rätt tid, medan en annan menar 

att det inte finns några rutiner för vad projektledaren ska ansvara för. Projekt-

gruppen består av produktutvecklarna.  

På sikt är målet att produkter ska provköras innan de säljs. I dagsläget börjar 

produkten säljas när prototypen fungerar och sedan kan eventuellt en uppdate-

ring göras. Logosol använder sig inte av någon specifik referensgrupp för att 

testa nya maskiner, utan det är kunderna som utgör denna grupp. När det är be-

svärligare maskiner som ska säljas väljs vissa kunder ut som de kallar för stöd-

punktskunder, de är de kunder som de känner väl och de kunder som får köpa 

produkten först innan den börjar säljas.  

De använder sig av ett generellt mål där de beräknar inkomsten för varje ny 

produkt under de senaste 12 månaderna. Under projekten använder de sig inte 

av någon målbeskrivning för projekten, utan de använder sig bara av kravspeci-

fikationer. Tidigare har de försökt vara hårda med kravspecifikationer, men då 

de bygger saker som inte finns på marknaden ändras kraven efter tidens gång 

och därmed arbetar de med en levande kravspecifikation. Det finns någon form 

av målbild av vad som ska produceras och det finns stort utrymme för att på-

verka målbilden. Det finns ingen detaljstyrning på det som ska skapas då dem 

tycker det är en viktig del för att inte bli låst i skapandet.  

Logosol tycker att de har god kännedom om sina användare. De åker runt på 

mässor där de träffar kunder. De har även mycket kundkontakt via telefon i 

form av support och försäljning. Dessutom genomför de även kundundersök-

ningar och de är kända på att vara duktiga på att ta hand om sina kunder. De har 

i princip en kundnöjdhet på 100 %. Till sist är de användare av sina egna pro-

dukter.  

I vissa projekt görs tidsuppskattningar och en övergripande plan skapas, men 

det är inte alltid de följer den. Ibland har de för långa avstämningar, var tredje 

dag, och det är alldeles för lång tid då de vid dessa tillfällen kan komma fram 

till att de skulle ha gjort på ett annat sätt istället. Det är sedan upp till var och en 

att dela upp arbetet i mindre aktiviteter. De arbetar sedan på med projektet tills 

de är klara och alla krav är uppfyllda.  
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De projekt som produktutvecklarna tillsammans vill köra går vanligtvis genom 

styrelsen som sedan väjer ut projekt och skapar en långsiktig produktplan. Där 

görs även an avvägning på vilket projekt som ger bäst inkomst per ingenjörs-

timme. Vissa projekt som startas startar i hysteri då det kan vara förbättrings-

projekt då ett flertal vill att det ska ske en förändring på produkten. De projekt 

som startas styrs även efter företagets vision som går ut på att skapa det som är 

roligt. Förslag på förbättringsåtgärder kommer från monteringsavdelningen och 

kunder, därefter görs en avvägning av hur stor nytta det är att göra förbättringen 

jämfört mot kostnad och tid. 

Det som i dagsläget fungerar bra på Logosol är att de är duktiga på koncept, 

idéer, lösa problem och de är uppfinningsrika. De är dessutom bra på att få fram 

prototyper. En annan tycker att det är bra de får beställa material och bygga 

prototyper själva, på så vis kommer materialet fort. Andra personer tycker att 

det är bra att projekten är självgående och uppdateringar av manualer flyter på 

friktionsfritt. De påpekar dessutom att det är en kreativ miljö att arbeta i med 

kreativa personer. Arbetet är fritt och det är inte så styrt av strukturer och rutiner 

vilket är stimulerande för att kunna vara kreativ. En fri miljö med inte så myck-

et rutiner och strukturer kanske inte fungerar på alla ställen, men denna person 

menar att på Logosol fungerar det bra för att kunna utnyttja sin kreativitet.  

Det som fungerar dåligt i dagsläget är att de är dåliga på att hålla ledtiderna. 

Ledtiderna tenderar på att bli längre när fler projekt pågår. Det händer även att 

projekt inte avslutas i tid innan nästa projekt startar, det händer ofta att när ett 

projekt är cirka 80 % färdigt så kommer det in ett nytt projekt som det är panik 

med att utföra och viktigare än det som pågår. Ledningen har i detta fall glömt 

hur viktigt det pågående projektet var vid starten av det. Även då projekt startar 

innan det pågående projektet har slutförts bidrar det dock inte till så många 

misslyckade projekt. En annan tycker att det som fungerar dåligt är att kravspe-

cifikationerna är otydliga och projektplanerna är dåliga, dock måste kravspeci-

fikationerna få ändra sig under projektets gång till en viss del. Det är svårt att 

uppfylla målen när kravspecifikationen är otydlig då det är svårt att konstatera 

vilka mål som uppfylldes. Vidare menar denna person att de även förlorar 

mycket tid på att arbeta med flera projekt samtidigt då det blir en omställnings-

tid mellan projekten, dock är det roligt att variera arbetet med att arbeta i olika 

projekt men det blir inte så effektivt. Andra personer tycker att det som fungerar 

dåligt är att det är mycket väntetid på prototyper och det tar tid att få till plåt 

och svarvade delar. Det tar alltså lång tid att få ut det som de har ritat för att 

testa, efter testningen tar det sedan återigen lång tid när justeringar ska göras. 

En nackdel är att saker inte är så tydligt definierat och det blir ibland oklart vad 

som ska göras.  

Ett misslyckat projekt definieras som att produkten inte går att sälja, och det 

händer inte så ofta att produkten är osäljbar. I dessa fall har det gjorts felbe-

dömningar i omvärdesanalysen. En annan menar att ett misslyckande beror oft-

ast på att projektet inte slutförs utan att istället påbörjas ett nytt projekt. Detta 

behöver dock inte betyda att det var något fel på projektet som de arbetade med, 

utan det finns andra projekt som är mer prioriterat för stunden. Det vanligaste är 

att ett projekt inte slutförs än att de tar fram maskiner som inte går att sälja.  
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Logosol har tidigare arbetat med PULS-metoden men det har inte fungerat, då 

det tycker att de är alldeles för få för detta och det känns då bättre att ta upp 

problemet på en gång istället för att skriva upp det på en tavla. De har istället 

skapat ett komplement till detta och det består av ett webbformulär. I detta for-

mulär kan alla mekaniker lägga in saker som behöver åtgärdas och utifrån detta 

väljs sedan projekt ut. Via webbformuläret håller de koll på vad som behöver 

göras och fungerar som PULS-tavlan. En annan tycker att rutinerna runt pro-

jektarbete är väldigt lösa då de i dagsläget är under uppbyggnad. Andra tycker 

att det inte finns så mycket rutiner för hur de ska arbeta i projekt. De skriver ner 

vad som ska göras och följer upp sedan. I produktutvecklingen är det viktigt att 

idéer kommer fram och det måste vara en kreativ process. Det är därför onödigt 

att ha för skarpa rutiner och det är svårt att skapa rutiner när de är så pass få. 

Det som saknas vid arbete i projekt är en enkel projektmodell och manualer för 

rutiner kring ritningsarbete, revideringar och liknande. I dagsläget är projekt-

modellen otydlig och det gäller att hitta en projektmodell som passar Logosol. 

En traditionell projektform skulle nog inte fungera då de är alldeles för små och 

det skulle gå väldigt mycket arbete och tid till allt kringarbete runt en sådan 

modell. En annan saknar mer ritkapacitet och snabbare leveranser av prototyper 

och efterfrågar ett bättre stöd för att hitta bra leverantörer på komponenter. En 

annan sak som saknas är inbokade projektmöten gemensamt med projektgrup-

pen. Dessa möten måste dock vara styrda och följa någon slags agenda för att 

inte rinna iväg i tid och flyta iväg på andra ämnen då det har hänt tidigare.  
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som har genererats. 

5.1 Produktutveckling i SMF 

Enligt Barnett och Storey (2000) är innovationerna per anställd betydligt fler 

hos SMF än i stora företag, en uppskattning är att varje anställd bidrar med fler 

än dubbelt så många innovationer i SMF än de anställda hos stora företag. I 

Barnetts och Storeys (2000) studie visade det sig även att medelstora företag 

såg innovationer som en del av den långsiktiga utvecklingen i organisationen. 

Produktdiversifiering är en central del i stora företag och har präglat SMF. Med 

produktdiversifiering menas att utveckla nya produkter som är besläktad med 

en redan existerad produkt för att kunna nå nya markander. Genom produktdi-

versifiering har SMF lyckats blivit mer globala och på så vis kunnat exportera 

mer produkter. (Qian, G., 2002) 

Enligt Huang et al (2002) är hörnstenarna för en framgångsrik produktutveckl-

ing i SMF processer, resurser och strategier. För att lyckas med detta är det vik-

tigt att skapa en helhet och kvalitet. Vidare menar Huang et al (2002) att pro-

duktutvecklingen är mer begränsad i SMF än i stora företag, detta då SMF ofta 

har färre chefer, sämre ekonomi och färre teknologiska resurser. Produktut-

vecklingen är även påverkad av chefen eller ägarens personlighet.  

Karlsson och Olsson (1998) hävdar att kommunikation är en nyckelfaktor för 

att skapa en bra produktutveckling. Detta beror främst på att produktinnovation 

kommer från en matchning av tekniska möjligheter och kundbehov, och en för-

utsättning för att detta ska ske är en god kommunikation. För att kunna skapa en 

bra produktinnovation är även kompetent personal viktigt, detta då nätverket av 

innovationer i huvudsak bygger på personalens kunskap och kompetens. 

I en svensk studie gjord av Byggeth och Broman (2001) där tio stycken SMF 

deltog visade det sig att de flesta företagen använder sig av en ganska strukture-

rad process för produktutveckling, men det var endast ett företag som hade pro-

duktutvecklingsprocessen dokumenterad. Den strukturerade processen som an-

vändes i företagen både kommer ifrån och upprätthålls av tradition då beteendet 

sitter i väggarna. Vidare arbetade företagen i integrerade utvecklingsteam. Byg-

geth och Broman (2001) hävdar även att en generell teoretisk produktutveckl-

ingsprocess inte är passande för alla typer av företag, det viktigaste i en generell 

produktutvecklingsprocess är att företagen kan integrera sina egna checklistor. 

Flexibiliteten i SMF präglar produktutvecklingen då de kan genomföra snabba 

och effektiva förändringar för att anpassa sig till marknaden. Däremot krävs det 

att SMF ägnar mer tid åt nya produktmarkander och en högre grad av lednings-

stöd för att produktutvecklingen ska kunna representera företagets främsta 

styrka, alternativt kunna erbjuda den största möjligheten för företaget. (Qian, G., 

2002) 
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5.2 Projektmodellernas roll i produktutvecklingen 

I föregående kapitel nämns det att innovationer är en central del i 

produktutvecklingen och det framkommer betydlig fler innovationer per 

anställd i SMF än i stora företag. Genom nya innovationer och 

produktdiversifiering har SMF lyckats blivit globala. För att kunna lyckas med 

denna utveckling inom produktutvecklingen är, precis som nämnts i föregående 

kapitel, processer, resurser, strategier, en god kommunikation och flexibilitet av 

största vikt, en annan viktig del är att produktutvecklingen inte bör påverkas av 

chefen eller ägarens personlighet och att det bör finnas ett ledningsstöd. För att 

kunna skapa detta kan en projektmodell som är lämpad för produktutveckling 

vara ett bra stöd. Alla tidigare nämnda projektmodeller i kapitel 2 fungerar för 

att skapa processer och fungerar som ett bra stöd för att skapa ett flöde för 

produktutvecklingen där resurser kan fördelas och strategier kan skapas. Det 

har visat sig att flertalet SMF använder sig av en strukturerad process, men det 

är få som har denna process dokumenterad. På de flesta företagen härstammar 

processen från en tradition och beteendet sitter i väggarna. Genom att använda 

sig av någon av projektmodellerna så fås ett dokumenterat flöde av 

produktutvecklingsprocessen.  

 

Den generella projektmodellen lämpar sig bra för produktutveckling då den 

först och främst bidrar till att skapa processer och rutiner för arbetet. Eventuellt 

kan den ses som omfattande för projekt i SMF då den innehåller ett flertal 

processer som i sin tur innehåller ett flertal steg. De exempel på 

projektmodeller som ges i kapitel 2.1 ses däremot som mindre omfattande och 

kan därför lämpa sig bättre för projekt i SMF då alla dessa härstammar från den 

generella projektmodellen. Den projektmodell som lämpar sig minst av de 

förslag på projektmodeller som ges är PRINCE2 då den modellen främst 

lämpar sig för IT-branschen och det är en byråkratisk modell där det sker en 

ständig övervakning av projektstyrelsen. En ständig övervakning bör undvikas i 

SMF då det redan finns tendenser till att produktutvecklingen präglas av 

ägarens eller chefens personlighet. Det är även svårt att vara flexibel och 

förändra sig till omgivningen då kravspecifikationen är fast och inte går att 

ändra under projektets gång. Vidare sker det heller inte någon kontroll av 

resultatet som genereras. Det som fås genom denna projektmodell är tydliga 

och väl definierade roller som kan behövas för att skapa en bra styrning av 

produktutvecklingen och skapa ett ledningsstöd som ofta saknas i SMF.  

 

PROPS och Wenells projektmodell kan ses som mer lämplig för 

produktutveckling. Detta då PROPS kan anpassas till mindre projekt där 

avstämningar kan göras istället för hela utvärderingar av beslutspunkter och 

Wenells projektmodell fokuserar på delaktighet för att skapa en kreativitet. Det 

är svårt att utveckla nya och befintliga produkter om det inte finns någon 

kreativitet. Genom båda dessa projektmodeller blir det enklare att inte skapa en 

påverkan från chefen eller ägaren i produktutvecklingen, detta då det finns en 

övergripande beslutspunkt som projektägaren, produktchefen eller styrgruppen 

styr över och beslutspunkterna på de underliggande nivåerna är dessa personer 

inte inblandade i. Genom denna beslutspunkt skapas även ett bra ledningsstöd 

för produktutvecklingen. De underliggande beslutspunkterna används för att 

projektgruppen ska kunna styra och leverera resultat. Den lägsta beslutspunkten 
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i Wenells projektmodell, synkroniseringspunkter, är även bra då varje 

projektmedlem får planera sitt individuella arbete för att kunna skapa kreativitet. 

Genom dessa beslutspunkter på de olika nivåerna då det även sker kontinuerliga 

möten för beslut om beslutspunkterna ges även en möjlighet för att skapa en 

god kommunikation.  

 

Agila metoder lämpar sig för att skapa en god kommunikation och flexibilitet. 

God kommunikation skapas genom de dagliga mötena som genomförs i den 

agila modellen. På så vis skapas en daglig kommunikation om eventuella 

problem och om vad som flyter på bra i arbetet, även övrig information som är 

av intresse för projektet delges under dessa möten. Flexibiliteten fås genom att 

det endast är en eller två etapper av arbetet som planeras åt gången, för att 

skapa just flexibilitet och kunna anpassa sig till de förändringar som sker i 

samhället och de förändrade kraven som kommer på grund av detta.  

5.3 Förslag på projektmodell 

Det första förslaget på projektmodellen baseras på teorier som presenterats i 

kapitel 2 samt det resultat som presenterats tidigare i detta kapitel, alltså vad det 

är som karakteriserar produktutvecklingen i SMF och hur projektmodellerna 

fungerar för produktutveckling. Hur Logosol arbetar idag med projekt har även 

påverkat utformningen av detta första förslag till en projektmodell. 

Genom att använda sig av en projektmodell kan ett helhetsperspektiv skapas, 

vilket främjas i LPD och ett standardiserat arbete skapas (Holmdahl, 2010). 

Genom en projektmodell skapas arbetsrutiner som är en viktig del i LPD och på 

så viss kan produktiviteten upprätthållas (Marksberry, P., Rammohan, R., & Vu, 

D., 2011). Standardisering bidrar även till att minimera slöseri i processerna 

(Marksberry, P., Vu, D., Hordusky, B. 2011). 

Utöver projektmodellen är det bra att etablera en bra kontakt med kunderna för 

att kunna lyssna och fokusera på dem så att det kundupplevda värdet blir max-

imerat (Aggrwal, Y. P., 2013). Genom att fokusera på kunderna och användarna 

av produkten skapas bättre produkter. För att minska avståndet mellan använ-

dare och utvecklare ska utvecklarna vara användare (Holmdahl, L., 2010). Ut-

vecklarna ska även konstruera och bygga prototyperna själva för att kunna för-

stå den verkliga situationen och problemen som uppstår. (Liker, J. K., & Mor-

gan, J. M., 2006) 

Organisationen ska vara uppbyggd så att alla kan tala med varandra och hela 

organisationens kunskap kan tas till vara på (Holmdahl, L., 2010). Detta är vik-

tigt för att kunna skapa en disciplin och målmedvetenhet så att alla medarbetare 

kan lita på varandra och företaget. Att värna om varandra och om att ta initiativ 

och vara kreativ bidrar till en miljö där det finns tillit till varandra. (Liker, J. K., 

& Hoseus, M., 2010) Organisationen ska även sträva efter att ständigt skapa 

förbättringar (Liker, J. K., & Meier, D., 2006). Det kan innebära små förbätt-

ringar dagligen som på sikt lyfter företaget och det innebär förbättringar på 

både produkter och arbetssätt (Womack, J. P., & Jones, D. T., 2010).  

Projektet ska i största möjlig mån vara visualiserat för att enkelt kunna se avvi-

kelser och detta kan göras genom att skapa ett projektrum. I projektrummet kan 
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projektet med fördel sättas upp på väggen. Det ska tydligt framgå projektets 

syfte och mål, tidplaneringen ska vara synlig samt eventuella ritningar av proto-

typen för att underlätta diskussioner kring problem i prototypen, förslagsvis kan 

även prototypen placeras i rummet för att underlätta ytterligare vid diskussioner. 

(Holmdahl, L., 2010) 

Under projektets gång kan LAMDA-processen användas när problem uppstår 

för att lösa och lära utifrån problemen då denna process skapar återanvändbar 

kunskap. Processen är grunden till allt lärande och är den grundläggande modell 

för inlärning som ligger till grund för produktutveckling. (Holmdahl, L., 2010; 

Ward & Sobek, 2014) 

5.3.1 Roller 

För att skapa effektiva projekt och en styrning av projekten bör de använda sig 

av tydliga och väl definierade roller. De roller som de bör använda sig av och 

vilka ansvar de bör ha är följande:  

 Projektägare: det är denna person som beslutar om projektet ska genom-

föras och har det övergripande ansvaret över projektet och ansvarar för 

resultatet (Jansson, T., & Ljung, L., 2004). Denna person ska även be-

döma projektet kritiskt och ställa krav (Tonnquist, B., 2014). Lämpligt-

vis kan denna roll bestå av den person som är produktansvarig (Ceder-

ling, U., et al, 2000). 

 Projektledare: är den person har som ansvar att leda projektgruppen 

(Harvey, M., 1991) och leverera resultat genom att se till att projektmå-

len uppfylls och tidplanen hålls (Richman, L., 2002). Ledarskapet ska 

vara stödjande och utvecklande och fokus ligger på att alla förväntas ta 

initiativ och arbeta för det gemensamma bästa (Dombrowski, U., & Mi-

elke, T., 2013). 

 Projektgrupp: uppgiften som projektgruppen har är att utföra de aktivite-

ter som leder till projektmålen (Richman, L., 2002).  

Styrgrupp utesluts då det kan göras när det finns en tydlig relation mellan pro-

jektägare och projektledare (Somers, T. M., & Nelson, K. G., 2004). Det blir 

därför projektägarens uppgift att stötta och ställa krav på projektet. 

5.3.2 Beslutspunkter 

Projekten styrs och kontrolleras av projektägaren med hjälp av beslutspunkter 

(Tonnquist, B., 2014). Beslutspunkterna finns i tre stycken nivåer. 

 Grindar – En grind är en kontroll som sker i mötesform och det upp-

nådda resultatet granskas (Frye, R., et al, 2001). Grindarna är projektä-

garens ansvar och projektledarens uppgift är att se till att projektet leve-

rerar det utlovade resultatet. Grindarna placeras minst efter varje fas i 

projektet. Exempel på grindar är att projektet är initierat och förstudien 

kan starta, projektet är avstämt eller att resultatet är överlämnat och må-

let godkänt. (Cederling, U., et al, 2000; Tonnquist, B., 2014) Beslutet 



Lean Product Development för små och medelstora företag – en projektmodell 

för produktutveckling 

Jasmine Minell  2015-06-07 

39 

som tas under en grind baseras på projektets status i förhållande till krav, 

delresultat och utveckling, projektets fördelar i förhållande till resultatet 

till företaget och till kunden samt användandet av resurserna och dessa 

krav bedöms utifrån långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. (Ceder-

ling, U., et al, 2000) 

 Milstolpar – Vidare styrs projektet av milstolpar, beslut om milstolpar 

tas av projektledaren och projektgruppen. Antalet milstolpar beslutas av 

projektet, men de milstolpar som innefattar att lämna projektstatus så 

att det kan tas beslut under en grind är obligatoriska. Vid avslutande av 

en milstolpe ska projektet stämmas av och se till att resultatet stämmer 

överens med milstolpens kriterier. Vidare används milstolparna för att 

planera projektet. (Cederling, U., et al, 2000; Wenell, 2001) Integrat-

ionspunkterna för att eliminera antalet lösningsalternativ utförs för-

slagsvis i samband med utvärdering av en milstolpe då hela projekt-

gruppen är samlad.  

 Synkroniseringspunkter – Den sista nivån av styrning kallas för synkro-

niseringspunkter och används för att skapa samarbete, engagemang och 

kreativitet hos medarbetarna. Synkroniseringspunkterna går ut på att 

varje individ får detaljplanera sitt eget arbete. Dessa punkter ska vara 

konkreta och utgöra viktiga delar av resultatet och samtidigt fungera 

som kontrollstationer för att hålla kolla på projekttiden. (Wenell, T., 

2001) 

5.3.3 Projektmodellens faser 

Vidare består projektmodellen av faserna som illustreras i figur 5 där kunskapen 

som vunnits i tidigare projekt tas med till framtida projekt. 

 

Figur 5: Faser för projektgenomförande.  

5.3.3.1 Förstudie 

Förstudien till projektet bör genomföras på så vis att när ett behov som behöver 

tillfredsställas är identifierat ska projektet definieras. Allt arbete som utförs i 

denna fas kan med fördel samlas i en förstudierapport för att enkelt få en över-

blick, arbetsflödet i denna fas visas i figur 6.  
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Figur 6: Arbetsflödet för förstudien och förstudierapporten. 

En uppdragsbeskrivning av projektet som ska utföras ska skapas av projektäga-

ren, det är sedan projektledarens uppgift att godkänna uppdragsbeskrivningen 

(Jansson T., & Ljung, L., 2004). Uppdragsbeskrivningen ska innehålla: bak-

grund till projektet, syfte, mål, namn på projektägare och när projektet ska ge-

nomföras. Syftet för projektet ska representera projektets effektmål, alltså vad 

projektet ska åstadkomma på lång sikt. Utifrån syftet kan sedan projektets mål 

formuleras, och målet representerar det resultat projektet ska generera. (Ton-

nquist, B., 2014) Målen bör forumleras så att de är SMARTa, de ska alltså vara 

specificerat, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt (Harvey, M., 1991).  

Utöver uppdragsbeskrivningen ska förstudierapporten även innehålla en nulä-

gesanalys och en intressentanalys. Nulägesanalysen är en viktig del för besluts-

underlaget och används för att identifiera matchningar och gap i projektets för-

delar och nackdelar. Genom att identifiera dessa blir det enklare att välja lös-

ningar och att planera genomförandet så att matchningar kan utnyttjas och gap 

undvikas. (Tonnquist, B., 2014) Denna analys görs enkelt genom en SWOT-

analys, se figur 1. Därefter ska intressenterna kartläggas och dessa är de perso-

ner eller grupper som blir påverkade av projektet (Preble, J. F., 2005). Genom 

att identifiera intressenterna kan initiativtagare och motståndare till projektet 

definieras (Auinger et al, 2013). 

Utöver detta ska förstudierapporten innehålla en kravspecifikation. Denna ska 

formuleras utifrån projektets syfte och mål och beskriver det som projektet ska 

leverera i mätbara termer. (Rettig, M., & Simons, G., 1993)  

Till sist kan arbetet struktureras (Tonnquist, B., 2014). Detta kan göras genom 

Wenells första nivå – strategnivån. I denna nivå planeras projektet i etapper och 

grindarna definieras. (Wenell, T., 2001) 

När arbetet med förstudien är färdigställt görs en bedömning av om projektet är 

värt att satsa på eller inte (Baars, W., et al, 2006; Jansson, T., & Ljung, L., 2004).  

5.3.3.2 Planering 

Syftet med planeringen är att definiera aktiviteter och planera resurser för pro-

jektet för att nå milstolparna som sedan leder fram till en utförningsordning för 

aktiviteterna och en tidplan (Kerzner, H. R., 2013; Fox W., & Van der Waldt, G., 

2008). Då projektet kommer att förändra sina förutsättningar utefter att tiden 

går är det tillåtet att ändra planeringen efter projektets gång, och planeringspro-

cessen är därför en ständigt pågående aktivitet (Abbasi, G. Y., & Al-Mharmah, 

H., 2000). Planeringsprocessen illustreras i figur 7. 

 

Figur 7: Planeringsprocessen i projekt.  
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Allt arbete som skapas i planeringsfasen samlas i ett dokument som kallas för 

projektplan. Projektplanen bygger dels på förstudierapporten men även på nya 

delar. De delar från förstudierapporten som projektplanen ska innehålla är pro-

jektets bakgrund, syfte och mål, även en bild av intressenterna ska ges samt att 

kravspecifikationen ska finnas tillgänglig i projektplanen. Därefter ska projekt-

organisationen beskrivas, rollerna ska specificeras tillsammans med ansvarsbe-

skrivningar och befogenheter. Slutligen ska projektets genomförande planeras 

samt hur överlämning och avslut ska genomföras. (Jansson, T., & Ljung, L., 

2004) 

Planeringen ska vara visuell för att kunna ge rätt information i rätt omfattning 

till rätt målgrupp och det bidrar till en lättöverskådlig bild av projektet samt en 

ökad målmedvetenhet hos projektmedlemmarna (Ljungberg, Ö., 2000). 

Planeringen av genomförandet ska definiera vad det är som ska göras och vem 

det är som ska göra det, samt när det ska utföras (Kerzner, H. R., 2013). Fokus 

för planeringen ska ligga på resurser och tid för att få en minskad resursför-

brukning (Holmdahl, L., 2010). För att skapa en planering kan det vara bra att 

tillsammans i projektgruppen identifiera milstolparna. (Wenell, T., 2001) De 

milstolpar som är obligatoriska är de som innebär att lämna projektstatus så det 

kan tas ett beslut under en grind (Cederling, U., et al, 2000). Milstolpeplanen 

användas sedan för att planera synkroniseringspunkterna (Wenell, T., 2001).  

Till att börja med kan milstolpeplaneringen brytas ner i mindre delar, så kallade 

synkroniseringspunkter, och dessa planerar varje individ för sig. Genom att 

bryta ner arbetet i synkroniseringspunkter planerar varje individ sina egna akti-

viteter. (Wenell, T., 2001) Det bidrar även till bättre styrning då varje medlem 

planerar sitt arbete själv och det ger en ökad delaktighet och förståelse för and-

ras uppgifter (Holmdahl, L., 2010). Detta görs endast för några etapper åt 

gången, då det är onödigt att planera för långt om det kan bli så att förutsätt-

ningarna förändras (Gustavsson, T., 2014). Figur 2 illustrerar ett exempel på hur 

en planeringstavla kan se ut.  

Synkroniseringspunkterna kan även fungera som kontrollpunkter för att kon-

trollera att projektet håller rätt riktning mot projektmålet med täta uppdateringar. 

(Wenell, T., 2001)  

Överlämningen och avslutet av projektet bör också planeras. Planeringen för 

detta omfattar en beskrivning av vad som ska lämnas över till respektive motta-

gare samt hur leveransen och dess godkännande ska gå till. (Jansson T., & 

Ljung, L., 2004) 

Planeringen kommer slutligen att leda fram till en tidplan som sedan används 

för uppföljning av projektet under dess genomförande (Pietras, C. M., & Coury, 

B. G., 1994). 

5.3.3.3 Genomförande 

Genomförandefasen bygger på att genomföra det som planerats för att generera 

det resultat som önskas (Kotnour, T., 2000). Genomförandeprocessen illustreras 

i figur 8. 
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Figur 8: Genomförandeprocessen för projektet 

För att skapa struktur kan det vara lämpligt att köra dagliga möten om hur läget 

ser ut just nu, även eventuella problem kan tas upp. På så vis finns det ingen 

risk för att arbetet hinner gå för långt i fel riktning och omarbetet kan minime-

ras. Det går sedan att ta lärdom av detta för att undvika detta i framtiden. (Cer-

vone, H. F., 2011; Holmdahl, L., 2010) Andra möten som ska genomföras under 

genomförandeprocessen är projektmöten och möten mellan projektägaren och 

projektledaren. Projektmöten sker efter avslutad milstolpe och möten mellan 

projektägaren och projektledaren sker när en grind är uppnådd eller när en oför-

utsedd händelse har inträffat. Under dessa möten ska det i förhand vara bestämt 

om vilka beslut som ska fattas under mötet, och mötet avslutas sedan med en 

sammanfattning av vad som beslutats. (Bak, C. A., et al, 1994; Cederling, U., et 

al, 2000; Tonnquist, B., 2014)  

Synkroniseringspunkterna utförs enligt planeringen av dem till dess att en mil-

stolpe är uppnådd och ska utvärderas. Därefter sker ett projektmöte och sedan 

påbörjas planeringen av synkroniseringspunkter för nästa milstolpe. Detta är en 

iterativ process till dess att de milstolparna för en grind är uppnådd. När en 

grind är uppnådd sker ett möte mellan projektägaren och projektledaren för att 

granska grinden. Därefter påbörjas ett nytt arbete med att planera synkronise-

ringspunkter för milstolparna. Leverans sker när alla grindar är uppnådda.  

Set-based design kan tillämpas under genomförandeprocessen för att ta fram en 

produkt. Denna metod fokuserar på att behålla flera designalternativ så länge 

som möjligt. Det innebär att i början av processen finns det flera olika design-

möjligheter och allt eftersom det sker begränsningar och restriktioner kan alter-

nativ elimineras, det blir alltså mindre och mindre alternativ. Beslut för att eli-

minera alternativ görs så sent som möjligt i processen och ett maximalt antal av 

alternativ ska behållas så länge som möjligt. (Parrish, K., et. al., 2007) Det 

skapas ett bättre beslutsunderlag genom att vänta med designbeslut så länge 

som det är möjligt. Alternativen elimineras under integrationstillfällen vilket 

kan liknas med ett projektmöte, alltså efter en milstolpe.  

För att skapa produktiva möten och ett effektiv projektgenomförande ska pro-

jektet genomföras i projektrummet då allt väsentligt material finns synligt där 

(Aasland K., & Blankenburg, D., 2012). Genom projektrummet skapas även en 

bra metod för att planera och kommunicera inom projektet (Lindlof, L., & So-

derberg, B., 2011). 

Överlämningen av projektet genomförs när prototypen uppfyller kraven och 

projektet har nått sitt mål (Baars W., et al, 2006). Överlämningen ska planeras 
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noggrant och det ska finnas en förutbestämd procedur och rutiner för att detta 

ska kunna göras på ett korrekt sätt (Jansson T., & Ljung, L., 2009).  

5.3.3.4 Avslut 

Projektet ska avslutas vid en förutbestämd tidpunkt eller vid uppfyllande av ett 

antal aktiviteter (Lundin, R. A., & Söderholm, J., 2006). Innan projektgruppen 

löses upp är det viktigt att ha en utvärdering av projektet, under en utvärdering 

ska hela projektgruppen analysera projektet. Utvärderingen görs dels för att ge 

feedback men även för att dra lärdommar, erfarenheterna dokumenteras och 

resultatet jämförs mot de uppsatta målen. (Tonnquist, B., 2014) 

Att göra utvärdering är även en del i arbetet med en lärande strategi där kun-

skap tas till vara på och används. Det är naturligt att göra misstag och det är ett 

måste för att kunna prova sig fram (Liker, J. D., & Meier, D., 2006). 

Allt arbete under den avslutande fasen samlas i ett dokument som kallas för 

slutrapport, detta dokument är ett internt dokument och ska innehålla en utvär-

dering av alla delar som ingick i projektplanen. Vid mindre projekt kan slutrap-

porten ersättas med ett protokoll där slutsatsen som har dragits under utvärde-

ringen specificeras. (Tonnquist, B., 2014) När utvärderingen är gjord kan pro-

jektgruppen lösas upp, och de som normalt inte ingår i produktutvecklingsgrup-

pen kan återgå till sina normala arbetssysslor. Upplösningen kan ske gradvis då 

projektet förlorar sina deltagare gradvis som i sin tur har förlorat sina arbets-

uppgifter. (Lundin, R. A., & Söderholm, A., 1995) Det är viktigt att ha ett defi-

nierat avslut för projektet så att projektägaren blir medveten om att projektet 

och uppdraget är avslutat, och detsamma gäller för projektledaren och projekt-

gruppen. (Tonnquist, B., 2014) 

5.3.3.5 Effekthemtagning 

Effekthemtagningen handlar om att se om syftet och effektmålet har uppfyllts. 

Det är projektägaren och projektledaren som bestämmer när en utvärdering av 

effektmålet ska ske, och effektmålet uppnås endast i de fall projektägaren har 

beställt rätt projekt. För att ha något att jämföra effektmålet med kan det vara 

bra att ha gjort en referensmätning innan projektet startades. I de fall effektmå-

let inte uppfylls ska detta utvärderas, och det är viktigt att ta reda på orsaken till 

att effektmålet inte uppfylldes. (Tonnquist, B., 2014) 

5.4 Teoretiskt applicerbarhetstest 

Under det teoretiska applicerbarhetstestet valde de som blev intervjuade ut ett 

varsitt projekt som de tycker blev mindre lyckat. De valde samma projekt och 

det var en elsåg som producerades och såldes. Det som misslyckades med pro-

jektet var att den blev alldeles för dyr. Projektets utfördes noga, där alla var 

involverade och medveten om vad som skulle göras och tidplanen höll. Felet 

var att de började sälja elsågen innan de visste vad den kostade att producera 

och deras generella uppfattning höll inte. Det var kostnaderna som hamnade 

under posten övrigt som underskattades, som till exempel emballage, skruvar, 

tillbehör och monteringstider. Beslutspunkterna fungerade bra i detta projekt då 

alla berörda avdelningar var involverade. Lärdommar som gjordes av detta pro-

jekt var att se till att det inte bara finns en leverantör av de saker de behöver för 
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att kunna tillverka produkten, de ska aldrig vara beroende av en leverantör. 

Detta då det inträffade att leverantören av en komponent slutade sälja denna 

komponent och de fick då bygga om produkten. 

Det som denna föreslagna projektmodell hade kunnat bidra med var även fast 

de kände att genomförandet av projektet var godtagbart var ett flertal saker:  

 LAMDA-processen hade varit till hjälp vid diskussioner, där denna hade 

kunnat användas för att kräva ett svar av berörda parter och inte låta sig 

tro på ett första svar.  

 Beslutspunkterna på de olika nivåerna hade varit till hjälp för att driva 

projektet fortare genom att ha deadlines. Generellt händer det ibland att 

det ritas för mycket på vissa detaljer och känslan av att det är bra infin-

ner sig aldrig. Allt behöver inte vara perfekt. 

 En ordentlig förstudie kan göras på alla projekt för att skapa ett gemen-

samt mål, det kan även bidra till insynen av att vissa projekt inte är 

värda att satsa på. Genom en väl utförd förstudie kan även andra möj-

ligheter ses på att lösa problem och därmed enklare hitta rätt. Genom att 

påbörja projektet rätt så blir det även enklare att genomföra och avsluta 

det på rätt sätt. 

 En nulägesanalys hade även varit av värde. Det kan ibland svida att se 

verkligheten och det är lätt att blunda för den. Men troligtvis är det mer 

värt att göra en nulägesanalys och inse verkligheten och vad som väntar 

för att kunna utnyttja det som bör utnyttjas och undvika det som bör 

undvikas. Det blir så mycket dyrare och mer omständigt att trampa i 

en ”fälla” när den inte redan är identifierad. Det går att förbereda sig för 

det på ett annat sätt när det finns en medvetenhet om den.  

 Med hjälp av dagliga möten hade även onödigt arbete undvikits. I van-

liga fall är oftast mötena för sällan och det händer att arbetet rullar på 

och inser sedan efter ett tag att projektet går åt fel håll. När detta sker så 

skapas en frustration och irritation i projektgruppen, och i dessa fall 

hade dagliga möten varit till stor hjälp för att undvika detta.  

 Överlämningen av projektet hade kunnat göras bättre genom att planera 

för detta. På så vis blir övriga avdelningar mer involverade i projektet i 

tid, och det kan planeras för produkten i eventuella kampanjer och pro-

duktkataloger.  

 En effekthemtagning har inte gjorts på detta projekt och det är inte pla-

nerat att det ska göras heller. Detta hade givetvis varit enklare att göra 

om det funnits ett tydligt syfte för projektet.  

De saker som kändes negativt eller mindre bra med denna föreslagna projekt-

modell var följande: 
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 Referensmätningen som bör göras innan projektet startar för att senare 

jämföra mot effektmålet känns överflödig och mer tidskrävande än gi-

vande för små företag.  

 Det inte finns någon möjlighet till att avsätta en person för projektled-

ning på heltid, utan en möjlighet är att denna får arbete ett antal timmar 

per vecka med projektledning men även tillsammans med projektgrup-

pen får arbeta med att leverera resultat.  

 Idén med set-based design känns dyr. Idén är bra för att låta folk vara 

kreativa, men det är samtidigt dyrt att hålla flera parallella spår. Det be-

ror på hur säker man är på lösningen och hur mycket man tror på den, 

men det är inget att sträva efter.  Oftast har man flera alternativa lös-

ningar som man redan testat i huvudet. Kanske att det passar större pro-

jekt? 

Annars känns det generellt som att en tydligare rollfördelning behövs med roll-

berskrivningar och ansvarsfördelningar. Nulägesanalyser skulle även vara bra 

och nyttigt att genomföra i flera projekt då dessa tidigare har brustit. Generellt 

känns det bra och det är precis den här enkelheten som behövs. Tanken med 

projektrummet känns bra, och kan komma att vara till användning. Det känns 

som en lämplig nivå för projektmodell, och det behövs att den inte är för kom-

plicerad. Denna projektmodell känns konkret och välanpassad för ett litet före-

tag. Eventuellt skulle projektmodellen kunna göras ännu enklare och mindre för 

projekt som endast tar några timmar att utföra. Vid dessa skulle endast en 

checklista vara nödvändig där det framgår vad det är som ska göras, varför det 

ska utföras, vem det är som ska utföra det och när det ska vara färdigt.  

5.5 Slutgiltig projektmodell 

Utifrån resultatet som genererades under det teoretiska applicerbarhetstestet där 

det konstaterades att projektmodellen var precis den omfattningen av en modell 

som de efterfrågade görs inga större förändringar gjordes i den slutgiltiga pro-

jektmodellen. Den förändring som skulle kunna göras var att plocka bort re-

ferensmätningen som ska göras innan projektet påbörjas för att sedan jämföra 

mot effektmålet. Detta då det kändes precis som nämndes i föregående kapitel 

att det var mer överflödigt än givande. Projektmodellen får ingen ny betydelse 

av att denna del plockas bort och därför får den kvarstå och den slutgiltiga mo-

dellen ser ut precis som den föreslagna, se figur 9. Det är sedan upp till varje 

projekt som använder sig av denna modell att utföra en referensmätning eller 

inte, beroende på hur pass mycket de tycker att det lönar sig att utföra denna 

alternativt inte utför den. Detsamma gäller idén med at använda sig av set-based 

design. Modellen påverkas inte av om företaget väljer att inte använda sig av 

denna idé.  

Det som förändras i den slutgiltiga projektmodellen är rollfördelningen. Pro-

jektledaren kan utöver att leda projektet även ägna tid åt att tillsammans med 

projektgruppen arbeta med att leverera resultat.  
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Figur 9: Fullständig bild över projektmodellen. 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys och en diskussion förs runt det genererade 

resultatet.  

6.1 Produktutveckling i SMF 

För att kunna ta fram en projektmodell som lämpar sig för produktutveckling i 

SMF var det av största vikt att ta reda på hur produktutvecklingen ser ut idag i 

SMF. För att minska påverkan av chefen eller ägaren i produktutvecklingen kan 

en projektmodell vara till hjälp. I och med att det finns etablerade rutiner och 

processer som är dokumenterade och beslutspunkter på flera nivåer blir det 

troligtvis mindre påverkan av chefen eller ägaren i produktutvecklingen. På så 

vis skapas ett övergripande flöde som chefen eller ägaren är delaktig i och 

sedan skapas ett mer detaljplanerat flöde som endast projektgruppen är 

involverad i, och på så vis hålls chefen eller ägaren utanför och har inte samma 

möjlighet till att påverka detaljerna och genomförandet av projektet. 

 

Vidare ger en väl anpassad projektmodell möjligheterna till att skapa en god 

kommunikation. Genom att använda sig av en projektmodell och tillämpa den 

fullt ut finns det möjlighet till möten som är ämnade för specifika ändamål där 

diverse saker som rör projektet kan tas upp. 

 

Det visade sig att de flesta använder sig av en strukturerad process, men det är 

få som har den dokumenterad i och med att processen ursprungligen kommer 

från en gammal tradition som håller sig kvar i företaget. Det kan vara svårt att 

genomföra förändringar och förbättringar i produktutvecklings-processen för att 

på ett effektivare sett ta fram nya produkter när det inte finns något 

dokumenterat och i och med det så är det lättare att när en förändring ska 

genomföras att falla tillbaka till det gamla. När det finns en dokumenterad 

process är det troligtvis enklare att genomföra en förändring då det även blir 

tydligare vad det är som ska förändras och hur. Där av är en dokumenterad 

projektmodell för produktutvecklingen av vikt för att ständigt kunna genomföra 

förbättringar.  

 

Att SMF är mer flexibla är en fördel då de har lättare att anpassa sig efter 

kundens behov och det är viktigt att kunna vara flexibel under projektets gång 

då omvärlden ständigt förändras, och detta bör vara en viktig del i 

projektmodellen så att det är tillåtet att ha en levande kravspecifikation och göra 

förändringar. 

 

6.2 Projektmodellernas roll i produktutvecklingen 

Att alla nämna projektmodeller i kapitel 2 fungerar för att skapa processer, 

resurser, strategier och en god kommunikation beror främst på att dessa 

projektmodeller följer samma livscykel där syftet är att beskriva hur arbetet ska 

delas upp i olika steg. De nämna projektmodellerna skiljer sig något i 

utformning och fokuserar på olika saker. Det som skiljer projektmodellerna åt 

är både roller och ansvarsbeskrivningar, beslutspunkter samt projekt-
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modellernas olika faser.  

 

Vad gäller roller och ansvarsbeskrivningar går det att se att dessa ska vara tyd-

liga och rollerna existerar oavsett projektmodell. Rollberskrivningarna för pro-

jektägare och projektledare är densamma oavsett modell. Det som skiljer är att 

projektägaren benämns olika beroende på projektmodell. Projektägaren be-

nämns även med projektsponsor eller projektbeställare, men rollberskrivningen 

för denna roll är fortfarande densamma. Det visade sig dock att det finns olika 

versioner på hur en styrgrupp kan sammansättas. Visa författare hävdar att en 

styrgrupp är ett måste, medan andra hävdar att den kan uteslutas när det finns en 

tydlig roll mellan beställare och projektledare. Andra förslag på hur styrgruppen 

kan se ut är att den kan utgöras av ledningsgruppen eller att projektägaren age-

rar som styrgrupp. Vissa hävdar även att styrgruppen ska vara en liten grupp för 

att kunna fatta snabbare beslut och ha effektivare möten. Hur styrgruppen sedan 

ska sammansättas är även det olika beroende på författare och modell. I den 

generella projektmodellen förespråkas en styrgrupp som består av människor i 

företaget som besitter en viss kompetens, medan i PROPS består styrgruppen av 

projektets intressenter. Det som är gemensamt är att ordförande i styrgruppen är 

projektägaren. I och med att alla dessa förslag finns föreslagna så har alla testats 

och konstaterats att de fungerar. Det gäller då att hitta en version som fungerar 

för företaget eller organisationen som ska använda sig av projektmodellen. Det 

kan nog vara svårt för företaget eller organisationen och veta vad som passar 

dem, men troligtvis är en större styrgrupp med viktiga kompetenser i större be-

hov vid stora projekt. I små projekt kan eventuellt en stor styrgrupp hämma 

kreativiteten i produktutvecklingen till en viss grad och på så vis blir det svårare 

att upprätthålla en kreativ produktutvecklingsprocess. 

Beslutspunkterna för de olika projektmodellerna fungerar på samma sätt, men 

har olika namn och kan delas in i olika nivåer. Den generella projektmodellen 

använder sig av beslutspunkter och milstolpar. Beslutspunkter styrs av styr-

gruppen och milstolparna av projektgruppen. I den agila modellen delas pro-

jektet in i etapper och varje etapp fungerar som en beslutspunkt. I projektmo-

dellen PROPS kallas beslutspunkterna för tollgates och dessa ansvarar företags-

ledningen eller projektägaren för. Vid mindre projekt kan en tollgate bestå av ett 

möte med projektägaren och projektledaren istället. Vidare används milstolpar i 

denna modell, och dessa är projektledarens och projektgruppens ansvar. Efter 

varje utförd milstolpe utvärderas dessa, men vid mindre projekt så räcker det att 

milstolpen stäms av mot de kriterier milstolpen hade. I projektmodellen 

PRINCE2 delas projektet också in i etapper som sedan styrs av projektledning-

en. I Wenells projektmodell delas beslutspunkterna in i tre stycken nivåer: grin-

dar, milstolpar och synkroniseringspunkter. Det är även dessa tre nivåer som 

planeringsprocessen sedan bygger på och detta är den centrala delen i denna 

projektmodell. Genom beslutspunkterna kan projektet enkelt struktureras och 

planeras då projektet bryts ner i mindre delar. Det bidrar även till tydliga dead-

lines som projektgruppen arbetar mot. För att skapa en kreativitet hos projekt-

gruppen bör de själva få delta i planeringsarbetet och deadlines skapar effektivi-

tet i projektgruppen.  

Det finns ett tydligt mönster för samtliga projektmodeller som har presenterats 

och det är att de i grunden följer samma mönster: definiera och undersöka pro-
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jektets förutsättningar, planera projektet, genomföra projektet, avsluta projektet 

och effekthemtagning. För den generella projektmodellen existerar det sex 

stycken faser. Generellt känns det som att den generella projektmodellen består 

av ett flertal steg och den känns därför komplicerat att använda för små organi-

sationer som inte genomför stora projekt. Vidare består både agila modeller och 

PROPS av fyra stycken faser och kan därför kännas mindre skrämmande att 

använda för mindre företag med mindre projekt. Faserna för dessa två modeller 

benämns olika men går ut på samma sak: att definiera projektet, planera pro-

jektet, genomföra det och sedan avsluta projektet. Dessa projektmodeller känns 

mer flexibla och kan fungera för alla projekt oavsett storlek.  Projektmodellen 

PRINCE2 består av åtta stycken olika processer där den första processen hand-

lar om styrning av projektet och resterande behandlar från projektplanering till 

att avsluta projektet. I denna projektmodell innebär det alltså att projektets för-

studie är redan genomförd. All styrning i denna projektmodell sker via projekt-

ledningen och känns därför mindre lämplig för produktutvecklingen då kreativi-

teten kan hämmas. Antalet faser för SMF bör vara anpassade till SMF då precis 

som nämndes tidigare kan det kännas överväldigande med ett för stor projekt-

modell med flertalet faser. En projektmodell som är mindre omfattande med ett 

mindre antal faser kan då bidra till att projektmodellen används fullt ut och 

skapar ett standardiserat arbete.  

Alla projektmodeller innehåller några delar som kan lämpa sig för 

produktutveckling, men det finns ingen som tillhandahåller både processer, 

resurser, strategier, en god kommunikation och flexibilitet samtidigt som det ger 

ett ledningsstöd och att chefen eller ägaren inte får chansen att påverka 

produktutvecklingen med sin personlighet i allt för hög grad. Där av kommer 

idén av att kombinera dessa projektmodeller för att skapa en slutgiltig som tar 

hänsyn till allt detta så att en projektmodell för SMF som lämpar sig för 

produktutveckling kunde tas fram.   

6.3 Föreslagen projektmodell 

Problemen som företag stöter på skiljer sig från stora och små företag, och där-

för kan inte samma ledningssätt tillämpas vilket även innebär att alla projekt-

modeller inte är applicerbara på SMF. För att få en projektmodell som är appli-

cerbar på fallföretaget som går under benämningen SMF var därför en ny ut-

vecklade version på en projektmodell tvungen att tas fram.  

Den första versionen av projektmodellen som togs fram bygger främst på den 

generella projektmodellen, med inslag av de andra projektmodellerna som 

PRINCE2, PROPS, agil och Wenell, som presenterades i resultatkapitlet. Pro-

jektmodellen har sedan kombinerats med LPD och slutligen är modellen anpas-

sad till SMF. Att modellen är anpassad och tar hänsyn till SMF är den viktigaste 

delen i denna modell, då den annars inte skulle bli applicerbar och den skulle 

vara oanvändbar för dessa typer av företag och då skulle hela syftet med studien 

fallera.  

Valet av att göra en enkel projektmodell kom dels från aspekterna som karakte-

riserar SMF samt från fallstudien där det går att se att projektmedlemmarna är 

eniga om vissa saker och oeniga om andra och att de inte hade ett standardiserat 

arbetssätt med tydliga rutiner. Det viktigaste för att kunna tillämpa projektmo-
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dellen fullt ut verkar vara att den ska vara enkel, om projektmodellen inte är 

enkel kommer det att tendera till att projektmodellen inte följs fullt ut. Det är 

detta som tidigare har hänt, att det blir för komplext och då är det enklare att 

blunda för projektmodellen och istället arbeta på det sätt som känns mer bekant 

och bekvämt. När projektmodellen inte används så blir det svårt att skapa ett 

standardiserat arbetssätt med tydliga rutiner och då fallerar det effektiva arbets-

sättet där det sker ständiga förbättringar.  

För denna föreslagna projektmodell uteslöts styrgruppen dels för att det inte 

finns en personalstyrka som är tillräckligt stor för att skapa en styrgrupp, och 

dels för att projekten som existerar i denna organisation är så pass lika varandra 

och det är mindre projekt som existerar. Fokus ligger istället på tydliga roller 

och en tydlig relation mellan projektägare och projektledare. Detta kommer 

troligtvis att fungera bra för små projekt hos SMF så det inte finns en tillräckligt 

stor personalstyrka för att avsätta en styrgrupp. De roller som existerar och ska 

vara tydliga för denna projektmodell är projektägare, projektledare och projekt-

gruppen. Genom att använda sig av tydliga roller kommer det troligtvis bli en-

klare med ansvarsfördelningar och att tillämpa projektmodellen fullt ut och på 

så vis skapa rutiner som bidrar till ett standardiserat arbetssätt.  

Genom att ha beslutspunkter på tre olika nivåer, precis som i Wenells projekt-

modell bidrar till både en tydlig styrning genom grindarna men även till en kre-

ativitet genom synkroniseringspunkterna. Genom grindarna kan projektägaren 

få en bra bild av hur projektet fortlöper och besluta om projektets framtid. Mil-

stolparna bidrar till ett engagemang i gruppen då de tillsammans planerar mil-

stolparna som varje individ sedan får bryta ner i synkroniseringspunkter. Ge-

nom att bryta ner till synkroniseringspunkter skapas både engagemang och kre-

ativitet hos projektmedlemmarna. Kreativiteten bidrar sedan i sin tur till att 

ständigt kunna skapa nya idéer och produkter. Genom dessa beslutspunker kan 

även en effektivitet och standardisering skapas. Effektiviserat arbete får genom 

deadlines och en standardisering fås genom att alla projekt planeras på samma 

vis.  

Den generella projektmodellen innehöll sex stycken faser medan denna före-

slagna projektmodell består av fem faser. De två första faserna från den gene-

rella projektmodellen, initiering av projektet och förstudie har i den förslagna 

projektmodellen slagits samman till en fas som kallas för förstudie. Detta gjor-

des för att båda dessa två faser handlar om att förbereda projektet och definiera 

vad det är som ska göras samt att undersöka projektets förutsättningar. En ge-

mensam fas för dessa två faser kommer troligtvis inte låta lika skrämmande, det 

som troligtvis är skrämmande är när projektmodellen består av flera faser och 

flera steg, när det på pappret ser överväldigande ut. Utöver dessa faser består 

denna föreslagna projektmodell av planering, genomförande, avslut och ef-

fekthemtagning. Genom att tillämpa hela projektmodellen skapas rutiner och ett 

standardiserat arbete. Effekthemtagningen kan säkert ses som onödigt till en 

början, men den är en del i arbetet med att ständigt bli bättre och kunna skapa 

nya idéer och produkter. Det är viktigt att undersöka om syftet och effektmålet 

med projektet uppfylldes, och i de fall detta inte gjordes är det viktigt att analy-

sera varför för att sedan kunna ta med sig in i senare projekt.  
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6.4 Teoretiskt applicerbarhetstest 

Det teoretiska applicerbarhetstestet gjordes med det första förslaget på projekt-

modellen. Detta test var av värde för att kunna skapa en slutgiltig projektmodell 

för produktutvecklingsprojekt i SMF. Det som var svårt för testarna under detta 

applicerbarhetstest var att välja ett projekt som de hade misslyckats med. De 

båda valde till sist samma projekt, vilket i efterhand var bra. Detta då åsikterna 

från testarna kunde tas i beaktande utifrån samma grund. Det som hade varit bra 

om testarna hade valt olika projekt hade varit att se hur projektmodellen funge-

rar för olika projekt och inte bara för ett. Resultatet som genererades från detta 

test var både positiva och negativa aspekter. De negativa aspekterna var dock 

inte av någon större vikt och påverkar inte projektmodellens utförande. Att den 

föreslagna projektmodellen inte fick negativa aspekter av större vikt kan bero 

på att det resultat som presenterades tidigare under resultatet var relevant, an-

vändbar och av god kvalitet och alla delar togs i beaktande vid utformningen av 

projektmodellen.   

6.5 Slutgiltig projektmodell 

Efter det att resultatet från det teoretiska applicerbarhetstestet tagits i beaktande 

genomgick den slutgiltiga projektmodellen inga större förändringar. Det är upp 

till företagen som använder projektmodellen att välja om de vill använda sig av 

de föreslagana metoderna som fallföretaget kände var överväldigande och dyrt. 

Genom att plocka bort dessa saker kommer inte projektmodellens genomfö-

rande att påverkas. Dessa delar behålls därför i projektmodellen då framförallt 

set-based design är en av huvudstenarna som LPD bygger på och hela konceptet 

med LPD skulle då fallera. Att använda sig av set-based design är även en stor 

del för att skapa kreativitet och inte låsa in utvecklarna i en lösning. När det inte 

är tillåtet att vara kreativ är det svårt att skapa nya idéer och produkter.  

Till en början kommer det säkert att kännas överväldigande att sätta sig in i ar-

betet med en projektmodell och utföra alla stegen och processer som den inne-

bär. Desto mer arbete som sker med projektmodellen, desto enklare kommer det 

bli att arbeta med den. Det går att förenkla det mesta med projektmodellen ge-

nom att skapa mallar som sedan endast behöver specificeras inför respektive 

projekt. Då de flesta projekten hos fallföretaget liknar varandra då de endast 

utför förbättringsåtgärder eller utvecklar nya produkter och de har en gedigen 

erfarenhet av dessa projekt kommer även det leda till att det kommer gå snabb-

bare att strukturera upp projektet med grindar. Genom att använda sig av mallar 

blir det även enklare att skapa ett standardiserat arbete med rutiner.  

Beskrivningen av projektorganisationen är i stort sett densamma för varje pro-

jekt då hela organisationen är så liten så det finns en förbestämd projektgrupp 

som arbetar med produktutveckling, undantag tas i de fall konsulter hyrs in. I de 

fall konsulter hyrs in är det viktigt att ha detta dokument så denna enkelt förstår 

vad det är som ska göras och vilka befogenheter han eller hon har och perso-

nenen kommer snabbt in i rutinerna. Genom att det ständigt existerar tydliga 

roller i projektgruppen kommer det troligtvis skapas en trygghet som bidrar till 

att våga vara kreativ. 
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Nya idéer för produktutvecklingen kommer även utifrån att det sker doku-

mentation under hela processen, och dessa idéer och tankar dokumenteras då 

och glöms inte bort. En annan bidragande faktor till detta är utvärderingar och 

att hela tiden skapa förbättringar och ta till vara på den kunskap som har vunnits 

för att sedan använda i senare projekt. Ytterligare en annan sak som bidrar till 

att ständigt skapa nya idéer för att upprätthålla en god produktutveckling är att 

de tillåter personalen att vara kreativ, precis som nämnts upprepande gånger 

tidigare, och framförallt att arbeta med set-based design. Att arbeta med set-

based design bidrar till att utvecklingsteamet inte behöver låsa fast sig vid nå-

gon speciell lösning tidigt i projektet, utan lösningsalternativen hålls levande så 

länge som möjligt. 

Att individerna även får planera sina egna synkroniseringspunkter bidrar även 

till en ökad kreativitet som kan bidra till nya idéer. Genom att individen själv 

planerar sitt arbete kommer denne att känna sig mer delaktig och inte känna sig 

inlåst och vågar därmed ta ut svängarna lite mer än vad den annars kanske hade 

vågat göra. För att arbeta med att ständigt bli bättre är även effekthemtagningen 

en viktig del, även fast det säkert är många som inte tycker det är viktigt. Ge-

nom att utvärdera om effektmålet uppfylldes eller inte och utvärdera varför det 

uppfylldes eller inte går det att dra viktiga lärdommar av som kan vara viktigt 

att ta med sig till senare projekt. Även en inspirerande och kreativ miljö att ar-

beta i kan bidra till ständiga förbättringar och till att skapa nya idéer. Genom att 

arbeta i projektrummet med allt material visualiserat på väggarna kan detta bi-

dra till en högre kreativitet hos gruppmedlemmarna. 

Genom att arbeta med en projektmodell blir det troligtvis enklare att slutföra 

projekt, och framförallt i tid. Detta då det finns en tydlig planering och styrning 

via beslutspunkterna som när det visualiseras ger en tydlig bild av hur projektet 

fortlöper. Att arbeta med projektmodellen kan fungera som en motivation till att 

slutföra projekt då effektivitet kommer att skapas. Projekten kan även bli mer 

effektiva med denna arbetsmetod och det kan korta ner ledtiderna, vilket även 

det kan bidra till att inte starta för många projekt åt gången då genomloppstiden 

för ett projekt förhoppningsvis förkorttas.  

Logiskt sett borde det vara enklare att implementera och genomföra en föränd-

ring i SMF än i stora företag. Detta då personalstyrkan är mindre än vid stora 

företag och det innebär att det inte är lika många personer som behöver involve-

ras i förändringen. Det kan vara enklare att genomföra en förändring med en 

mindre grupp då det troligtvis finns en mer personlig relation mellan ledare och 

personal och alla känner varandra bättre. På så vis blir det enklare att motivera 

medarbetarna till att genomföra förändringen och troligtvis blir de mer påver-

kade när flertalet ser positivt på förändringen.  



Lean Product Development för små och medelstora företag – en projektmodell 

för produktutveckling 

Jasmine Minell  2015-06-07 

53 

7 Slutsats 
Nyhetsvärdet i denna forskning är dels ett bidrag till området SMF, men det har 

även bidragit till en modell för hur SMF som arbetar med produktutveckling 

ska arbeta i projekt för att kunna tillämpa LPD. Detta leder till att företag kan 

bli effektivare i sitt projektarbete och skapa projekt som bidrar till att skapa nya 

idéer och produkter. Målet med denna undersökning var att besvara forsknings-

frågorna och undersöka hur en projektmodell för produktutveckling skulle 

kunna se ut för SMF där LPD används. Det som karakteriserar produktutveckl-

ingen i SMF är att den är mer begränsad än i stora företag och de har färre che-

fer, sämre ekonomi och färre teknologiska resurser samt att SMF är mer flexibla. 

De som är att framgångsfaktorerna för produktutvecklingen i SMF är kommu-

nikation, processer, resurser och strategier. Vidare blir även produktutveckling-

en påverkad av chefen eller ägarens personlighet och det är sällan som produkt-

utvecklingsprocessen finns dokumenterad.  

Den generella projektmodellen kan tyckas vara lämplig för produktutveckling 

då den bidrar både till att skapa processer och rutiner för arbetet. PRINCE2 

anses vara mindre lämplig för produktutveckling då det är en byråkratisk mo-

dell och det sker en ständig övervakning av styrelsen, och detta vill undvikas då 

produktutvecklingen i SMF präglas av ägaren eller chefens personlighet. Vidare 

är kravspecifikationen fast i denna modell och det blir då svårt att vara flexibel. 

Däremot fås genom denna projektmodell tydliga och väl definierade roller då 

det ofta saknas ett ledningsstöd. Projektmodellerna PROPS och Wenell anses 

lämpliga för produktutveckling i SMF, detta då PROPS kan anpassas till mindre 

projekt och i Wenell så ligger fokus på att skapa delaktighet. Vidare blir det 

svårare för chefen eller ägaren att påverka produktutvecklingen då det finns 

beslutspunkter på olika nivåer. Agila metoder fingerar bra för att kunna skapa 

en god kommunikation och flexibilitet i produktutvecklingen. Detta då arbetet 

planeras i små etapper och det sker dagliga möten.  

Projektmodellen som tagits fram bygger på tydliga och väldefinierade roller. 

Vidare bygger projektmodellen på att skapa standardiserat arbete med rutiner 

som eftersträvas i LPD. Projektet ska visualiseras i ett projektrum för att på så 

vis underlätta vid diskussioner och skapa kreativitet. Vidare styrs projekten ge-

nom beslutspunkter på tre olika nivåer för att skapa både en tydlig styrning och 

för att låta projektmedlemmarna planera sitt eget arbete och vara kreativa. Mo-

dellen består av fem stycken faser: förstudie, planering, genomförande, avslut 

och effekthemtagning. Den kunskap som vunnits i projektet återanvänds sedan i 

senare projekt.  

Forskningsfrågorna har därmed besvarats och målet är uppfyllt med undersök-

ningen. Genom att använda sig av denna projektmodell kan SMF enklare styra 

sina produktutvecklingsprojekt för att kunna anpassa sig till de ständiga föränd-

ringarna som sker på marknaden. 

Av det resultat som genererades var vissa delar väntade och vissa mindre vän-

tade. Det resultat som var mindre väntat var det som karakteriserar produktut-
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vecklingen i SMF, bland annat att ägaren eller chefen ofta påverkar produktut-

vecklingen. En annan del av resultatet som var mindre väntat var hur de olika 

projektmodellerna skulle fungera i produktutvecklingen. Det resultat som var 

väntat var de faktorer som gjorde produktutvecklingen framgångsrik. Den slut-

giltiga projektmodellen baseras i stora drag på den traditionella projektmodellen, 

vilket även det var ett väntat resultat då samtliga projektmodeller baserar sig på 

den. 

Metoden som använts för att ta fram denna projektmodell har inte påverkat re-

sultatet nämnvärt. Givetvis hade ett bättre och säkrare resultat kunnat genereras 

om fler företag under benämningen SMF deltagit i undersökningen. Jag tror 

dock inte att detta hade påverkat så mycket då denna modell tar hänsyn till det 

som karakteriserar SMF. Det som däremot hade kunnat påverka den slutgiltiga 

projektmodellen är hur den föreslagna projektmodellen hade fungerat i prakti-

ken. Under applicerbarhetstestet testades aldrig den föreslagna projektmodellen 

i praktiken, utan endast diskussioner fördes om hur tidigare projekts hade kun-

nat göras annorlunda om den föreslagna projektmodellen hade använts istället. 

Den föreslagna projektmodellen genomgick sedan små förändringar utifrån det 

som kom fram under det teoretiska applicerbarhetstestet och den slutgiltiga pro-

jektmodellen är heller inte testad i praktiken. Den förväntas att fungera utifrån 

det teoretiska applicerbarhetstest den första föreslagna projektmodellen genom-

gick. För att veta om projektmodellen verkligen fungerar bör den även testas i 

praktiken.  

Slutsatsen i denna undersökning är inte generell, precis som nämndes i inled-

ningen så är denna modell endast ämnad för SMF som verkar inom industrin 

för portabla sågverk. På grund av detta är det inte säkert att denna projektmo-

dell är lämplig att använda på andra SMF, det kan dock hända att den lämpar 

sig för SMF som har en produktion och en produktutveckling, men detta är inte 

bevisat ännu.  

De frågor som väckts till framtida forskning är hur denna modell skulle kunna 

generaliseras för att fungera på alla SMF, samt hur en projektmodell skulle 

kunna se ut för att främja och integrera hela organisationen och inte enbart pro-

duktutvecklingsavdelningen. Andra frågor som har väckts är hur denna pro-

jektmodell skulle kunna se ut efter det att den har testats i praktiken samt hur 

den skulle kunna se ut med färdiga mallar och metoder för att genomföra pro-

jekt. 
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Bilaga A: Intervjufrågor för 
fallstudien 
Vad har ni för projekt idag? 

Svar:  

Hur många projekt kör ni vanligtvis parallellt? 

Svar:  

Hur bestämmer ni vilka projekt som ska köras och inte? 

Svar:  

Vad funkar bra? 

Svar:  

Vad funkar dåligt? 

Svar:  

Hur ofta misslyckas projekt?  

Svar:  

Vad är det som vanligtvis brukar gå fel? 

Svar:  

Vad har ni för rutiner vid arbete i projekt? 

Svar:  

Hur använder ni er av: 

 Projektägare – vilket ansvar har denna?  

Svar:  

 Projektledare – vilket ansvar har denna?  

Svar:  

 Projektgrupp? 

Svar: 
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 Styrgrupp? 

Svar:  

Hur arbetar ni med syfte- och målbeskrivning av projekt? 

Svar:  

Hur strukturerar ni upp arbetet?  

Svar:  

Vad har ni för kännedom om användarna? Hur vet ni vad ni ska utveckla 

och producera?  

Svar:  

Hur planerar ni era projekt? 

Svar: 
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Bilaga B: Intervjufrågor för teoretiskt 
applicerbarhetstest 
Välj ut ett projekt som du känner att ni misslyckades med (lyckades 

mindre bra med, du känner dig mindre nöjd med), beskriv projektet och 

vad det var som misslyckades. 

Svar: 

Hur hade projektet kunnat göras bättre med denna projektmodell? 

Svar: 

Känner du något negativt/dåligt med denna projektmodell, något som kan 

vara annorlunda? 

Svar: 

Dina generella tankar kring projektmodellen: 

Svar: 

 

 

 


