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Förord 
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varit hjälpsamma genom att intressera sig i vårt arbete, introducera oss för företaget och delta 
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Abstract 
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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis was to examine risks in Saab Training & Simulations project 

model and the way they execute projects to present an improvement proposal. The study was 

executed through quantitative and qualitative data gathering in form of interviews and 

collecting of project reports. The result showed differences between the project model and the 

execution. The risks were mainly connected to the execution and could be summarized in to 

three problem areas, manager dependent project management that creates confusion and 

uncertainty in the line organization and project groups, communication faults during the 

execution resulting in unnecessary purchases and that the projects show a tendency of needing 

more resources at the end of the project due to postponed milestones. Based on the findings an 

extensive literature review treating general project management, project model and methods 

as concurrent engineering and agile methods were made. After further analysis, an 

improvement proposal could be formed, however since Saabs project model were found 

adequate with several parallel and time effective element the improvements are focused 

towards the way of working in four hands-on suggestions. 

• Clear assignation of responsibility 

- A clearer assignation of responsibility reduces the risks associated with 

ambiguity and misunderstandings, as a result of person dependent project 

management.  

• Project pulse 

- Adoption of pulse meetings in the project groups. 

• Increase customer contact 

- By increasing the contact and integration with the customer could it be assured 

that their demands are meet even though it is not known during the sale. 

• Design for manufacturing and assembly 

- Clearer guidelines and a way of working and cooperating internally during the 

product realization could decrease the risk of unnecessary purchases. 

 

 

 

Key words: project management, product realization, project models, agile methods, 
concurrent engineering 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att undersöka Saab Training and Simulations projektmodell och 

arbetssätt för att sedan formulera ett förbättringsförslag. Studien genomfördes genom en 

kvantitativ och en kvalitativ datainsamling i form av intervjuer och insamling av 

projektrapporter. Resultatet av datainsamlingen visade att det fanns skillnader mellan den 

projektmodellen och det arbetssättet som tillämpades på företaget. Riskerna som fanns i 

utförandet var relaterade främst till arbetssättet och inte projektmodellen. Riskerna kan 

sammanfattas i tre problemområden. De problemområdena är individberoende projektledning 

som orsakar missförstånd och osäkerhet i linjeorganisationen och projektgrupperna, 

kommunikationsbrister under projektgenomförandet som kan resultera i onödiga inköp samt 

att projekten tenderar att behöva sätta in extra resurser i slutet av projekten som en följd av 

uppskjutning av milstenar. Vidare genomfördes en litteratursökning som behandlade generell 

projektledning och olika relevanta projektledningsmodeller eller metoder såsom agila metoder 

och concurrent engineering, baserat på de risker som upptäcktes under datainsamlingen. 

Utifrån detta formulerades ett förbättringsförslag. Eftersom projektmodellen innefattar flera 

parallella inslag anses den vara duglig och det kommer därför inte att presenteras ett 

förbättringsförslag för modellen. Däremot presenteras ett förbättringsförslag som berör 

arbetssättet som består av fyra åtgärder.  

• Tydligare fördelning av ansvar i projekten  
- En tydligare ansvarsfördelning i projekten minskar riskerna för otydligheter 

och missförstånd vid individberoende projektledning. 

• Projektpuls  
- Projektpuls är ett tillvägagångssätt att öka kommunikationen i 

projektgruppen under projektgenomförandet  

• Ökad kundkontakt 
- Genom en ökad kundkontakt under projektgenomförandet kan kundens 

önskningar tillgodoses lättare även i de fall där försäljningsunderlaget från 
marknad är bristfälligt. 

• Design for manufacturing and assembly  
- Tydligare riktlinjer och ett arbetssätt för det interna samarbetet under 

produktframtagningen minskar riskerna för exempelvis onödigt inköp. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: projektledning, produktframtagning, projektmodeller, agila metoder, concurrent 
engineering 
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Ordlista och förkortningar 

After Sales – En avdelning som ansvarar för eftermarknadsarbete med service och reparationer 

BMS – Business Management System, STS:s verksamhetsledningssystem 

Establish – Planeringsfasen i System and Application Development 

Execute – Genomförandefasen i System and Application Development 

Execute Business – Projektavdelningen som utför projektgenomförandet 

Finish – Avslutningsfasen i System and Application Development 

GFE - Government Furnished Equipment, utrustning som söks hos respektive regering  

GMS – Global Management System, Saab Groups globala verksamhetsledningssystem 

Lessons learnt – En sammanfattning med reflektioner över vad som gått bra respektive dåligt 

under ett projekt och vilka lärdomar projektet gav. Allt sammanfattas i en powerpoint som 

sedan redovisades i kort drag under projektavslutet. 

OMG – Operational Management Group, godkänner projektstart/-avslut 

PM – Project Manager, projektledare 

PMP - Project Management Plan, ett dokument som beskriver vem som är ansvarig för olika 

ansvarsområden i ett projekt 

PULS/Programpuls – Ett möte där projektledare, projektägare och andra involverade i 

projekten går igenom status och problem för respektive projekt under 30 minuter 

Site – STS har anställda på kundens träningsanläggningar som arbetar med underhålla och 

förbereda utrustningen samt utbilda kunden i Saabs produkter, dessa kallas siter 

Spring - ett verktyg i Saabs affärssystem där alla funktioner på företaget kan arbeta parallellt 

STS – Saab Training and Simulation 

Tailoring Guide – Ett dokument/process som avgör och beskriver vilka milstenar som ska 

tillämpas i respektive projekt 

Win Business, WB5 – Formellt överlämnande av kontrakt från marknadsavdelningen till 

projektavdelningen 

 

 



Introduktion 

1 

1  Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Projektledning är ett ständigt aktuellt och populärt område med en uppsjö av litteratur. Ordet 

projekt förekommer inom en rad olika situationer och sammanhang, allt ifrån stora 

myndighetsprojekt som Nya Slussen till privatpersoners projekt att måla om huset. Saab 

Training & Simulation med huvudkontor i Huskvarna utvecklar, tillverkar och marknadsför 

avancerad militärt utbildningsmaterial som lasersimulatorsystem, instrumenterade 

träningsanläggningar, målmateriel samt tjänster som service och underhåll av träningssystem. 

Deras främsta arbetsform är projekt, då deras verksamhet går ut på att nyutveckla, 

vidareutveckla, producera och leverera olika militära utbildningsmaterial på uppdrag av och till 

externa kunder. De har genom många års erfarenhet arbetat fram en projektstruktur som till 

stor del influerat och satt standarden för koncernens nya projektledningsmetoder. Trots detta 

upplever de att det finns förbättringsmöjligheter för deras modeller och arbetssätt för att bli 

mer tidseffektiva. På uppdrag av projektägaren har därför detta examensarbete utförts av två 

ingenjörsstudenter från Tekniska Högskolan i Jönköping. 

1.2 Problembeskrivning 
Trots välutvecklade modeller upplever Saab att det finns förbättringspotential i deras 

projektledningssystem och arbetssätt. De allt kortare ledtiderna som Saab måste klara av att 

leverera inom för att kunna vara konkurrenskraftiga gör att ett parallellt arbetssätt måste 

tillämpas, för att kunna arbeta tidseffektivt. Arbetssättet innebär dock en del utmaningar och 

idag upplevs brister i arbetssättet när det kommer till informationsflödet mellan de olika 

interna funktionerna som är involverade i ett projekt. De korta ledtiderna samt att projekten i 

vissa fall innefattar nyutveckling gör att det är svårt att uppskatta projektens omfattning i tid 

och kostnad. Det gör att projekten i vissa fall beräknas till en för kort ledtid, vilket resulterar i 

att inköp- och produktionsavdelningen som befinner sig i slutet av flödet ofta blir lidande och 

försätts i tidsnöd. Arbetssättet och tidsbristen gör också att inköp och produktion måste startas 

innan utveckling och testning är helt färdiga. Detta innebär att konstruktionsändringar på 

produkterna kan inträffa efter att inköp gjorts eller produktion startats. En effekt av detta i 

kombination med en bristande kommunikation är att material för flera miljoner kronor köps 

in i onödan och produkterna antingen slängs eller lagerläggs. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetet syftar till att studera, undersöka och förbättra Saab Training and Simulations 

projektledningsmodell och arbetssätt för projekt som kräver både hård- och 

mjukvaruutveckling. Fokus är att analysera risker med projektutförandet och presentera 

åtgärder för att företaget ska kunna genomföra projekt tidseffektivt. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilka risker i projektutförande finns i nuvarande projektmodell och arbetssätt? 

 

[2] Hur skulle en reviderad projektmodell och/eller arbetssätt se ut i förhållande till 

identifierade risker i projektutförandet? 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet genomfördes på Saab Training & Simulations projektmodells variant “System 

and Application Development” som tillämpas vid kundorderprojekt som involverar både 

system- och applikationsutveckling. Projekt som inte uppfyller kraven för System and 

Application Development kommer inte att undersökas i detta arbete. Arbetet kommer inte att 

beröra aktiviteter som ligger utanför ramarna för Execute Business. Påverkande faktorer 

utanför ramarna kommer endast att tas upp men inte undersökas närmare som till exempel 

försäljningsunderlaget från marknadsorganisationen under det formella överlämnandet Win 

Business eller After Sales eftermarknadsarbete med service och reparationer.  

1.5 Disposition 
Denna rapport är disponerad på följande vis: 

Kapitel 1 introducerar ämnet, problemet och arbetets frågeställningar och ramar. 

Kapitel 2 behandlar för ämnet relevanta teorier dels generellt om projekt som arbetsform, 

produktframtagning och slutligen hur projektleds med hjälp av projektledningsmodeller.  

Kapitel 3 beskriver de metoder som denna studie är utförd med, hur litteraturstudierna är 

utförda, förstudien, hur data är insamlad och olika metoder för riskanalys. 

Kapitel 4 består av all insamlad data från företaget och utgör nulägesbeskrivningen.  

Kapitel 5 bearbetar det teoretiska ramverket och nulägesbeskrivningens olika delar genom 

analys för att presentera åtgärdsförslag och anknyta empiri till relevant forskning.   

Kapitel 6 presenterar åtgärdsförslag baserat analysen och framkomna risker. Kapitalet rymmer 

även diskussion om arbetes utförande.  

Kapitel 7 avslutar med slutsatser av arbetet och presenterar förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
För att ge en teoretisk grund till arbetet och dess frågeställningar beskrivs inledningsvis 

grundläggande och historisk fakta om projektlära, följt av produktframtagningens steg och 

metoder. Avslutningsvis presenteras grundläggande projektmetodik, terminologi samt olika 

typer av projektmodeller. 

2.1 Projektets historia 
Projektledning är idag en nyckelkompetens som eftertraktas inom alla typer av företag och 

organisationer. [1] Men projekt som arbetsform, det vill säga sättet att arbeta och organisera, 

har funnits lika länge som människan. I vår västerländska historia är de egyptiska pyramiderna, 

de romerska akvedukterna och vikingatågen bara några exempel som kan betraktas som 

projekt. De hade alla ett specifikt mål, begränsade resurser och en viss tid på sig att utföra 

uppgiften. Även om begreppet projekt inte användes som benämning för dessa sammanhang 

på den tiden var sättet att arbeta på i stora drag likt dagens definition av ett projekt. [2] 

Projektledningsläran, det vill säga läran om hur ett projekt ska bedrivas, har sina rötter inom 

den amerikanska försvarsindustrin. Manhattanprojektet som bedrevs mellan 1942 till 1945 

anses vara ett av de första riktigt stora projekten. Syftet med projektet var att utveckla 

kärnvapen som skulle användas för att motverka nazisternas framgång under andra 

världskriget. När projektet var som störst sysselsatte det 130 000 människor med olika 

kompetenser världen över. Projektet kan anses lyckat då det till slut resulterade i att bomben 

“Little Boy” släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 vilket också sägs vara huvudorsaken 

till att Japan kapitulerade under andra världskriget. [3] 

Men även den västerländska försvarsindustrin har varit med och format projektläran. Det var 

nämligen där som de första stage-gate-modellerna, som beskriver hur ett projekt kan bedrivas, 

utvecklades fram. Redan då var ledtiden en starkt styrande faktor som bidrog till att 

projektmodellen fick fotfäste och blev en etablerad modell att arbeta efter. I Sverige anses Saab 

vara det första företaget att börja utveckla projektledningsideér, då främst i deras arbete med 

att ta fram stridsflygplanet Viggen på 1960-talet. Saab tillämpade då flera av de amerikanska 

metoder och verktyg som fanns för projektledning och utvecklade sitt arbete efter dem. [2] 

Enligt nationalencyklopedin är definitionen av projekt “en idé eller plan för uppnåendet av ett 

visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen”. Begreppet projekt användes 

främst i tekniska sammanhang där betydelsen var förslag, plan eller tekniskt utkast fram till 

början av 1960-talet. Ett projekt kunde då vara till exempel en ritning som en arkitekt ritat som 

ett förslag för utformning av en ny byggnad. Definitionen har sedan ändrats under senare 

decennier till att användas i sammanhang där det innebär en uppgift som ska genomföras inom 

vissa givna ramar, till exempel i fråga om ekonomi och tid. [4] 

“Projekt är en arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämt resultat vid en given 

tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation” skriver Bo Tonnqvist [1] 

2.2 Olika projekttyper 
Enligt Hallin och Gustavsson kan projekt delas in i två olika kategorier, målstyrda och 

målsökande. Ett målstyrt projekt är ett projekt som arbetar mot ett mål som är specifikt och 

uppställt på förhand, exempelvis ett projekt där målet är att bygga en bro. Målsökande projekt 

är motsatsen till ett målstyrt projekt och har inga uppställda mål på förhand utan söker målet 

under projektets gång, exempelvis ett projekt som handlar om utveckling av något slag. Graden 

av hur målstyrt eller målsökande ett projekt är kan variera och vissa projekt kan vara en 
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kombination av båda. Beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras finns det olika 

projektledningsmodeller att tillämpa. [2] 

Stage-gate-modellerna som var de första projektledningsmodellerna som utvecklades inom 

projektledningsläran, går ut på att projektets mål bryts ned i delmål som sedan planeras och 

följs upp kontinuerligt. Övergångar mellan de olika delmålen samt vad som varje delmål ska 

innefatta ska vara tydligt definierat [2] [5]. Enligt Krezner skapar detaljerad planering, 

organisering, styrning, uppföljning och dokumentation bättre förutsättningar för ett mer 

effektivt projektgenomförande [6]. Dessa modeller passar därför projekt som är målstyrda och 

som har ett uttalat mål redan från början. [2] 

För ett målsökande projekt som inte har tydliga mål från början blir stage-gate-modellerna 

svåra att tillämpa eftersom det inte finns några mål att styra och planera utifrån. Projekt utan 

ett uttalat mål behöver därför en flexibel metod som kan anpassas under projektets gång. Dessa 

metoder kallas agila metoder. Ordet agil betyder smidig och metoderna innefattar ett antal 

arbetssätt som syftar till att öka smidigheten och flexibiliteten i projektarbeten. Skillnaden 

mellan stage-gate-modellerna och agila metoder är att de agila metoderna inte är en modell. [2] 

De agila metoderna handlar istället om en princip. Nämligen att kunna anpassa sig efter de 

förändringar som sker under projektets gång och därmed använda de modeller och verktyg som 

är mest lämpliga i varje given situation [5]. Eftersom arbetet i ett målsökande projekt inte kan 

planeras på förhand som ett målstyrt projekt bygger de agila metoderna på att vara iterativa, 

det vill säga utforma innehållet allteftersom projektet pågår. Metoden syftar till att se 

förändringar som en möjlighet istället för ett problem. Förändringarna ska ses som något som 

kan leda till en ökad kundnöjdhet vilket är målet i slutändan. [2] 

För att detta ska ske involveras kunden tidigt och under hela projektgenomförandet genom ett 

nära samarbete med frekventa och regelbundna möten. På detta sätt får kunden insyn i det 

dåvarande och nästkommande steg av projektet. Eftersom planeringen för projektet aldrig görs 

längre än till det nästkommande steget passar agila metoder för projekt där det inte finns ett 

uttalat mål eller där målet kan förändras under tidens gång. För projekt som behöver en 

styrande princip men som har ett mål som kan förändras under projektets gång kan en 

kombination av stage-gate-modellen och de agila metoderna vara lämpligt. [2] 

2.3 Organisationsstruktur 
Beroende på vilket organisatoriskt sammanhang och i vilken organisationsstruktur som 

projektet ska bedrivas kan projektet ha olika förutsättningar för genomförandet. Det är därför 

betydelsefullt för projektledaren att vara medveten om vilken effekt organisationens struktur 

kan ha på projektet. [2] 

2.3.1 Horisontell specialisering 
Horisontell specialisering innebär att organisationen delas in olika enheter. En vanlig princip 

för indelningen är att dela in enheterna efter funktion i en funktionsorganisation. 

Funktionsorganisation innebär att arbetsuppgifterna delas in i huvudområden efter funktion 

såsom tillverkning, ekonomi, försäljning eller utveckling. Fördelarna med 

funktionsorganisationen är att medarbetare med liknande kompetens samlas och kan 

tillsammans utveckla ett arbetssätt med rutiner som passar arbetsuppgiften. Genom 

funktionsorganisationen skapas snabba och kompetenta rutiner för problemlösning där 

medarbetare lär av varandra och därmed en långsiktig kompetensutveckling. Nackdelarna med 

funktionsorganisationen är att de olika enheterna har en tendens att isolera sig och endast se 

till sina egna arbetsuppgifter istället för att se till hela förtagets bästa. Uppgifter av större 

dignitet som engagerar flera enheter samtidigt tenderar även att leda till 

samordningssvårigheter. [7] 
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2.3.2 Vertikal specialisering 
Vertikal specialisering innebär att företaget har en formaliserad hierarki där olika avdelningar 

och individer rangordnas efter vem som är överordnad och vem som är underordnad. Personer 

högre upp i hierarkin har befogenheter att fatta beslut i större och viktigare frågor än 

underordnade, och det bildas därför olika beslutsnivåer. Antal beslutsnivåer avgör hur stort 

kontrollspann organisationen har, det vill säga hur många underställda en överställd har, vilket 

är beroende på om organisationen är platt eller spetsig i hierarkin. En spetsig organisation 

passar när arbetsuppgifterna kräver chefsövervakning, medarbetarna har behov av råd och 

hjälp av chefen i det dagliga arbetet, arbetsuppgifterna är starkt kopplade till varandra och 

kräver därför en ömsesidig anpassning eller när chefen har många arbetsuppgifter som ligger 

utanför chefsrollen. [7] 

2.3.3 Vertikal förbindelse 
När organisationen har delats upp i den struktur som passar bäst måste den samordnas på ett 

sätt så att alla enheter i organisationen arbetar mot samma mål. [7] 

2.3.4 Linjeorganisation  
Linjeorganisationen är ett sätt att samordna verksamheten vertikalt. Grundprinciperna bygger 

på enhetsledarskapet, det vill säga att varje medarbetare endast har en chef. Fördelarna med 

den här typen av organisation är dess enkelhet och tydlighet. Den passar i verksamheter där 

samordning genom direkt övervakning behövs. I de flesta företag skulle dock en konsekvent 

genomförd linjeorganisation resultera i en mycket stel och formell organisationsstruktur.  [7] 

2.3.5 Horisontell förbindelse 
Ett tydligt och enkelt organisationsschema kan skapa en övertro till att det är möjligt att hålla 

samman och leda en verksamhet endast med hjälp av organisationsstrukturen och dess 

hierarki. Men i verkligheten sker samordningen i verksamheten ofta genom kommunikation 

mellan olika enheter och medarbetare, så kallad horisontell förbindelse. [7] 

2.3.6 Matrisorganisationen 
Matrisorganisationen är ett sätt att skapa en horisontell förbindelse i verksamheten och är en 

kombination av fördelarna med olika organisationsstrukturer som är vanligt förekommande i 

projektintensiva företag. I en matrisorganisation utgår strukturen från linjeorganisationens 

struktur med en viss justering. Istället för enhetsledarskap finns det flera vägar som de 

underordnade kan få order från, där den underordnade har olika chefer att vända sig till 

beroende på vilken typ av problem den har. [7] 

Detta innebär att medarbetarna tillhör en funktionell linjechef men att verksamheten drivs i 

projektform. Att ha flera beslutsvägar tenderar att öka risken för konflikter och spänningar i 

organisationen. Hallin och Gustavsson skriver i sin bok Projektledning att ett vanligt problem 

med matrisorganisationer är fördelningen av ansvar, alltså vem som är ansvarig för vad, samt 

fördelningen av formell och informell makt mellan projektledare och linjechefer. [2] 

Linjechefen i en matrisorganisation är främst ansvarig för personalen i linjen och för att förse 

projekten med resurser. Som projektledare betyder det att projektteamet som ska ledas består 

av medarbetare som har egna chefer.  [7] Om inte projektledaren och linjechefen kan göra 

tydliga prioriteringar riskerar de anställda att hamna i lojalitetsproblem. Det är därför 

grundläggande att linjen och projektledaren samarbetar och arbetar tillsammans för att 

utveckla individen och processen. [1] 

Desto fler projekt en organisation genomför desto svårare är det att planera och organisera 

resursallokeringen eftersom projekten ofta måste dela på resurserna. En nackdel med 

strukturen är att den tenderar att försvåra möjligheterna att föra erfarenheter vidare mellan 
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projektet och att det kan uppstå en ojämn kvalitet i resultatet då det är svårt att hålla en enhetlig 

standard mellan projekten inom företaget. [7] 

2.3.7 Den formella och informella organisationen 
En verksamhets organisationsschema visar hur den formella strukturen av verksamheten är 

uppbyggd. Den formella strukturen med samordnade arbetsuppgifter och ansvarsuppdelning 

ska fungera som ett verktyg för att uppnå de mål som företaget har. Men det speglar inte hur 

företaget fungerar i verkligheten. Istället är det den informella organisationsstrukturen som 

sätter prägeln på hur det dagliga arbetet genomförs. [7] 

Medan den formella strukturen är opersonlig och oberoende av enskilda individer bygger den 

informella organisationsstrukturen på relationer mellan medarbetare, utbildning, bakgrund 

och gemensamma intressen. Skulle den formella strukturen följas i det dagliga arbetet skulle 

arbetet ta betydligt längre tid. Den informella strukturen är därför ett sätt för medarbetarna att 

anpassa sig till verkligheten. De båda strukturerna existerar jämsides med varandra och 

ledningens utmaning är att få de båda strukturerna att samverka istället för att motverka 

varandra. [7] 

2.4 Produktframtagning  
En vanlig misstolkning av begreppet produktframtagning är att det används synonymt med 

produktutveckling, men i själva verket så syftar produktframtagning istället till hela processen 

av att utveckla och realisera en fysisk produkt, alltså både produktutveckling och 

produktionsutveckling.  

“Produktframtagning innefattar alla de uppgifter och aktiviteter som är nödvändiga för att 

utveckla lösningar till ett identifierat kundbehov, samt de aktiviteter som behövs för att 

realisera dess lösningar i form av fysiska produkter med tillhörande tjänster” [8, p. 9] 

Att arbeta effektivt med produktframtagning är idag av stor vikt för konkurrenskraften. Att 

effektivt kunna använda tillgängliga resurser och leverera en bättre produkt på kortare tid än 

konkurrenterna är ett sätt att öka marknadsandelarna. Genom användningen av 

projektmodeller som beskriver arbetssättet kan företagen effektivisera 

produktframtagningsprocessen. Detta kan göras genom reducerandet av slöseri, ökat 

kundfokus, integrerande av processer samt komprimerandet och arbetande med parallella 

aktiviteter. Flera företag har med stor framgång vänt deras arbetssätt och presterat stora 

förbättringar och reducerade ledtider genom att tillämpa detta arbetssätt [9].  

Men att arbeta med parallella aktiviteter är komplicerat och kräver goda samarbeten över 

gränssnitten. Ett klassiskt gränssnitt är det mellan produktutveckling och 

produktionsutveckling som på grund av deras olika perspektiv och funktion ofta ger upphov till 

meningsskiljaktigheter. [10] Men det finns i själv verket stora fördelar i att se de två processerna 

som en eller två väl integrerade och beroende processer. Att förringa 

produktionsutvecklingsarbetet och prioritera utvecklingen av produkten som primär och 

produktionen som sekundär medför risker. [11] 

Då produktionsarbetet sker senare i förloppet är risken stor att arbetet utsätts för tids- och 

resursbrist under planeringen, utvecklingen och driften av produktionen. Detta kan i sin tur 

leda till en produktion utsatt av barnsjukdomar som störningar och inkörningsproblem. [11] 
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Figur 2.1 En samling av viktiga produktframtagningsaktiviteter samlade efter funktion och 

dessutom demonstrerade enligt de parallella utvecklingsprinciperna [12, p. 14]  

Ulrich och Eppinger redovisar i Figur 2.1 några av produktframtagningens nyckelaktiviteter 

samt funktionerna marknad, konstruktion och produktions ansvar. De ger dessutom förslag på 

hur aktiviteter skulle kunna förhålla sig till varandra i ett parallellt arbetssätt fördelat på faserna 

planering, konceptuell utveckling, utformning på systemnivå, detaljutformning, test och 

förfining samt upptrappning av produktion. [11] 

En produktframtagningsprocess kan involvera tusentals ingenjörer under en period på flera år. 

Dessa ingenjörer och de beslut som de tar är inte isolerade utan deras handlingar påverkar de 

övriga. Därför kan ett parallellt arbetssätt vara svårt. I början av ett projekt kan ingångskriterier 
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saknas men väntar de på att ingångskriterierna ska bli tydliga praktiseras istället seriell 

utveckling vilket det inte finns tid till i många fall. Därför är interaktionen mellan parterna 

oumbärlig. Komplexiteten tydliggörs av Eppinger i Figur 2.2 där två olika aktiviteter ska 

utföras. I situation 1 är uppgift B beroende av resultatet från uppgift A och sysslorna måste 

utföras på ett seriellt vis. I situation 2 är de bägge sysslorna oberoende av varandra och kan 

göras på parallellt utan kontakt mellan varandra.  

I situation 3 är sysslorna beroende av varandra innebärande att syssla A kräver information av 

syssla B och vice versa. Detta är en krävande situation som kräver mer konstruktionstid och 

flertalet iterationer av informationsutbyte, vilket är något som bör ta i beaktning gällande ett 

parallellt arbetssätt då verkligheten kanske inte alltid motsvarar den idylliska oberoende 

tillvaron i situation 2 utan kan kräva komplexa interaktioner. [13] 

 

Figur 2.2 Tre möjliga sekvenser för två konstruktionsuppgifter [13, p. 284] 

2.4.1 Konstruktionsändringar 

En konstruktionsändring är en störning som kan ha stor påverkan på produktion och de 

produktionsnära aktiviteterna som planering, inköp och beredning. “One of the objectives of 

engineering changes is to redesign product/component parts to perform better or to be 

produced more efficiently” [14, p. 585]. En konstruktionsändring kan också definieras som en 

ändring på delar, ritningar eller mjukvara som redan har frisläppts [15]. Ändringar som en del 

i en konstruktörs naturliga produktutvecklingsarbete ingår alltså inte i termen 

konstruktionsändringar utan klassas först när konstruktionen är frisläppt och efterföljande 

operationer som inköp, produktion, beredning och produktion har inletts. 

Beroende på tidpunkten då ändringen görs kan ändring få olika stor åverkan. Desto senare en 

konstruktionsändring görs desto större kostnad på tid och ekonomin för 

produktframtagningen. En sen konstruktionsändring kan t.ex. leda till att nya varor eller 

verktyg med lång ledtid behöver beställas på nytt vilket kan äventyra den slutgiltiga 

leveransplanen. [16] För att undvika stora kostnader bör därför konstruktionsändringar 

upptäckas och införas så fort som möjligt i produktframtagningsprocessen. ”En tumregel inom 

industriella projekt är att om det kostar 1 krona att införa en ändring under projektets 

förstudie, kostar samma ändring 10 kronor under konstruktionsfasen och minst 1000 kronor 

om den införs under produktionsfasen.” [7, p. 131] . 

Konstruktionsändringar kan efter nödvändighetsgrad klassificeras i tre kategorier enligt Ho 

and Li. 

Omedelbar – en säkerhets- eller funktionsnödvändig ändring 

Obligatorisk – tidpunkten är förhandlingsbar men ska implementeras så snart som möjligt   

Lämplig – bör införas när ett lämpligt tillfälle infinner sig [14] 
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Nödvändighetsklassificeringen varierar i litteraturen och bland organisationer, i den mån de 

används. Men grundorsaken varför en konstruktionsändring genomförs är densamma, det 

handlar oftast om att reducera kostnader, förbättra designen, underlätta tillverkning, möta 

kundkrav eller korrigera upptäckta fel. [16]  

Som beskrivet kan en ändrings påverkan vara stor och därför är arbetet med att minska 

sannolikheten och riskerna med ändringar av stor vikt. Loch och Terwiesch presenterar fyra 

principer för hantering av konstruktionsändringar: 

• Undvika onödiga ändringar – ändringar på ett redan fungerande system med uppfyllda 

kundkrav anses som överarbete och är enligt Lean slöseri och tänkta 

kostnadsbesparingar kanske inte hämtar hem sig på grund av den höga 

ändringskostnaden. 

• Minska ändringens åverkan – minimera påverkan genom att göra små ändringar som 

inte påverkar andra detaljer i systemet. 

• Upptäck ändring tidigt – desto tidigare ändringen införs desto lägre 

ändringskostnader. 

• Gör ändringsprocessen snabbt – en långdragen ändringsprocess försenar ytterligare 

produktframtagningen med ökande kostnader för varje dag. [15] 

Scanias och Toyotas koncept ”Right from me” [11] eller “Design right first time” [16] förespråkar 

vikten av att göra rätt första gången och att inga fel ska skickas vidare i kedjan enligt the Toyota 

Way. Likväl står en konstruktör inför ett beslut när de kommit till insikten att en 

konstruktionsändring är nödvändig. Antingen kan konstruktionen ändras och förbättras eller 

kan valet göras att inte ändra något utan istället förhålla sig till den ursprungliga 

konstruktionen (se Figur 2.3). När detta beslut tas måste konsekvenserna för respektive beslut 

tas i beaktning, däribland faktorer som tidpunkt, kostnader, justeringsmöjligheter och tillfört 

värde.  

Att göra konstruktionsändringar, framför allt i ett sent utvecklingsstadium leder till stora 

kostnader [15]. Dock kan bägge valalternativen med hjälp av utvärdering och spridning av 

kunskaper leda till en förbättring ”Get the design right next time”, om än på längre sikt (se Figur 

2.3). Ett sätt att höja sannolikheten att framställa first time right är att arbeta med erfarna 

konstruktörer och projektmedlemmar för att skapa en bättre förståelse för problem och kunna 

fatta mer välgrundade beslut. [16] För att ytterligare höja förmågan att göra rätt från början bör 

konstruktörerna arbeta heltid åt projektet för att förhindra ett uppdelat arbetsflöde som ska 

leda till stress, dålig överenstämmelse och längre ledtider eller projekttider [17].   

 

Figur 2.3 Change Management Choices [16] 

2.5  Generell projektmodell 
En projektmodell fungerar som en styrmodell för projektet och beskriver övergripande hur det 

skall styras och ledas. Modellen består av tre delar: en beskrivning av projektprocessen och dess 

livscykel från idé till avveckling, en definition av projektrollerna, dess ansvar och befogenheter 



Teoretiskt ramverk 

10 

samt mallar och checklistor över styrdokument. Allt fler företag inför och utvecklar 

projektmodeller för att möta de krav som ställs på dagens och morgondagens projekthantering. 

Bakgrunden till att projektmodeller används är behovet för struktur, gemensam terminologi 

och i många fall svårigheter med geografisk spridning av projektorganisationer som i många 

fall skapar en turbulent och komplex miljö. [1] [3]  

För att kunna leverera projekt med goda resultat kräver det att projekten styrs med en viss 

flexibilitet och att projekten får arbeta efter sina egna unika förutsättningar och inte låses av 

projektmodellen. Det finns därför inte en enda optimal projektmodell för ett företags olika typer 

av projekt då en basmodell ej kan anpassas och specialtillämpas allt för mycket innan det i sig 

blir en komplex historia som motverkar projektmodellens själva syfte. [3] 

Viktigt vad det gäller projektmodeller och dess användandegrad är att modellen upplevs sann 

och bygger på en enkel och praktisk grund samt att den passar in i den aktuella 

projektverksamheten och matchar organisationens kultur. Kravet att vara flexibel och 

dynamisk för att stödja kreativiteten sätts emot att många modeller upplevs som statiska, 

byråkratiska och hämnande för projektet. Då de via modellens blanketter, styrdokument, 

checklistor och beslutspunkter detaljstyr och fördröjer projektets framfart. Det kan ge upphov 

till frustration när ett projekt med kort ledtid där det finns en ovilja att invänta på modellens 

formella beslutspunkter att ange ett go/no go-beslut. Dessa projekt lämpar sig för parallella 

aktiviteter och att kunna ta grindbeslut utan ett fullständigt underlag. Men ibland är formalitet 

och dokumentering ett internt och externt krav för projektet då det t.ex. rör sig om byggprojekt 

eller militära projekt. [3] 

Det finns en stor mängd olika projektmodeller och de flesta projektvana företag har egna 

varianter på en projektmodell med en egen terminologi och utformning men grundprincipen 

är densamma. I följande stycken kommer några för arbetet relevanta projektmodeller och 

innefattande metodik att redogöras för. Då det underordnande till projektmodellen finns en 

utvecklingsmodell som beskriver hur ett resultat ska tas fram med fokus på de processer 

arbetsmetoder och rutiner som projektgruppen ska följa. Tillsammans utgör de en komplett 

modell för hur ett projekt kan organiseras, ledas och utvecklas samt påvisar olika filosofier och 

tankesätt och de kommer därför att redogöras för på samma nivå. [1] 

2.5.1 Projektmetodik 

Hur ett projekt utförs kan givetvis variera beroende på dess tillämpning och syfte, men det finns 

en grundläggande metodik byggd på en logisk kedja av affärsbeslut som alla projekt följer [18]. 

Vidare kommer dessa basprojektsfaser (se Figur 2.4) att redogöras för, observera att 

terminologin på projektets faser varierar i litteraturen men att dess innebörd är densamma. 

 

Figur 2.4 En generell seriell projektmodell [1, p. 18] 

2.5.1.1 Förstudie/Initiering 

För att skaffa underlag för projektområdet, vare sig det är en kundorder, förändringsprocess 

eller något annat projekt krävs det en initieringsfas där en idé eller incitament för att starta 

projektet utreds. I vissa fall sker förstudien under informella former under en längre tid och i 

andra kan en förstudie motsvara ett mindre projekt då det till exempel kan handla om en stor 
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upphandling eller en vinst av ett kontrakt. Arbetet under förstudien förväntas kunna redovisa 

en utvärdering av projektidén, en analys över tillvägagångssätt och en sammanställning av 

beslutsunderlag över till exempel lönsamhet, teknisk utredning och resursbedömning. 

Förstudien ligger sedan som grund för affärsbeslutet om projektet skall startas eller inte. [18] 

2.5.1.2 Planeringsfas 

När det är bestämt att projektet ska genomföras är det dags att bestämma hur projektet ska 

genomföras. Det är då dags för projektägaren/beställaren att tillsammans med styrgruppen att 

utse en projektledare. Beroende på hur projektvan en organisation är kan detta ske under mer 

eller mindre formella former. Likaså kan förutsättningarna för denna projektledare variera från 

standardiserade och tydliga dokumenterade beskrivningar av uppgiften, ansvaret och 

befogenheterna till mer verbala överlämningar. [18] [2] [7] 

Under planeringsfasen består arbetet i huvudsak av att formulera projektmålet, avgränsa 

projektet, bryta ned projektmålet till aktiviteter, fastställa tider för alla aktiviteter, beräkna 

resursåtgång och fastställa ansvaret för respektive aktivitet. Underlaget i planeringsfasen 

underlättar för projektledaren och för projektteamet att få en bild av vad projektet går ut på 

samt vad som förväntas att göras för att projektet ska lyckas. Under planeringsfasen ska 

dessutom olika risker och problem som kan uppstå under projektets gång definieras. Även 

informationsspridningen och kommunikationsvägarna i ett projekt är också relevant att 

analysera i planeringsfasen. [18] [2] [7] 

Arbetet i projektet underlättar om alla inblandade vet vilka informationskanaler som ska 

användas, hur ofta, till vilka och vem som ansvarar för att informationen sprids i projektet. För 

att kunna skapa en väl förankrad och realistisk plan kan projektledaren med fördel använda sig 

av linjeorganisationens kompetenser för att börja utreda projektet, uppskatta dess omfattning 

i tid och pengar och på så sätt påbörja projektet. Planeringsfasen anses vara en av de viktigaste 

faserna i ett projekt då grundläggande förutsättningar för hur lyckat projektet blir arbetas fram 

under den här fasen. [18] [2] [7] 

2.5.1.3 Genomförandefas 

Efter att planeringen blivit godkänd tas ett beslut att genomföra projektet och den planering 

som gjort blir projektets basplan, men planeringen måste under arbetes gång justeras och 

anpassas vartefter det verkliga genomförandet skapar nya förutsättningar. Planen som gjorts 

beskriver hur arbetet ska utföras, hur progressrapporter och kommunikation i projektgruppen 

ska genomföras, vilka milstenar som finns i projektet och när samt hur respektive resurser är 

inblandade. Arbetet fortgår och leds av projektledaren fram tills att ett tillfredsställande resultat 

är uppnått, projektet är godkänt och redo att överlämnas till dess mottagare som kan vara både 

intern eller extern beroende på projektets karaktär. [1] [18] 

2.5.1.4 Avslutsfasen 

Det som återstår efter att projektet överlämnats är sysslor som att skriva slutrapport, stänga 

konton, utvärdera arbetet för att kunna dra lärdomar och att slutligen avveckla projektgruppen. 

[18] 

2.5.2 Projektmodellens metoder och roller 

Till hjälp för att arbeta i projekt finns det en lång rad med verktyg, metoder, roller och begrepp, 

i detta stycke beskrivs för uppgiften relevanta sådana. 

2.5.2.1 Milstenar 

Till hjälp för projektets arbetsgång används etappmål eller milstenar efter engelskans 

milestones som används som delmål för vad projektet ska ha uppfyllts vid ett specifikt tillfälle. 
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Målen är ofta av en konkret karaktär och kan innehålla projektets viktigaste delresultat såsom 

“programmering klar” eller “en färdig prototyp”. [18] 

2.5.2.2 Beslutspunkt 

I en projektmodell används beslutspunkter som en slags grind där beslut tas om utfallet av 

föregående fas är godkänt och nästa fas kan inledas. Vid varje beslutspunkt tas ett beslut om 

projektet skall fortsätta enligt plan, stanna och korrigera, stoppa projektet eller om projektet 

ska avslutas. Ett exempel på vanliga besutspunkter ges i Tabell 1. [1] 

 

Tabell 1 Vanliga beslutspunkter i ett projekt [1, p. 19] 

2.5.2.3  Projektmöten 

Möten är vanligt förekommande i projekt och kan ha flera olika syften, bl.a. informera, 

problemlösning, besluta, förhandla eller granska och då en stor del av arbetet i projekt utgörs 

av dessa möten rekommenderas de att hållas regelbundna, gärna veckovis. I agila projekt hålls 

korta möten om maximalt 15 minuter dagligen. Syftet är att snabbt diskutera vad som gjordes 

igår, vad som ska göras idag och om det finns några hinder. Detta arbetssätt har även övertagits 

av även mer traditionella projektmodeller. [1] 

Möten är ofta offer för kritik och vanliga problem är att de saknar tydligt syfte, saknar agenda, 

är ostrukturerade och att mycket tid går åt övrigt prat istället för att lösa problem och diskutera 

produktiva idéer. Detta bidrar till att projektet inte avancerar i önskvärd takt och att 

teamkänslan sänks. Detta i kombination med den sammanlagda uteblivna kostanden av ett 

möte bör vara ett stort incitament för att kvalitetssäkra hur möten ska genomföras. Tonnquist 

beräknar att ett 3 timmar långt möte med 5 personer kan kosta sammanlagt 40 000kr. [1] 

För samkoordinering inom och mellan projekt kan pulsmöten hållas som beslutsmöten där de 

involverade arbetar ståendes framför visuella planeringstavlor i maximalt 15 min. Pulsmöten 

kan hjälpa deltagarna att förstå uppgiften genom aktiv bearbetning, kommunikation och 

reflektion och på så sätt öka projektets effektivitet och produktivitet. Det finns olika pulsmöten 

på olika nivåer i organisationen men gemensamt är att mötena skall hållas regelbundet och 

frekvent. [19] 

Projektpulsen hålls av projektledaren och projektgruppen flera gånger i veckan och bockar av 

avklarade uppgifter, fyller i saknade uppgifter samt i övrigt uppdaterat sina delar av pulstavlan. 

Även problem lyfts och diskuteras och de beslut som fattas dokumenteras och följs upp. Om 

projektpulsen inte kan lösa problemet tas det vidare till nästa nivå med programpuls där alla 

projektledare, produktchefer och programchefer deltar. Dessa pulsar hålls veckovis och har till 
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uppgift att samordna alla pågående projekt genom att ta fram beslutsunderlag, stödja i 

problemlösning och slutgiltigt tar ställning till projektens delresultat. Pulsmöten kräver 

obligatorisk närvaro för att samordningen skall fungera och vid frånvaro krävs en insatt 

ersättare. [19] 

2.5.2.4 Styrgrupp 

Styrgruppen är en sammansättning av personer, ofta på ledande befattningar med kunskap om 

verksamheten. Deras uppgift är att vara det beslutande organet som fastställer projektplanen, 

beslutar vid beslutspunkter och till sist godkänner projektets resultat [1]. Medlemmarna har på 

grund av deras olika befattningar olika bakgrunder och partsintresse att bevaka. Under 

projektägarens ledning kan de tillsammans diskutera och fatta beslut kring projektets 

prioriteringar, inriktning och omfattning som påverkar projektets framgång. [18] 

2.5.2.5 Projektägare 

Den rollen som har ett övergripande ansvar för projekten, är personen som är projektets 

beställare, sponsor och ordförande i styrgruppen som kallas projektägare. Hen är den formella 

ägaren och förväntas att såväl ställa krav och kritiskt granska projektet som att bistå med ett 

tydligt uppdrag, en förstudie med affärsmässiga nyttor och risker samt tillräckligt med resurser. 

Rollen bidrar till att projektens kvalitet höjs samt en fullständig effekthemtagning. [1] 

2.5.2.6 Projektledare 

Projektledarens uppgift är att leda projektet, det vill säga vara projektets vd och inneha det 

generella ledningsansvaret. Tyngden på en projektledares egenarbete ligger i planerings- och 

avslutningsfasen, under genomförandet ligger fokus på att leda projektgruppen samt att 

säkerställa att projektet arbetar mot projektmålen och att kundens behov blir tillfredsställda. 

[1]  

I en studie bland projektledare för svenska byggprojekt argumenterar Polesie för införandet av 

standardisering av arbetet även på ledarnivå. Då standardisering generellt visat sig 

säkerhetsställa och öka produktivitet samtidigt som byggprojekt har tilldelas stor frihet och i 

vissa fall drivits liknande egna företag. Polesie lyfter även frihetsfaktorn som en attraktiv 

motiverande egenskap för yrket och att de svarande i studiens viktigaste frihetsfaktorer var 

friheten att själva välja sitt team, friheten att påverka projektprocessen och dess planering samt 

friheten att bestämma arbetstakten med hänsyn till osäkerhets- och stressnivåer. [20] 

2.5.2.7 Projektkontor 

Som en fristående stödfunktion i projektorganisationen finns ett projektkontor som inte är 

operativt involverade utan bland annat har till uppgift att stödja styrgrupp, projektägare och 

projektledare och underhålla projektmodell, projektportfölj och projektverktyg. [1] 

2.5.3 Olika projektmodeller 

Det finns en uppsjö av olika modeller och varianter men de kan delas in i fyra huvudtyper; 

Sekventiella, Parallella, Dynamiska och Agila efter dess grad av parallellitet (varav tre av dem 

ses Figur 2.5). De ursprungliga projekten byggdes på sekventiella grunder, och kännetecknas 

av att likt en stafett överlämnar en stafettpinne vid en tydlig och ovillkorlig beslutspunkt. Dessa 

modeller utgör fortfarande en stor del av de befintliga projektmodellerna på marknaden men 

upplevs i dagens projektarbete som alltför stelbenta och byråkratiska och kan på grund av de 

distinkta beslutspunkterna hos styrgruppen hämna projektets framfart då uppmärksamhet 

förflyttas från projektets verksamhet till beslutspunkten.  

Andra generationens modeller är de parallella så som Concurrent Engineering och 

Fontänmodellen. De utmärker sig genom att aktiviteterna utförs parallellt i projektet och att 
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funktioner som tidigare varit inblandande sent i projektet nu involveras redan i de tidiga 

faserna. Fördelarna med detta arbetssätt är bland annat förkortningen i projekttiden och det 

tvärorganisatoriska samarbetet. [3] 

Den tredje generationen utgörs av de dynamiska modellerna (exemplifieras av den Sneda 

Vågens metod) som fokuserar på snabbhet, enkelhet, flexibilitet, flexibilitet, kundfokusering, 

delegering och kreativitet. Men modellen inte är allt utan implementeringen, aktualitet och dess 

stödjande av företagets verksamhet är avgörande för modellens och företagets framgång. [3] 

Det senaste inom projektledning är Agila metoder. Agila metoder är metoder och modeller som 

uppkommit som en motreaktion på byråkrati inom projektledning och värdesätter flexibilitet. 

De användes traditionellt sätt inom system och mjukvaruutveckling men har idag spridits till 

andra branscher. [5] 

 

Figur 2.5 Olika grader av parallellism [3, p. 34] 

2.5.3.1 Seriella modeller 

De seriella eller sekventiella projektmodellerna var de första att användas och bygger på ett 

stafettliknande arbetssätt med tydliga och distinkta överlämningar. Kännetecknande för 

modellerna är att ett projekt bryts ner i sekventiella delar som utvecklas var och en för sig efter 

och samordnas först i slutet. Därför kallas de seriella modellerna skämtsamt för ”over the wall 

engineering” för att visualisera att överlämningen sker genom ett kast över en mur istället för 

ett samspel mellan funktionerna (se Figur 2.6). [9] [3] 

 

Figur 2.6 Överlämning i de seriella modellerna visualiserats genom kast över muren [9, p. 58]  
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Därför upplevs många av dessa modeller som stelbenta och byråkratiska men trots kritiken 

utgör de fortfarande en stor del av de projektmodeller som idag används. [3].  

Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är den mest typiska seriella projektmodellen och har fått stor spridning 

sedan den tillkom och spreds via den amerikanska militären. I modellen sker aktiviteterna i 

sekventiell följd och är tydligt separerade från varandra. När en delaktivitet är slut tar nästan 

sin början. Arbetssättet kräver tydliga ingångs- och utgångskriterier och nästföljande aktivitet 

tar sin början först efter att utgångskriterierna är uppnådda. Stegen modellen bearbetar är; 

förstudie/behovsprövning, initiering, analys, design, konstruktion, testning, produktion, 

implementering och underhåll. Namnet kom till genom illustreringen att arbetet flyter på 

nedströms likt ett vattenfall (se Figur 2.7).Figur 2.7 Visuell beskrivning av Vattenfallsmodellens 

process  [2] [3] [9] 

 

Figur 2.7 Visuell beskrivning av Vattenfallsmodellens process [9, p. 57] 

2.5.3.2 Parallella modeller 

Det finns flera olika projekt- och utvecklingsmodeller samt begrepp som innebär att arbetet 

sker på ett parallellt och integrerat sätt med hänsyn till en produkts hela framtagningsprocess 

och livscykel. Några av dem är Concurrent Engineering, Fontänmodellen, Integrated Product 

Development, Simultaneous Engineering, System Engineering, Reverse Engineering och 

Design for Manufacturing. För att beskriva principen med dessa modeller kommer den 

bakomliggande filosofin med den parallella utvecklingsmodellen Concurrent Engineering 

(hädanefter CE) att redogöras för samt hur denna metodik omsatts till projektmodellen 

Fontänmodellen.  

Concurrent Enginering 

CE är en arbetsmetodik som utför flertalet aktiviteter parallellt istället för seriellt som 

traditionsenligt, t.ex. kan verktygsframtagningen ske simultant med utvecklingen av produkten 

istället för när produkten är färdig. Det finns i litteraturen flera olika definitioner av CE som 

tillsammans återger dess syfte. En av de första att utforska CE var Winner och han definierade 

CE på följande sätt; ”a systematic approach to the integrated, concurrent design of products 

and their related processes, including manufacturing and support. This approach is intended 

to cause the developers, from the outset, to consider all elements of the product life-cycle from 

conception through disposal, including quality, cost, schedule, and user experience” [21, p. 

164]. Vidare har flera andra gett sina definitioner av vad CE är bl.a. Rolstads “The parallel 

execution of different development tasks in multidisciplinary teams with the aim of obtaining 

in minimum time and minimum cost an optimal product with respect to functionality, quality 

and producibility” [22, p. 7] och Prasads definition “Integrated product development due to 

minimizing the cycle time and paralleling of lifecycle functions” [21].  



Teoretiskt ramverk 

16 

Detta arbetssätt sparar nödvändigtvis inte på mängden resurser som behövs i projektet utan är 

utvecklat för att drastiskt minska ledtiden och därmed tiden till marknadsintroduktion. 

Dessutom förbättrar CE kommunikationen mellan olika funktioner, minskar risken för 

kostsamma sena konstruktionsändringar och tillämpar ett problemförebyggande arbetssätt 

snarare än ett som består av problemlösning och omkonstruktion. Detta arbetssätt uppnås 

genom tvärfunktionell integration och kommunikation samt att förbättra analys- och 

beslutsmetoder så att de rätta besluten kan fattas [23]. Svårigheterna med CE för en 

organisation är dels en organisationens naturliga förändringsmotstånd samt svårigheten att 

kommunicera ut bra information till alla berörda parter [24].  

I Tryggs undersökning bland svenska industriers försök att anamma dessa principer listar han 

tre beståndsdelar som dessa satsningar består av [25]: 

• Användandet av multifunktionella team för att integrera konstruktionen av en produkt 

med tillverkningen av den 

• Användandet av datorstödd konstruktion, ingenjörs och tillverkningsmetoder såsom 

CAD, CAE/CAM för att stödja integration genom delning av produkt- och 

processmodeller och databaser 

• Användandet av flertalet analysmetoder för att optimera produktkonstruktionen för 

tillverkning och stödfunktioner 

De multifunktionella teamen är en huvudingrediens bakom konceptet CE som har till uppgift 

att verka barriäröverskridande för att få inputs från alla projektets delar. Målet är att resultatet 

ska möta kundens krav och samtidigt vara inom produktionens och företagets restriktioner 

såväl som möjligheter. I bästa fall ska de tvärfunktionella teamen bestå av utvalda från t.ex. 

konstruktion, tillverkning, inköp och marknad. De ska sedan tillsammans lyfta begränsningar, 

möjligheter, identifiera risker, uppskatta tidsåtgång och kostnader med projektet. Detta för att 

i ett tidigt skede innan konstruktionen är slutgiltig eliminera eller undvika dem och deras 

konsekvenser i form av t.ex. förseningar, kostsamma ändringar. Då syftet med de 

multifunktionella teamen är att samverka mellan så många nyckelfunktioner som möjligt är 

den öppna och frekventa kommunikationen mellan parterna vital. Trygg hänvisar till att det 

optimala antalet teammedlemmar är mellan tio och tolv. Holmdahl menar att i Lean är det 

optimala antalet sex till åtta då antalet kontaktvägar i projektet ökar exponentiell med antalet 

medlemmar enligt sambandet 𝑛(𝑛 − 1)/2, där n är antalet medlemmar [26]. I Tabell 2 

redovisar Trygg de olika nyckelfunktionernas involvering i utvecklingsprojekten, dels om det är 

medlemmar och dels deras närvaro över tid i projektets livscykel. T.ex. är representanter för 

inköp alltid med i projektgruppen men endast medverkande i 42% av projektets totala tid. Vid 

en närmare undersökning upptäcker Trygg att ”at least one representative of either 

Production, Production planning, or Prototype/testing is present in the team together with 

Product engineering in 78% of the cases, which indicates a high degree of functional 

integration” [25, p. 409]. [25] 



Teoretiskt ramverk 

17 

 

Tabell 2 Graden av hel- och deltids involvering av nyckelfunktioner i de multifunktionella 

teamen i Tryggs studie [25, p. 409] 

Fortsättningsvis kan effekterna av CE maximeras via kombinationen och integrationen av de 

två traditionsenligt separerade datormiljöerna CAD och CAM. Med denna kombination ska 

konstruktörer och produktionsberedare kunna arbeta parallellt med att konstruera produkten 

och testerna eller verktygen som behövs för att producera den. Vidare kan produktdata 

tillsammans med dess analysresultat med framgång samlas i en gemensam databas, där de 

olika medlemmarna i teamet får en smidig åtkomst till data och resultat från respektive 

funktions arbete med produkten, vilket möjliggör en smidig överlämning av produkten mellan 

respektive funktion. [25] 

Avslutningsvis menar Trygg att användandet av analysmetoder och då främst Design for 

Manufacturability and Assembly (DFMA) och Quality Function House (QFD) för utvecklandet 

av en produkt tjänar CE:s syften. DFMA har sitt ursprung i den traditionella 

produktframtagningen och är fokuserad på konstruktionen av produkten, dess livscykel och 

kostnaden av komponenter snarare än tillverkningskostnader och tillverkningsbarhet fastän att 

stora delar av tillverkningskostnaderna bestäms redan i konstruktionsfasen. Istället för att 

lämna tillverkningsansvaret till produktionen utan möjligheter till påverkan för att skapa en 

effektiv och prisvärd produktion förespråkar DFMA ett nära samarbete parterna sinsemellan.  

En välgjord DFMA analys resulterar ofta i en förbättrad och förenklad konstruktion som genom 

minskandet av antal ingående komponenter, monteringsvänlighet sänker kostnaden för 

produktionen i form av tid och personal. Men kostnaderna sänks också för utvecklingen då färre 

och enklare delar innebär minder konstruktionsarbete, omarbete, planering, inköp och lager. 

Medan DFMA fokuserar på samspelet mellan utveckling och produktion så fokuserar QFD på 

att optimera utvecklingsfasen och säkerhetsställa att kundens krav möts. Metoden leder 

dessutom till en mer specifik och komplett konstruktion där konstruktionsändringar undviks. 

[25] 

Fontänmodellen 

Under nittiotalet fick Ericsson ett kontrakt för leverans, installation och test av radiomaster i 

Japan, kontraktet slöts och allt var gott. Men vid närmare undersökning minskade tidsramen 

samtidigt som mantimmarna för projektet ökade och plötsligt skulle projektet levereras på 

hälften av tiden jämfört med liknande projekt som utförts tidigare. Det ansågs därför vara 

nödvändigt att lämna den seriella vattenfallsmodellen och istället arbeta på ett mer parallellt 

sätt.  Den nya modellen som användes döptes till Fontänmodellen för att symbolisera vatten 

som samtidigt strilar ifrån flera källor (se Figur 2.8) istället för den tidigare Vattenfallsmodellen 

(se Figur 2.7 Visuell beskrivning av Vattenfallsmodellens process ) [9] 
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Figur 2.8 En visuell beskrivning av Fontänmodellens process [9, p. 59] 

Fontänmodellen bygger på samma principer som CE och för att alla aktiviteter ska kunna starta 

samtidigt och arbeta parallellt krävs det att ingångskriterierna för projektet nedtonas. Med 

arbetssättet följer många risker såsom att stora problem upptäcks först sent i processen. Detta 

motverkades genom frekvent feedback i form av frekvent användning av milstenar, tester av 

ingående komponenter och informella kontrollstationer under offentliga möten där samtliga 

ansvariga närvarade. Under dessa officiella möten stöttes ofta gränssnittsproblem på då arbetet 

till skillnad från Vattenfallsmodellen inte längre handlar om isolerat arbete inom avdelningen 

utan nu berör flera inblandande enheter och kräver ett gemensamt ansvarstagande. Under 

Ericssonprojektets gång lades mycket fokus på samverkan och att skapa forum för diskussion, 

detta genomfördes bl.a. på korta ståmöten där de involverade inbjöds och informerade om olika 

delar av projektet, veckotidning och systemakut där problem och frågor togs upp och 

diskuterades kring. [9] 

2.5.3.3 Dynamiska modeller 

De dynamiska projektmodellernas syfte är att vara målsökande och utnyttja maximal 

parallellism för att hålla ner totaltiden i projekt och utgår till skillnad från andra modeller att 

alla delar av projektet kan starta samtidigt om än gradvis (Figur 2.5). Att arbeta parallellt är 

komplicerat och riskabelt och ställer höga krav på samordning för att undvika stora 

synkroniseringsförluster. [3] 

Den Sneda Vågen/ LEWE 

Den Sneda Vågen som inom industrin kallas LEWE efter samarbetet med Lunds tekniska 

högskola, är enligt Ericsson och Wenell ett utmärkt exempel på en dynamisk modell och bygger 

på Wenells FEST- koncept som innebär ”frihet att söka nya vägar, enkelheten i upplägget 

och hanteringen, småskaligheten i delprojektens organisation samt tilliten till och 

beroende av varandra i genomförande” [3, p. 32]. Modellens ursprung är en endast sju veckor 

lång kurs vid Lunds tekniska högskola där studenter utvecklade en helt ny dator. ”Det var första 

gången någonsin som en så avancerad produkt utvecklats av studenter, och dessutom på bara 

sju veckor.” [3, p. 33]. För att undvika synkroniseringsförluster har projektmodellen LEWE 

inslag av olika moment med syftet att på ett säkert och effektivt sätt kunna utnyttja maximal 

parallellism. [3] 

Förprojekt och projektplan 

Eftersom projektet sker parallellt ställer det höga krav på dess planering eftersom planeringen 

inte kan göras i efterhand i samma utsträckning. Förprojektet skall utreda alla betydande 

förutsättningar och som resultat presentera en projektplan innehållande teknisk lösning, 

organisation, etappmål och tidsplan. Då ett gediget förprojekt är en förutsättning för projektets 

framgång beräknas det att kunna ta 20–50 % av projektets kalendertid men endast 5–10 % av 

dess resurser. [3]  
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Små delprojekt 

Kopplingar och samband kan med fördel klargöras inom ett projekt med hjälp av en 

beroendegraf (se Figur 2.9). På så sätt kan mindre delprojekt bildas efter lämpliga grupperingar 

som undviker synkroniseringsförluster. Syftet med delprojekten är att varje grupp ska ansvara 

för det egna delprojektet mellan etappmålen med ett minimum av byråkrati. [3] 

 

Figur 2.9 Exempel på beroendegraf i ett projekt [3, p. 35] 

Resultatinriktade etappmål 

Det som utmärker LEWE är dess många och konkreta etappmål, målen ska vara satta efter 

modellen SMART (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta) för att de ska kunna 

granskas av en oberoende kontrollant. Etappmålen har som syfte att samla delprojekteten t.ex. 

i form av en delleverans, då delprojekten fortfarande har kopplingarna sinsemellan är det 

viktigt att behålla en viss mängd integration. En av skillnaderna mellan LEWE och andra 

metoder är det att modellen fokuserar på resultat snarare än processen. [3] 

Förvarningssystem 

Delprojekten ansvarar själva för den närliggande planeringen och förvarningssystemet larmar 

om det finns en risk att planen inte uppfylls. [3] 

Mentor 

Till projektet tillsätts en projektmentor som har erfarenhet av projekt och liknande uppgifter, 

mentorn borgar för den tekniska lösningen och formuleringen av etappmålen. Mentorn 

ansvarar dessutom för uppföljning av förvarningssystemet under genomförandet. [3] 

2.5.3.4 Agila metoder 

Nyckeln till att förstå de agila metoderna ligger i att känna till dess bakgrund. När de agila 

metoderna skapades hämtades inspiration från Lean-principerna i Toyota Production System. 

De centrala Lean-principerna som tillsammans har varit med och format de agila metoderna 

kan sammanfattas i 6 punkter. 
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Dessa centrala värderingar är: 

• Eliminera slöseri. 

• Fokusera på lärande. 

• Skjut på åtagande. 

• Leverera snabbt. 

• Respektera människor. 

• Optimera helheten. [5] 

Eliminera slöseri 

Att eliminera slöseri är grundläggande inom Lean. Till slöseri räknas all tid som inte genererar 

ett värde för slutresultatet. Väntetid är ett exempel på tid som inte genererar något värde för 

slutresultatet. Varje sekund ett projekt står stilla för att till exempel vänta på ett godkännande 

från en chef betraktas därför som slöseri. Att minimera dessa slöserier kan leda till 

förkortningar i ledtiden. [5] 

Fokusera på lärande 

Kaizen, som betyder förbättring på japanska är ett uttryck inom Lean som syftar till ständiga 

förbättringar och ständigt lärande. Att misslyckas är alltid okej, men misslyckandes ska ses som 

en lärdom för att inte hända igen. Det är därför grundläggande för individerna att få en plats 

att samlas på där de kan reflektera över arbetet samt vilka beslut som kan göras för att 

underlätta arbetet eller göra det mer effektivt. [5] 

Skjut på åtagande 

För att kunna genomföra ett projekt görs vanligtvis först en plan som beskriver hur projektet 

ska genomföras. Planen består av beslut och åtagande som har fattas i ett tidigt skede redan 

innan projektet har börjat genomföras. Att skjuta på åtaganden innebär att se ett större värde i 

att kunna ändra planen som var tänkt från början om projektet kräver det istället för att strikt 

följa den planen som tänkt. [5] 

Leverera snabbt 

Beslut och åtaganden som har tagits inom gruppen ska genomföras så snabbt som möjligt. 

Anledningen till detta är att riskerna växer för varje sekund som gruppen väljer att vänta med 

att genomföra ett beslut. Risker som kan påverka arbetet är till exempel att individerna i 

gruppen glömmer detaljer kring det fattade beslutet eller att villkoren har förändrats. [5] 

Respektera människor 

Företaget Toyota anser att det är de som jobbar närmast problemen som också har bäst 

kännedom och kompetens i frågor som rör problemen. Det hänger därför röda stroppar utmed 

Toyotas löpande band som varje medarbetar kan dra i för att stoppa bandet. Att dra i den röda 

stroppen och stoppa bandet medför enorma kostnader, och är ett beslut som skulle behöva 

godkännande från högre ort inom många andra organisationer. Men på Toyota är detta ett sätt 

att respektera sina människor och deras kompetens. [5] 

På ett liknande sätt kan ett projekt respektera projektets medlemmar genom att ge dem makten 

och låta dem agera experter. 

Optimera helheten 

Att effektivisera och förändra ett arbetssätt i en mindre del av en stor organisation kan vara lätt. 

Men görs inte samma förbättring eller effektivisering i resten av verksamheten kan 

förändringen få en oönskad effekt. Att till exempel öka produktionshastigheten i en verksamhet 

men sälja i samma takt som tidigare, skulle resultera i ett växande lager och därmed mer bundet 
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kapital. Istället ska fokus ligga på att identifiera flaskhalsarna som bromsar flödet och öka 

effektiviteten där och på så sätt öka flödeseffektiviteten i hela systemet.  [5] 

Agila värderingar och principer 

Det var med inspiration av dessa 6 centrala värderingar i Lean som de agila metoderna 

formulerades. År 2001 myntades samlingsnamnet agila metoder när företrädare för olika 

flexibla systemutvecklingsmetoder samlades och gemensamt myntade samlingsnamnet och 

skapade det agila manifestet. Det agila manifestet består av 4 värderingar (se Figur 2.10) och 

12 principer. 

 

Figur 2.10 Det agila manifestets värderingar [5, p. 32] 

De 12 principerna i manifestet är: 

1. "Att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull 

programvara är högsta prioritet. 

2. Alla förändrade krav är välkomna, även de som kommer sent under utvecklingen. 

Förändringar ska ses som en möjlig konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara ofta, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under 

projektet.  

5. Bygg projektet kring motiverade individer. Ge dem det stöd och den miljö de behöver 

för att få arbetet gjort. Lita på teamet.  

6. Kommunikation ansikte till ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna 

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs - är grundläggande.  

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter." [5, pp. 36-37] 

Tanken är att värderingarna ska fungera som en slags vägledning och som ett stöd för 

projektledaren i dess arbete. Främst i situationer när projektledaren behöver prioritera i olika 

frågor där det saknas ett regelverk eller vägledning för vad som faktiskt är viktigast. I praktiken 

skulle stavningen i ett dokument kunna vara ett sådant exempel. Stavning påverkar onekligen 
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kvaliteten i ett dokument till viss del, och utan korrekt stavning kan ett dokument bli svårt att 

förstå. Men innehållet i ett dokument är det som verkligen hjälper eller bidrar till verksamheten 

i första hand och är därmed ännu viktigare. [5]  

Den första punkten i värderingarna berör sammansättningen i gruppen och vikten av 

samarbete framför verktyg och processer. Agila metoder handlar mer om projektgruppen än 

projektledaren. Det vill säga att varje individ i projektgruppen har ett ansvar att med bäst 

lämpliga verktyg eller process utföra det arbetet som behöver bli gjort. Det innebär att gruppen 

förväntas kunna göra modifieringar eller avsteg från de verktyg eller den process som har 

angetts från början om arbetet kräver det. [5] 

Den andra punkten berör vikten av att ständigt producera resultat i projektet. Istället för att 

planera ett projekt med en enda leverans i slutet delas arbetet in i korta cykler (etapper). Vid 

varje etapp finns det möjlighet för kontroll och förändring men målet är att leverera ett så 

färdigt delresultat som möjligt i varje etapp. Att leverera resultat löpande under projektets gång 

leder till mer motiverade projektmedlemmar vilket gynnar projektet i slutändan. [5] 

Den tredje punkten syftar till vikten av ett väl fungerande samarbete med kunden. Istället för 

att prioritera ett kontrakt värdesätter den agila projektledningen ett nära samarbete med 

kunden. Detta sker i varje etapp där kunden får ta del av de delresultat som kan presenteras. 

Tanken är att kunden ska involveras tidigt och under hela projektets gång för att på så sätt 

kunna vara delaktig i diskussioner relaterade till projektresultatet. Som mest får det gå en 

månads mellanrum mellan mötena för att säkerställa att kunden verkligen är närvarande under 

projektet och har en möjlighet att påverka resultatet. [5] 

Den fjärde punkten handlar om förändring. Som meningen lyder antas det att någon förändring 

kommer att ske någon gång under projektets gång, trots en noggrann planering, och att 

planeringen därför kommer behöva justeras därefter (se Figur 2.11). En hårt styrande process 

utan rum för förändringar förutsätter att allt går som planerat i projektet. En sådan process 

försvårar projektgruppens chanser till att leverera ett bra projektresultat om någon form av 

förändring skulle inträffa.  

En process som däremot välkomnar och möjliggör förändringar under projektets gång, om de 

skulle inträffa, är en process som ökar projektgruppens chanser till ett bra projektresultat. 

Under de korta etapperna utvärderas nämligen arbetet kontinuerligt och det är därmed möjligt 

för projektledaren att göra justeringar för nästkommande etapp. Vill en kund göra en 

förändring sent i projektet får denne göra det, så länge det är ett medvetet val där kunden förstår 

konsekvenserna av valet och att det i värsta fall kan innebära en kassation på grund av 

förändringen. [5] 

 

Figur 2.11 Din plan mot verkligheten [27] 
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Med hjälp av dessa 4 värderingar och 12 principer kan de agila metoderna sammanfattas till 

förmågan att anpassa projektet efter förändringar och om motiverade projektteam.  

Scrum  

Scrum är en av de vanligaste agila metoderna idag men har bara funnits sedan mitten av 1980-

talet. Som många andra agila metoder har även Scrum sina rötter i IT-system- och 

mjukvaruutvecklingen. Namnet Scrum kommer ursprungligen från rugbyn och syftar till 

tidpunkten när bollen är i rörelse [2]. Metodförespråkaren Ken Schwaber valde namnet Scrum 

då han såg likheter med sättet ett rugbylag arbetar tillsammans enligt ett antal principer och de 

principer som präglar den agila projektgruppen. [5]  

Metoden bygger på att projektteamet, ett så kallat Scrum team, som består av fem till nio 

personer, formulerar en lista på de aktiviteter som behöver göras för att projektet ska kunna 

leverera som det är tänkt. Den listan kallas product backlog och aktiviteterna ska sedan 

prioriteras av produktägaren på projektets scrum board som kan liknas med en stor tavla. De 

aktiviteter som får högst prioritet sätts upp på en sprint backlog, vilket blir de aktiviteter som 

teamet åtar sig att genomföra under nästkommande sprint. På projektets scrum board kan även 

projektets burndown chart visas, vilket visar hur projektet förväntas utvecklas gentemot 

utfallet. Varje sprint är time-boxed, vilket innebär att tiden för sprinten inte går att ändra eller 

förlänga när tiden för sprinten väl är bestämd, en sprint kan vara mellan 1 – 4 veckor lång och 

under sprinten arbetar teamet självständigt med coachning av en så kallad Scrum master. En 

scrum master kan liknas med en vanlig projektledare, och har det övergripande ansvaret att se 

till så att arbetet flyter på så smidigt som möjlig genom att se till att de värderingarna Scrum 

bygger på hålls under hela projektet. [28]   

Kunden representeras i form av en produktägare, vars syfte är att fokusera på affärsnyttan. 

Varje sprint inleds med ett planeringsmöte och avslutas med ett retrospective meeting där det 

görs en granskning av vad som har gjorts under sprinten. Vid granskningen redovisar alla i 

teamet vad de har gjort under sprinten för alla intressenter i projektet, inklusive kunden eller 

kundens representant. Tanken med granskningsmötet är att alla i projektet ska få en gemensam 

bild av projektets status och kan föra en gemensam diskussion om hur projektet ska fortsätta. 

Mötet ska även säkerställa att kunden är nöjd med resultatet och ge tillfälle för kunden att lyfta 

eventuella ändringar eller önskemål gällande resultatet. Under en sprint hålls dagliga möten, 

där teamet under 15 minuter tillsammans med Scrum mastern berättar vad de gjort sedan 

gårdagen samt berättar vad de ska göra till nästa dag och vilka problem som eventuellt dykt upp 

under arbetets gång. Dessa möten ska vara korta för att inte stjäla tid från arbetet och oftast 

står alla deltagare upp. Hur många sprintar ett projekt har beror på projektets karaktär. I sin 

grundläggande form innebär metoden att dokumentation inte bör stjäla tid från 

kärnverksamheten. Men det finns även projekt som leds med Scrum som kan kräva att 

processen dokumenteras noggrant och där dokumentationen därför tillåts ta den plats 

projektet kräver. [2] 

Agil stage-gate hybrid 

De agila metoderna kan i kombination med en stage-gate-modell skapa en så kallad agil stage-

gate hybrid [29]. Av alla agila metoder är Scrum den som är vanligast att tillämpa och den bästa 

metoden att tillämpa för andra branscher än IT-branschen. De delar som med fördel kan 

integreras från Scrum till en stage-gate-modell är följande moment: time-boxed sprints, daily 

scrums, retrospective (review) meetings, product backlogs och sprint backlogs, en scrum board, 

burndown charts, product owner och scrum master. [29] 

Varje sprint börjar med ett planeringsmöte där teamet kommer överens om vad som ska uppnås 

under sprinten genom att skapa en sprint backlog samt planerar hur arbetet ska göras. 

Sprintarna är så kallade time-boxed sprints, vilket innebär att tiden för sprinten ej går att ändra 
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och får inte överstigas. Under en sprint hålls daily scrums varje morgon, det vill säga ett möte 

på 15 minuter där teamet berättar kort om vad de gjort sedan förra mötet, vad de ska göra fram 

till nästa möte samt lyfter eventuella problem de har. Genom dessa möten får hela teamet en 

kort och samlad uppdatering om projektets status är och kan hjälpa sina teammedlemmar att 

uppnå det gemensamma målet.  

Dessutom tenderar mötena till att bidra till en bättre och ökad kommunikation i teamet och 

därmed minska risken för missförstånd vilket leder till en mer motiverad projektgrupp. Genom 

mötena kan även projektmedlemmarnas dagliga problem som uppstår under projekten lösas 

inom en snar framtid vilket även det bidrar till ökad motivation i projektteamet. I slutet av varje 

sprint håller teamet ett möte där sprintens resultat presenteras för kunden alternativt en 

individ representerande kunden för att få feedback på resultatet och säkerställa att de krav som 

kunden har ställt tillfredsställs. Dessa möten hålls i slutet av varje sprint för att under hela 

projektets gång säkerställa att det resultat som produceras stämmer överens med kundens 

förväntningar på produkten och på så sätt maximera kundnyttan.  

Det hålls även ett internt möte i slutet av varje sprint där teamet reflekterar över sprintens 

resultat och sätter nya mål för nästa sprint. Eventuella förbättringar eller justeringar för nästa 

sprint konstateras också under detta möte. Genom att tvinga projektteamet att stanna upp och 

reflektera över sitt arbete i slutet av varje sprint kan problem och förbättringsmöjligheter 

upptäckas tidigt och åtgärdas under projektets gång. Nästa sprint börjar precis som den förra, 

först med ett planeringsmöte och fortsätter sedan precis som föregående sprint tills alla sprintar 

är avklarade och projektet är genomfört. [29] 

Eventuella ändringar i projektet kan endast ske i början av en ny sprint efter feedback från kund 

eller internt från projektteamet vilket resulterar i att arbetet under en sprint kan genomföras 

störningsfritt och enligt plan. Rytmen som skapas av att ha en bestämd tid för varje spring, 

planera inför varje sprint och upprepa arbetet tills projektet är klart kan likas med en maskins 

takttider inom Lean. [29] 

Visuella verktyg som product backlog och sprint backlog ger teamet en visuell plan av vad som 

ska göras under projektet. Ändringar i projektet enligt kundens efterfrågan syns även i 

projektets product backog och sprint backlog och ändras endast i början av en ny sprint. En 

scrum board kan användas för att bryta ned aktiviteter som ingår i en sprint backlog och sätta 

en status på dem samt skriva vem som är ansvarig för vad. På detta sätt kan både teamet och 

andra ansvariga i projektet enkelt se vem som är ansvarig för vad och om aktiviteten är påbörjad 

eller inte. En burndown chart kan även visas på projektets scrum board som visar hur projektet 

utvecklas jämfört med hur det är planerat att utvecklas. En burndown chart hjälper alla 

inblandade i projektet att tidigt se vilka aktiviteter som ligger efter i tid och ökar chanserna för 

att hinna tillsätta resurser för att öka produktiviteten i ett tidigt skede. [29] 

Rollerna i den agila stage-gate-modellen kan liknas med traditionella projektledningsroller, 

skillnaden är att i den agila stage-gate-modellen bygger samarbetet mellan rollerna på att 

makten decentraliseras. En produktägare ansvarar för projektet och att det utförs inom de 

ramar som det givits. Det är dock projektets scrum master som ansvarar för den dagliga 

styrningen av projektet och att hjälpa projektteamet för att kunna utföra arbetet. Projektteamet 

ansvarar för att ta dagliga beslut och utgör kärnan i projektet medan rollerna produktägare och 

scrum master ska agera mer stöttande och arbeta med att underlätta för gruppen. 

Kommunikationen i den agila stage-gate-modellen bygger på att gruppen samarbetar och talar 

med varandra istället för den envägskommunikation som förekommer i traditionella stage-

gate-modeller (se Figur 2.12). [29] 
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Figur 2.12 Kommunikationsflödet mellan projektmedlemmar i traditionella och agila team [29, 

p. 521] 

Den agila stage-gate modellen gör sig bäst i projekt med hög osäkerhet där kundens krav kan 

förändras under projektets gång och när produkten behöver utvecklas snabbt för att kunna 

möta marknaden och kundens krav. [29] 
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3 Metod  
Syftet med examensarbetet var att studera, undersöka och förbättra företagets förmåga att 

genomföra projekt tidseffektivt. Arbetet är därför ett utvecklingsarbete då dess främsta syfte 

var att bidra till förändring. Enligt Patel och Davidsson utnyttjar ett utvecklingsarbete kunskap 

som redan finns för att bidra till utveckling eller förändring i något avseende. [30]  

För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes det deskriptiva undersökningar i form 

av en fallstudie på företaget. Vid en deskriptiv undersökning undersöks ett begränsat antal 

aspekter av de fenomen som är av intresse, och de beskrivningar som görs ska vara detaljerade 

och grundliga enligt Patel och Davidsson.  

3.1 Litteraturstudie 
För att få en introduktion till problemområdet gjordes först en explorativ undersökning i form 

av en litteraturstudie. Den explorativa undersökningen gjordes för få en allsidig belysning av 

problemområdet och för att få kunskap om vilka aspekter som kan vara viktiga för 

problemområdet. Litteraturen bestod av tryckta böcker i form av läroböcker och översiktsverk. 

För att hitta relevant litteratur användes högskolebiblioteket och dess databas Primo där 

litteratursökningen utgick från arbetets syfte och problemområde. 

Projektledning är ett område med mycket litteratur och därför är litteratursökning och 

avgörandet av relevans av stor vikt.  Inledningsvis användes kurslitteratur och grundläggande 

böcker i projektledning för att skapa en övergripande bild av ämnet och vanlig problematik. 

Senare under arbetet gjordes ytterligare två litteratursökningar med böcker och vetenskapliga 

artiklar. Den första litteratursökningen behandlade intervjuteknik och den andra behandlade 

relevanta projektmodeller och arbetsmetodik relaterad till problem och risker med den 

nuvarande projektmodellen och arbetssättet på företaget. De mest frekventa sökorden på 

svenska och engelska var: projektledning, projektmodeller, produktframtagning, agila metoder 

och concurrent engineering. 

3.2 Förstudie 
Vidare genomfördes det en förstudie på företaget. Förstudien bestod av kvalitativ data i form 

av kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer på företaget. Enligt Patel och 

Davidsson passar ostrukturerade observationer när syftet är att inhämta så mycket information 

som möjligt kring ett visst problemområde. De intervjuer som genomfördes var ostrukturerade 

och med en låg grad av standardisering där frågorna formulerades under intervjuns gång. Detta 

tillvägagångssätt valdes för att ge intervjuobjektet möjlighet att svara med egna ord och därmed 

ge en så övergripande bild som möjligt. Datainsamlings syfte var att bilda en uppfattning om 

de rådande förhållanden på företaget samt vara en del av det förberedande arbetet inför de 

kvalitativa intervjuer som skulle genomföras senare i arbetet. [30] 

Förstudien utgjordes även av kvalitativ data i form av dokument som beskriver företagets 

verksamhetsstyrningsprocesser. De dokument som användes var dokument som beskriver 

Saabs globala verksamhetsstyrning samt dokument som beskriver STS interna 

verksamhetsstyrning. Dessa två dokument valdes ut för att få en så fullständig bild som möjligt 

över vilka processer som tillämpas på företaget. [30] 

3.3 Kvalitativ datainsamling  
För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en fallstudie i form av kvalitativa 

intervjuer där populationen som intervjuades bestod av en tillfällig grupp individer på 

företaget. En tillfällig grupp kan användas i de fall när ett arbete inte ges de ekonomiska eller 

tidsmässiga ramarna som krävs för att undersöka den populationen som vore bäst. När en 
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tillfällig grupp används är det viktigt att poängtera att resultatet från studien inte kan 

generaliseras till andra grupper utan gäller endast för den specifika grupp som undersökts. 

Intervjuerna som hölls var standardiserade till viss del och ostrukturerade för att ge 

intervjuobjektet så stort svartutrymme som möjligt. [30] 

3.3.1 Intervjuteknik 

Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes med hjälp av metoden intervju, där de intervjuer 

som genomfördes var kvalitativa intervjuer. Denna metod valdes då undersökningens syfte var 

att undersöka vilken roll olika individer på företaget har i projekt och hur deras upplevelse av 

att arbeta i projekt är.  

Då arbetet utförts inom vissa bestämda tidsramar gavs inte möjligheten att undersöka en 

tillräckligt stor population för att resultatet ska kunna anses vara generaliserbart för andra 

grupper. Istället intervjuades en tillfällig grupp på företaget bestående av en person från varje 

avdelning inom ramarna för arbetet. Via handledaren på företaget förmedlades ett antal namn 

på olika individer som jobbar på de avdelningarna som skulle ingå i arbetet. Dessa fick sedan 

ett mail med information om syftet med intervjuerna samt på vilket sätt personen som 

medverkar kunde bidra till undersökningen. I de fall där det fanns mer än en potentiell 

medverkande från en avdelning fick dessa personer själva fatta beslutet om vem som skulle 

komma på intervjun i mån om tillgänglighet och erfarenhet om företagets arbetssätt och 

processer. När en person från varje avdelning tackat ja till att medverka kallades var och en till 

ett möte när intervjuerna skedde. 

All typ av forskningsarbete som bedrivs har som mål att ta fram kunskap som är trovärdig och 

av värde för både individen och samhället. Det finns därför vissa krav på hur forskningsarbetet 

bedrivs och vetenskapsrådet har därför tagit fram fyra övergripande etikregler. Dessa regler är 

av intresse att överväga även för mindre undersökningar som till exempel ett uppsatsarbete 

enligt Patel och Davidsson. Dessa etikregler har tagits hänsyn till i detta arbete. Varje intervju 

inleddes därför med presentation av författarna som utförde arbetet för att sedan tillämpa den 

första etikregeln som är informationskravet. Informationskravet innebär att den som bedriver 

forskningsarbetet informerar de som berörs av arbetet om arbetets syfte.  

Andra regeln är samtyckeskravet som innebär att varje deltagare i undersökningen blev frågad 

om de ville medverka i arbetet. Tredje regeln är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifterna som de medverkande lämnar ska ges största möjliga konfidentialitet. I detta arbete 

är avdelningen som den medverkanden arbetar på av relevans för arbetet, dock offentliggörs 

inte intervjuobjektens namn vilket de medverkande informerades om. Den fjärde och sista 

etikregeln är nyttjandekravet som syftar till att uppgifterna som samlas in under en 

undersökning endast får användas för forskningsändamål. De medverkande informerades även 

om på vilket sätt de kommer kunna ta del av arbetet när det är färdigt. [30] 

Även om det är frivilligt att delta i undersökningen finns det skäl till att motivera den 

medverkande under hela intervjun. Detta kan göras bland annat genom att visa genuint intresse 

och förståelse för den som ska intervjuas. Samt att likaså visa medgivenhet inför den 

medverkandes utryck av attityder och känslor för att inte försätta personen i en försvarsattityd 

som minskar personens motivation till att medverka. Trattekniken kan också användas vid 

utformningen av frågorna för att motivera den som ska medverka. Trattekniken går ut på att 

intervjun inleds med öppna frågor där den medverkande kan verbalisera sig som den vill och 

själv redogöra sin historia. Frågorna som följer övergår sedan till att bli mer specifika inom 

problemområdet. Tratttekniken valdes att användas i denna undersökning då den anses vara 

aktiverande och motiverande för personen som medverkar i intervjun. [30] [31] 
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Då syftet med intervjun var att få individens perspektiv i de olika frågorna valdes öppna frågor 

som ej var strukturerade. Öppna, ej strukturerade frågor valdes även för att undvika frågor som 

leder till ja och nej svar. Dessutom valdes öppna frågor för att undvika att frågorna skulle 

uppfattas som granskande eller möjligtvis attackerande gentemot intervjuobjektet. Ej 

strukturerade frågor ger ett stort utrymme för individen att svara inom enligt Patel och 

Davidsson. Frågorna var standardiserade i den grad att de kom i en viss ordning, där intervjun 

inleddes med en öppen fråga för att sedan bli mer specifika enligt trattekniken. Intervjufrågorna 

återfinns i bilaga 1. [30] [31] 

3.4 Kvantitativ datainsamling av projektplaner 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har även analyser av kvantitativa data gjorts. 

Den kvantitativa data som undersöktes bestod av data som beskrev hur de nuvarande 

processerna och arbetssättet såg ut i form dokument (tidsplaner och modeller) från de senast 

genomförda projekten. Dessa har legat till grund för att kunna undersöka hur det går att 

förbättra metoden. En kvantitativ datainsamling i form av data från STS projektverktyg Antura 

där data över tid, resurser och utgifter har inhämtats då dessa är de parametrar som mäts i 

projektrapporterna och tillsammans utgör de en fullständig bild över projektet. Då syftet med 

rapporten främst är att göra projektutförandet tidseffektivt läggs störst fokus på tidsfaktorn 

utav de tre. För att kunna jämföra utfallen räknades resultatet om till en procentsats av planen. 

Den data som användes inhämtades från de sju senast avslutade projekten innehållande 

system- eller applikationsutveckling, pågående längre än tjugo veckor som utförda av en 

anställd projektledare. Syftet med detta var att få en övergripande bild där det är möjligt att 

kunna jämföra de planerade tidsplanerna för projekten med utfallet. Varpå projektledaren fick 

ge en kommentar på projektutfallet. 

3.5 Metod för riskanalys 
För att värdera de identifierade riskerna med STS nuvarande projektmodell och arbetssätt 

genomfördes en riskanalys. Det finns en uppsjö av riskanalyser att använda och därför 

genomfördes en granskning av tre modeller innan en metod valdes.  

Interfacemodellen är en metod för att för att hantera osäkerhet, komplexitet och spridning i 

produktutvecklingsprojekt. Metoden grundar sig i dagens marknadsläge där en föränderlig 

marknad konstant efterfrågar nya och uppdaterade produkter, produkterna blir mer och mer 

komplexa och en global värld där den geografiska och organisatoriska spridningen mellan 

företag och/eller avdelningar. Teknisk osäkerhet kan leda till förseningar när ny och oprövad 

teknik ska implementeras. Marknadsosäkerhet visar sig i risken att den utvecklade produkten 

inte motsvarar kundens behov. Metoden är tänkt att bistå projektgrupper i att uppskatta och 

hantera osäkerhet, komplexitet och spridning i deras projekt. [32] [33] 

FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, är en mångsidig feleffektsanalys som genom att 

multiplicera felsannolikheten, allvarlighetsgraden och sannolikheten för upptäckt kan 

prioritera olika risker. Genom brainstorming kan möjliga felfunktioner på en process, vara eller 

tjänst identifieras. Därpå identifieras möjliga konsekvenser och orsaker till felfunktionerna som 

därefter bedöms de tre talen på en skala 1–10. I en FMEA ingår även en likadan analys efter 

införda åtgärder för att kontrollera att riskvärdet minskat. [34] 

Som en förenklad modell av FMEA finns Miniriskmetoden som fungerar på ett liknande sätt 

dock exkluderas sannolikheten för upptäckt och analysen efter åtgärd där ett riskvärde över 15 

anses som högt [1]. På så sätt lämpar sig denna modell till enkla förfaranden, såsom i detta 

examensarbete. De olika riskerna och dess värden i riskanalysen är identifierade och 

uppskattade av författarna med hjälp av de intervjuer och ostrukturerade observationer som 

gjordes på företaget. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen presenteras de rådande förhållandena kopplat till problemen och 

frågeställningarna i form av en förstudie, genomgång av projektmodellen BMS, ett 

sammanfattat intervjuresultat, insamlade data från projektplaner med tillhörande 

orsaksanalys och riskanalysen. 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Marknad 

På marknadsavdelningen arbetar försäljare som ansvarar för att skriva kontrakt och göra 

upphandlingar med kunder. Till sin hjälp har de en budledare som hjälper dem med att skapa 

en offert för det projekt som kunden är intresserad av. Detta gör budledare och säljaren i en 

sorts förstudie där de tar hjälp av olika insatta personer på företaget som uppskatta till 

exempel tillverkningskostnader och tiden som krävs för det som ska tillverkas. För att kunna 

göra en rättvis offert måste försäljaren först kunna konkretisera vad projektet ska leverera. I 

de fall där kunden efterfrågar en ny produkt som Saab måste utveckla blir kontraktskrivandet 

genast mer komplext och ställer höga krav på försäljaren. Produkter som utvecklas under 

projektets gång saknar artikelnummer och måste därför beskrivas på ett så tydligt sätt att 

konstruktörerna kan uppskatta tiden det tar att utveckla produkten med hjälp av underlaget. 

Men det krävs också noga kalkyleringar för att offerten ska ha ett rättvist pris och att de 

tidsberäkningar som görs stämmer. Så att tiden som produkten ska utvecklas och tillverkas 

på räcker till. När offerten väl är klar och parametrar som tid, pris och vad som ska levereras 

är fastställt kan försäljaren skapa ett kontrakt som kunden kan välja att godkänna eller inte. 

Hur väl genomarbetad offerten är avgör hur väl projektet kan genomföras, då en offert med 

otydliga krav och felberäkningar av tid eller pris kan resultera i ett svårarbetat projekt som i 

slutändan blir dyrt för Saab. Detta då Saab är bundna till den tid och pris som offerten 

specificerar och riskerar att bli bötfällda om tiden överskrids. 

4.1.2 WB5 - Överlämnande till Execution 

Om försäljaren vinner ett kontrakt sker ett överlämnande av kontraktet till Business 

Execution som är avdelningen där projektkontoret jobbar. Detta överlämnande kallas Win 

Buisness 5, WB5 och är ett formellt överlämnande där försäljaren ska redovisa ett antal 

dokument som beskriver vad projektet innefattar och dess omfattning samt vilken tidsram 

som gäller och projektets budget. På mötet deltar ett antal intressenter från projektkontoret, 

bland annat en tilltänkt projektledare, projektägare och en kvalitetsansvarig. Hur WB5 utförs 

varierar beroende på projektets karaktär och säljarens tycke. 

4.1.3 Projektmöten 

När projektledaren fått godkänt att fortsätta kan ett uppstartsmöte hållas där projektteamet 

samlas och får en presentation av vad projektet innebär och vad som ska uppnås. Under 

projektets gång hålls regelbundna projektmöten. Hur ofta dessa hålls och vilka som kallas till 

mötet beror på projektledaren och kan därför variera mellan projekt och projektledare. Vilka 

som sedan väljer att närvara kan också variera. Anledningen till detta är att vissa funktioner 

anser att deras närvaro är mindre viktig i ett specifikt skede av projektet eller av annan 

anledning bortprioriterar mötet. 

4.1.4 PULS 

En programpuls hålls en gång i veckan där projektledare, projektägare, linjechefer, anställda 

i linjen och högre chefer deltar. Syftet med det 30–45 minuter långa mötet är att 

projektägaren tillsammans med respektive projektledare snabbt ska gå igenom statusen för 

alla projekt och att eventuella problem som kräver vägledning från olika chefer ska lyftas. Vid 

större problem som inte hinner behandlas under mötet kan berörda parter fortsätta 
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diskussionen direkt efter mötet i en så kallad efterbubblare. Pulsmötet som engagerar runt 

30 personer tenderar att handla om problem som egentligen inte är menade att behandlas 

under pulsmötet. Då det är ett stort möte med många deltagare som dessutom ska 

genomföras på kort tid finns det en risk att det resulterar i ett allt för hastigt möte där det inte 

finns rum för att diskutera problem eller prata om konsekvenser av uppskjutna milstenar 

eller förskjutningar i tidsplanen.  

4.1.5 Kommunikation i projektet 

Kommunikationen i projekten varierar mellan projekten. Vilka vägar och hur ofta 

information kommuniceras i projekt varierar och en avgörande faktor är vem som är 

projektledare och vilka som är involverade i projekten. Information i projekt kan spridas via 

mail, genom att projektmedlemmarna pratar med varandra eller genom projektledaren och 

projektmöten. Parterna i ett projekt kan även kommunicera via Spring, som är ett verktyg i 

Saabs affärssystem. Alla funktionerna på företaget arbetar i Spring. Konstruktörerna har sina 

konstruktionsstrukturer där, inköp kan lägga in inköpsordrar på material och planörer kan 

övervaka behov av material. Kommunikationen i Spring sker genom att exempelvis en 

konstruktör gör en ändring i produktstrukturen. De andra projektmedlemmarna ser denna 

ändring först genom att aktivt granska produktsturkturen i detalj eller genom att söka upp 

materialet i fråga och upptäcka att behov saknas.  

Projektmedlemmarna får alltså ingen information via verktyget om vilka ändringar som 

gjorts vilket kan resultera i att ändringar genomförs utan att resterande projektteam är 

medvetna om det. En konstruktionsändring som inte kommuniceras kan resultera i att 

material köps in i onödan vilket står företaget dyrt. Bristfällig kommunikation i projekten är 

ett problem på företaget och vissa upplever att det behövs ett förtydligande när det kommer 

till ansvarsfördelningen gällande kommunikationen i projekt. Flera upplever att det råder 

oklarheter när det kommer till vem som ska föra kommunikationen och att det kan råda 

delade meningar om vad som förväntas av respektive involverad i ett projekt. Då projekten 

ofta får dela på resurserna som finns på företaget och en projektledare kan vara projektledare 

i mer än ett projekt samtidigt tenderar variationen mellan projektledarens förväntningar på 

projektteamet öka risken för missförstånd mellan projekten.  

4.1.6 Lessons learnt 

Tidigare gjordes alltid en lessons learnt i slutet av varje projekt. Lessons learnt gick ut på att 

projektledaren tillsammans med teamet reflekterade över vad som gick bra respektive dåligt 

under projektet och vilka lärdomar de fick av projektet. Allt sammanfattades i en powerpoint 

som sedan redovisades i korta drag under projektavslutet. Under den perioden som företaget 

genomförde lessons learnt upplevde anställda att det inte fanns någon mottagare för 

informationen och lärdomarna som framkom av lessons learnt utan att den gjordes mer av 

formella skäl. Idag görs lessons learnt i mindre utsträckning på företaget då projektledaren i 

många fall utför den själv istället för i samarbete med projektgruppen.  

4.2 Business Management System, BMS 
STS:s interna verksamhetsledningssystem som är baserat på Saab Groups globala 

verksamhetsledningssystem, Group Management System beskriver hur den dagliga 

verksamheten i organisationen ska utföras och innehåller STS projektmodell (se bilaga 2).   

Business Control and Monitoring under vilken den dagliga styrningen av projekt hamnar 

under består av två aktiva delar, Win Business och Execute Business (se bilaga 2). Detta 

arbete kommer fokusera på att beskriva vilka de ingående faserna i Execute Business är och 

hur den dagliga styrningen av projekt med stöd av funktionen Project Management ser ut 

enligt den modellen. STS har fyra olika projektmodeller som projektledaren kan välja mellan 

beroende på vad för typ av projekt som skall genomförs. Dessa är system and application 
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development, technology and platform development, delivery projects och costumer support 

projects. Den mest omfattande är system and application development, då den innefattar 

både hård- och mjukvaruutveckling (se Figur 4.1).  

 

Figur 4.1 Projektmodellen för System & Application Development 

4.2.1 Establish 

Fasen Establish (se Figur 4.2) inleder Business Execution och utgör projektets planeringsfas. 

Den påbörjas efter milsten WB5 där marknadsavdelningen gör ett formellt överlämnande av 

kontrakt till Business Execution. Överlämnandet går ut på att försäljningsansvarig och 

budledaren manager går igenom kontraktet och berättar om bland annat krav, Statement Of 

Work, risker och projektets budget för tilltänkt projektledare, projektägare, kvalitetschef och 

övriga intressenter. Överlämningen godtas i sin tur av projektägare och efter detta möte 

inleds fasen Establish. 

 

 

Figur 4.2: Establish för System & Application Development 

4.2.1.1 Initiate 

Establish tar sin början med Initiate som har till syfte att samla och strukturera all data för 

att projektledaren sedan kunna planera effektivt samt starta tidskritiska aktiviteter.  
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4.2.1.2 EB1/DP1 

Initiate följs upp av den första av projektets beslutspunkter, EB1/DP1 där beslut om att starta 

planeringen sker. Med hjälp av en checklista ifylld av projektledaren tas ett formellt beslut 

att fortsätta av OMG.  

4.2.1.3 Prep&Plan 

Projektledaren kan nu starta projektets planering genom att göra projektets Prep&Plan med 

syftet att säkerhetsställa att alla kraven från kontraktet har blivit nedbrutna, analyserade och 

planerade. Prep&Plan innehåller formulerandet av projektmål, Work Break-Down Structure, 

en Tailoring Guide som bestämmer vilka milstenar som ska tillämpas, Time Schedule, 

resursallokering, verifikation av projektbudget, riskhantering, beslut om 

progressionsrapportering och villkors- och exportkontroll.  Arbetet ska utföras i samarbete 

med linjen och framtida projektmedlemmar då deras expertis förbättrar säkerheten för 

projektets uppskattningar. Planeringen skall ses som en iterativ process tills ett 

tillfredställande resultat uppnåtts.  

4.2.1.4 DP2 

För större projekt finns den valbara beslutspunkten DP2 som kontrollerar framstegen i 

planeringen och ger godkännande för fortsatt planering.  

4.2.1.5 EB2/DP3-4 

Establish avslutas med beslutspunkten EB2/DP3-4 där en presentation görs för OMG och 

beslut tas och dokumenteras att utföra kontraktet enligt planerade former. 

4.2.2 Execute Business 

Med data och planeringen från Establish inleds genomförandefasen Execute Business där 

nödvändigt arbete för att nå uppdragets mål utförs. Projektledaren följer och kontrollerar 

projektets framsteg och problem genom kontakt och projektgruppsmöten där statusen 

rapporteras vidare till intressenter i veckovisa programpulsmöten. I Execute Business finns 

det fyra olika projektmallar som är lämpade för olika typer av projekt. I projektmallarna 

beskrivs vilka moment som är obligatoriska under processen samt vilka milstenar och 

beslutspunkter som ingår i projektet. I milstenarna finns det även beskrivet vad som ska ha 

uppnåtts för att projektet ska klara milstenen.  

4.2.2.1 DP5/ EB3 och EB4 

Under Execute finns två valbara beslutspunkter och kontroller av projektets framsteg och 

förmåga att leverera enligt plan. Styrgruppen tar beslut om att fortsätta med projektet. 

Beslutspunkternas medverkan i projektmodellen fastställs i projektets Tailoring Guide under 

Prep&Plan. 

4.2.2.2 DP6/EB5 

Beslut att avsluta exekveringen och godkänna dess resultat. OMG kontrollerar att alla 

ärenden är utförda samt att värdena följer plan och fattar sedan beslut om att godkänna 

resultatet och projektet får fortsätta till den avslutande fasen Finish.  

4.2.3 Finish 

Syftet med fasen Finish är att efter projektmålen uppnåtts avsluta projektet genom att 

genomföra de avslutande stegen såsom användning, utvärdering och kostnadsredovisning. 

Projektledaren tillsammans med utsedda parter är ansvariga för att avtacka och återlämna 

personal och andra resurser, förbereda och anslå en Complete Mission Report över uppnått 

resultat, erfarenheter, förbättringsmöjligheter och det ekonomiska utfallet av projektet och 

dess sub-projekt. 
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4.2.3.1 Internal release 

Ett formellt beslut fån kvalitetsavdelningen, projektledaren och utvecklingschefen att 

godkänna att projektet genomförts i enlighet med Saabs interna procedurer samt att 

konstruktionen av systemet, applikationen, modulen eller supportkonceptet är redo för 

leverans till kunden. Till grund för be slutet ligger en Tailoring Guide som gjordes av 

kvalitetsavdelningen under Establish, där fokus inte ligger på innehållet och kvaliteten av 

dokumentet utan snarare på arbetssättet i förhållande till levererat resultat. 

4.2.3.2 DP7 

Syftet med DP7 är att säkerhetsställa att alla krav och aspekter från After Sales och 

produktägare har tagits hänsyn till och att projektresultatet kan överlämnas till dem. 

4.2.3.3 DP8/EB6 

Beslut att avsluta projektet och dess sub-projekt. Vid denna sista beslutspunkt kontrolleras 

att alla aktiviteter är slutförda, att inga problem uppstått hos kund, att resurser återlämnats 

till linjen och att projektet har utvärderats. Sedan beslutar OMG att avsluta projektet. 

4.2.4 Milstenar 

Under projektet hänvisar projektmodellen (se Figur 4.1) till flera milstenar som beskrivs i 

detta kapitel. På milstensmötena ska alla projektmedlemmar som berörs av milstenen delta, 

men det är upp till projektledaren att avgöra vem som kallas till mötet.  

4.2.4.1 System Requirements Review, SRR  

Parallellt med planeringen görs en System Requirements Review mot slutet av 

systemdefinieringen. Syftet är att säkerhetsställa att systemkraven som identifierats 

motsvarar de kontraktuella kraven, att systemkraven motsvarar det erbjudandet företaget 

gjort annars ska detta rättfärdigas, säkerhetsställa förståelse av systemkraven, minimera 

tekniska risker och relaterade kostnader samt agera beslutsunderlag för framtida arbetet.  

4.2.4.2 System Design Review, SDR 

Syftet med milstenen är att fastställa en godkänd design av systemet i produkten som lever 

upp till alla de krav som ställs på produkten. Detta sker på ett SDR-möte där alla intressenter 

medverkar och bestämmer om kraven uppfylls och milstenen därmed kan anses som 

avklarad. Milstenen är grundläggande för att fortsatta milstenar under processen ska kunna 

avklaras.  

4.2.4.3 Early Production Planning, EPP (valbar) 

För att i ett tidigt skede av projektet säkra inköps- och tillverkningsaktiviteter, säkerhetsställa 

tillgång till material med långa ledtider samt minska kostnaderna och tiden för projektet 

finns den valbara milsten Early Production Planning. Projektledaren tillsammans med 

representant från leveranslagret, inköpare, planör och eventuellt produktionstekniker och 

konstruktionsledare registrerar artikelnummer i affärssystemet, identifierar konstruktions- 

och tillverkningsledtider, arbetsstrukturen i affärssystemet, undersöker om priser ska 

omförhandlas, leveranstider, hur arbetet ska övervakas och vilka som behöver informeras vid 

förseningar. 

4.2.4.4 Preliminary Design Review, PDR 

Mot slutet av den preliminära systemutvecklingsfasen infaller en milsten för att kontrollera 

statusen av aktiviteterna på subsystem och applikations nivå samt inför den kommande 

integrationen och testningen. Milsten har även i uppgift att identifiera avvikelser i 

konstruktionen, granska förberedelser av sluttext och minimera tekniska- och 

kostnadsrisker. 
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4.2.4.5 Critical Design Review, CDR 

Syftet med milstenen är att kontrollera statusen för olika kritiska aktiviteter som utförs på 

detaljnivå under designprocessen. Genom att kontrollera dessa kritiska moment kan fel hittas 

i tid innan de resulterar i risker för projektet eller onödiga kostnader. Dessa kritiska moment 

utvärderas och kontrolleras under ett CDR-möte där alla intressenter medverkar och 

gemensamt beslutar om milstenen anses avklarad och därmed kan användas som underlag 

för fortsatta beslut i projektet.  

4.2.4.6 Test Readiness Review, TRR 

Milstenen syftar till att initiera start av intern systemverifiering samt verifiering mot kundens 

system. Milstenens syfte är också att säkerställa att korrekt förberedelse har gjorts och att 

systemet är redo för de konfigurationer som har identifierats. Detta görs på ett TRR-möte där 

intressenter till projektet tillsammans fastställer om alla krav som ska vara uppfyllda har 

uppfyllts och om milstenen är avklarad.  

4.2.4.7 Functional Configuration Audit, FCA 

Under FCA granskas formella testresultat för att avgöra om de lever upp till de funktionella 

krav som ställs samt se till att eventuella korrigerade åtgärder är accepterade och påbörjade. 

Detta görs på ett FCA-möte där intressenter till projektet avgör om kraven som ställs har 

uppnåtts och om milstenen kan anses avklarad.  

4.2.4.8 Physical Configuration Audit, PCA 

Milstenens syfte är att kontrollera de fysiska konfigurationerna på en förserie av ordern. 

Produkten ska då kunna leva upp till de krav som ställs på den enligt 

konstruktionsdokumentationen. Om inte alla enheter som ska produceras kan tillverkas och 

testas är huvudsyftet att se till att utvecklingsfasen är avslutad och åtgärda eventuella 

problem så produktionen kan börja producera efter full kapacitet. Denna avstämning sker på 

ett PCA-möte där relevanta intressenter till projektet närvarar och gemensamt avgör om 

milstenen är avklarad eller inte.  

4.2.4.9 System Acceptance Review, SAR 

System Acceptance Review, SAR är den sista milstenen i projektmodellen för System and 

Application Development. En SAR utförs för att säkerställa att alla tester och krav som ställs 

på produkterna uppfylls och anses godkända enligt kontraktet. Detta beslut fattas av 

intressenter internt på Saab samt kunden.  

4.3 Intervjuresultat 
I detta kapitel sammanfattas de svar som intervjuobjekten från respektive avdelning gav, en 

grundmall med intervjufrågor finns i bilaga 1 och resultatet av intervjuerna i sin helhet finns 

i bilaga 3. Då intervjuerna är gjorda med öppna frågor är svaren en spegling av vad 

intervjuobjekten ansåg var relevanta svar på ställda frågor och följdfrågor och nödvändigtvis 

lyftes inte alla åsikter och problem av respektive intervjuobjekt.  

4.3.1 Sammanfattning av intervjuer 

Flera av intervjuobjekten ansåg att ett projekt och kommunikationen i ett projekt präglas till 

stor del av projektledaren som leder projektet och dennes arbetssätt. Projektledarens 

förmåga att känna till och följa processen upplevs variera. Flera upplevde att 

ansvarsfördelningen i ett projekt kan vara otydlig, och att intervjuobjekten antas ta olika 

typer av ansvar beroende på vem som är projektledare. Vissa typer av ansvar anses falla 

mellan stolarna, såsom ansvaret att kommunicera och involvera med en viss funktion i 

företaget till exempel.  
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Verktyget Spring upplevs som problematiskt när det kommer till konstruktionsändringar 

under konstruktionsprocessen. Flera anser att de konstruktionsändringar som görs är svåra 

att upptäcka och att processen är för sekventiell under fasen när konstruktionen fortfarande 

behöver ändras. Istället önskas ett sätt att arbeta på som underlättar att det görs aktiviteter 

parallellt i ett projekt och där alla i projektet är medvetna om vilka aktiviteter som pågår 

samtidigt. Ett arbetssätt som förbättrar kommunikationen under projekten och som bygger 

på ett ökat samarbete mellan alla parter för att minska risken för missförstånd.  

Det råder även delade åsikter kring vem som får sätta en konstruktion till planerbar samt hur 

konstruktionsändringar ska göras. Ett ökat konsekvenstänk där konsekvenser av till exempel 

konstruktionsändringar eller uppskjutna milstenar diskuteras önskas. Flera upplevde att 

kommunikationen mellan de olika funktionerna i ett projekt kan bli bättre och vill se ett 

bättre samarbete. Kommunikationen i ett projekt upplevs i många fall präglas av den 

projektledare som är ansvarig för projektet, där projektledarens bakgrund och intressen 

anses vara faktorer som påverkar hur kommunikationen i ett projekt förs. Vissa 

intervjuobjekt saknar en projektutvärdering, samtidigt som vissa möten upplevs som för 

stora och ineffektiva med för många inblandade. De vanligaste svaren under intervjuerna 

med respektive svarsfrekvens finns sammanfattat i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Sammanfattande lista över frekvent identifierade brister och dess svarsfrekvens   

4.4 Studie av projektplansparametrar  
I detta kapitel redovisas resultatet (tids-, resurs- och ekonomiskåtgång) av studien av de sju 

senast avslutade projekten innehållande system- eller applikationsutveckling, pågående 

längre än tjugo veckor och som utfördes av en anställd projektledare. Inledningsvis 

sammanfattas den för arbetet viktigaste faktorn tiden i Tabell 4 med en kommentar till 

utfallet. 

 

Tabell 4 Sammanställd tidsåtgång och kommentar för studerade projekt.  
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4.4.1 Projekt A  

 

 
Figur 4.3 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt A. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Jättebra projekt med bra kalkyl och därmed mycket vinst! 

- Kunning site hos kund som var till god hjälp. 

- Kablar kom sent. 

- DP7 och DP8 utfördes sent då annat prioriterades mer och projektet var informellt 

avslutat.  
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4.4.2 Projekt B 

 

 

Figur 4.4 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt B. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Projektetsscope (utveckling, tid och material) ökade i samråd med kund då kunden 

krävde mer och utvecklingen tog längre tid. 
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4.4.3 Projekt C 

 

 

Figur 4.5 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt C. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Låg kalkyl. 

- Svårigheter att få tillgång till basen hos kund för att göra uppdateringen. 
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4.4.4 Projekt D 

 

 

Figur 4.6 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt D. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Kunden försökte göra vissa saker själv men hade inte kompetensen nog att göra det 

vilket pausade projektet innan Saab kunde fixa det och avsluta projektet, därav 

tidsfördröjningen. 

- DP7 och DP8 drog ut på tiden pga bristande intresse. 
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4.4.5 Projekt E 

 

 

Figur 4.7 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt E. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- DP8 drog ut på tiden pga. bristande intresse. 

- Mindre scope gällande typprov. 

- En detalj blev enklare/billigare än kalkylerat. 

- Leveransförsening pga. en konstruktionsändring hos underleverantör som Saab var 

tvungna att invänta. 
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4.4.6 Projekt F 

 

 

Figur 4.8 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt F. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Externa omständigheter. 

- Kontraktet mellan huvudleverantör och kunden var inte korrekt skrivet och behövde 

skrivas om, under den tiden kunde Saab inte göra någonting och processen blev 

långvarig. 

- Testet blev försenat pga ingen tillgång till GFE, Government Furnished Equipment, 

behövde ha en stridsvagn för att testa utrustningen på. Det är ganska vanligt att 

behöva vänta på den GFE:n som efterfrågats. 

  



Nulägesbeskrivning 

42 

4.4.7 Projekt G 

 

 

Figur 4.9 Tids-, resurs och kostnadsåtgång i jämförelse med plan i projekt F. 

 

Kommentarer från projektledaren: 

- Levererades i god tid. 

- 6st istället för 4st enheter, svårheter med mjukvaran. 

- Mindre scope gällande typprov. 

- En detalj blev enklare/billigare än kalkylerat. 
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4.5 Riskanalys 
I Tabell 5 finns de identifierade riskerna med det nuvarande arbetssättet samlade och 

värderade genom riskanalysen miniriskmetoden. De risker som uppnått ett riskvärde över 15 

bedöms som stora. Kring dessa risker kommer analys och åtgärdsförslag lägga störst fokus. 

Även den identifierade risken ”bristfälligt försäljningsunderlag från marknad” har blivit 

tagen i beaktning trots att åtgärder för detta befinner sig utanför arbetets avgränsningar.  

 

Tabell 5 Riskbedömning av risker med nuvarande projektarbetssätt med hjälp av 

miniriksmetoden 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras av arbetets två frågeställningar och de presenterade teorierna 

uppdelat efter nulägesbeskrivningens delar riskanalys, intervjuer och förstudie samt studie av 

projektplaner.  

Arbetets frågeställningar är:  

[1] Vilka risker i projektutförande finns i nuvarande projektmodell och arbetssätt? 

 

[2] Hur skulle en reviderad projektmodell och/eller arbetssätt se ut i förhållande till 

identifierade risker i projektutförandet? 

 

5.1 Analys av risker enligt riskanalys 
I detta stycke lyfts de allvarligaste identifierade riskerna (se Tabell 6) och analyseras kring, även 

resultatet av intervjuerna (se Tabell 3) vägs in men utvecklas mer i följande stycke. 

 

Tabell 6 Riskanalys med de allvarligaste riskerna (riskvärde över 15) rödmarkerade 

Bristfälligt försäljningsunderlag från marknad är ett förekommande problem på företaget som 

kan få allvarliga konsekvenser för ett projekt enligt förstudien. Problemet med bristfälligt 

försäljningsunderlag återfinns även i projektrapporterna, se bilaga 3, där det bristfälliga 

underlaget resulterade i att projekt kräver mer resurser och därmed kostade mer än vad som 

var beräknat för att projektet skulle klara av att hålla tidsplanen.  Bristfälligt 

försäljningsunderlag från marknad värderades därför som ett problem med allvarliga 

konsekvenser vilket slutligen resulterade i ett högt riskvärde.  

I sammanfattningen av intervjuerna (se Tabell 3) framgår det att 100% av de intervjuade 

upplevde att projektledningen var individberoende och värderades därför också ha 100% 

sannolikhet. Det individberoende ledarskapet kan även bidra till flera negativa konsekvenser 
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som komplicerar arbetet i projektet, och kan leda till onödiga kostnader när projektet präglas 

av otydlig kommunikation och otydlig ansvarsfördelning därav värderades också 

konsekvenserna som höga. 

Spring upplevs som problematiskt att arbeta i då det idag saknas ett enhetligt arbetssätt för hur 

de anställda ska arbeta i programmet. Det i kombination med bristande kommunikation i 

projekten kan resultera i att enheterna till exempel bygger strukturer olika i programmet. En 

enhet kan exempelvis bygga strukturen och lägga in flera behov i ett kit medan en annan enhet 

lägger in behoven i styck. Att det saknas ett enhetligt arbetssätt leder till missförstånd och 

försvårar arbetet i projektet.  

Ett annat problem med Spring är arbetssättet kring ändringshantering. Idag är ändringar svåra 

att upptäcka i programmet om de inte kommuniceras ut till de berörda individerna i projektet 

på något annat sätt än via Spring. Konsekvenserna kan innebära att projektet köper in material 

som inte behövs vilket är onödiga kostnader för företaget. 

Av intervjuerna och tidsplanerna framgår det även att flera projekt är beroende av extra 

resurser och bemanning i projekten för att klara av att leverera i utsatt tid. Detta uppstår till 

följd av uppskjutningar av deadlines/milstenar. I flera projekt uppstår den situationen i slutet 

av projekten när produkterna ska börja produceras och kräver i vissa fall att projektet måste ta 

in extra bemanning eller övertid för de ordinarie anställda.  

5.2 Analys av intervjuer 
Företagets organisation är uppdelad i enheter efter funktion. I intervjuerna framgår det att de 

anställda upplever att respektive enhet har en tendens att isolera sig från de andra enheterna, 

och främst se till sina egna arbetsuppgifter när de arbetar i projekt istället för till hela projektet 

(se bilaga 3). Vilket är en av nackdelarna med att dela in organisationen i enheter efter funktion 

[7]. Funktionsorganisationens struktur tenderar även att leda till samordningssvårigheter när 

uppgifter av större dignitet som engagerar flera funktioner samtidigt genomförs [7]. Även detta 

problem framgår i intervjuerna, där samordningssvårigheterna visar sig i form av att flera 

funktioner i organisationen upplever en bristande kommunikation under projekten och att de 

inte involveras tillräckligt mycket. Vidare är organisationen samordnad som en 

linjeorganisation med horisontell förbindelse i form av en matrisorganisation. I intervjuerna 

påtalar flera anställda att de upplever att projektledarna har utvecklat ett eget arbetssätt för 

projektledning och att projektledarna har olika förväntningar på vilket ansvar som linjen 

förväntas ta i ett projekt (se bilaga 3). Dessa förväntningar på ansvarsområden är ofta inte 

uttalade eller tydligt formulerade när projektet startar, vilket leder till missförstånd eller att 

vissa ansvarsområden inte tilldelas en ansvarig och därmed missas. Enligt Hallin och 

Gustavsson är ett vanligt problem med matrisorganisationen fördelningen av ansvar och 

fördelningen av formell och informell makt. Fastställandet av vem som ansvarar för vad i ett 

projekt bör tydliggöras under planeringsfasen och är ett sätt att förtydliga vilket ansvar som 

förväntas av respektive projektmedlem [18]. Planeringsfasen bidrar med grundläggande 

förutsättningar för hur lyckat ett projekt blir och i intervjuerna framgår det att flera 

medarbetare vill att informationsspridningen i ett projekt ska behandlas tydligare i 

planeringsfasen än vad den gör idag (se bilaga 3 samt kap 4.3.1) [7] . Intervjuobjekten vill veta 

vilken informationskanal som ska användas, hur ofta, till vilka informationen ska spridas och 

vem som ansvarar för att föra dialogen och kommunikationen under projektets gång innan 

projektet startar. En annan nackdel med matrisorganisationen i projektorienterade 

organisationer är att kvalitén mellan projekt tenderar att variera då det är svårt att sprida 

erfarenhet mellan projekten. Strukturen har även en koppling till svårigheterna med att hålla 

en enhetlig standard mellan projekten i företaget, vilket också framgår av intervjuerna som ett 

problem på företaget (se bilaga 3) [7]. Det är därför betydelsefullt för en projektledare att vara 
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medveten om vilka eventuella problem relaterade till organisationsstrukturen som kan uppstå 

i ett projekt för att kunna förebygga dem [2]. 

Av intervjuerna framgår det att den informella organisationen är stark på företaget. Många 

gånger är det den informella organisationen som sätter prägeln på hur verksamheter drivs 

dagligen trots väl genomarbetade organisationsstrukturer vilket också bekräftas i intervjuerna. 

Ett exempel på detta är att trots att planeringsfasen i ett projekt kan resultera i ett bristfällande 

underlag, där informationsspridningen inte behandlats tillräcklig tydligt för projektets 

medlemmar, så anpassar sig projektets medlemmar och utför arbetet så smidigt som möjligt. 

Detta visar på vilket sätt den informella organisationen sätter sin prägel på verksamheten. (se 

bilaga 3) [7]  

Enligt Hallin och Gustavsson kan projekt vara målsökande eller målstyrda och ibland en 

kombination av båda. Beroende på hur målstyrt eller målsökande ett projekt är finns det olika 

projektledningsmodeller att tillämpa [2]. STS projektmodell (se Figur 4.1) ger ett första visuellt 

intryck av att vara en seriell stage-gate-modell, men vid genomgång av respektive fas och 

milstens innebörd påvisar den flera parallella drag då modellen gör ansatser till att inkludera 

parter från olika funktioner under hela processen. Modellen som används är därmed en 

parallell projektledningsmodell som inkluderar flera enheter i milstenar under hela projektets 

gång, vilket passar projekt där kraven kan ändras under projektets gång eller inte är uttalat vid 

projektets start. [2]  

Det finns dessutom flera modeller att välja mellan beroende på projektets egenskaper. I varje 

projekts planeringsfas görs en Tailoring Guide där projektets styrning skräddarsyr efter dess 

egenskaper, detta menar Wenell är ett måste för att kunna driva framgångsrikt projektarbete 

[3]. En avgörande faktor för vilken projektmodell som väljs är mängden nyutveckling som ska 

göras i projektet (se bilaga 3) vilket är lämpligt enligt Hallin och Gustavsson då ett projekt som 

innefattar utveckling kräver en annan projektmodell än ett projekt som inte innefattar 

utveckling. [2] 

Emellertid upplevs det skilja mellan den projektmodell som väljs och det arbetssätt som 

tillämpas i projekt. I intervjuerna framgår det att det parallella arbetssättet inte är tillräckligt 

klargjort och etablerat hos företagets anställda, då det finns brister i hur arbetet genomförs på 

alla nivåer (se bilaga 3). I många fall deltar inte alla de funktioner som ska delta på olika möten 

enligt processen, vilket i vissa fall beror på att de inte blivit inbjudna av projektledaren eller att 

personen inte prioriterat mötet av olika anledningar (se bilaga 3 samt kap 4.3.1). Genom 

intervjuerna (se bilaga 3 samt kap 4.3.1) och förstudien (kap 4.1) framgår det att sättet 

projektledarna leder sina projekt är starkt präglat av individen snarare än företagets 

projektmodell och styrdokument.  

En bidragande faktor till hur projektledaren utformar sitt arbetssätt anses bero på 

projektledarnas bakgrund eller tidigare position inom STS enligt intervjuerna. Projektledarnas 

olika bakgrund anses resultera i att de har olika spetskompetenser och olika förutsättningar att 

prestera inom vissa områden enligt intervjuer. Projektledarnas bakgrund anses också påverka 

förståelsen för företagets produkter eller vikten av god och tydlig kommunikation mellan olika 

funktioner i ett projekt. (se bilaga 3) 

Dessa olikheter projektledarna sinsemellan skapar osäkerhet i linjeorganisationen och bland 

projektmedlemmarna, endast tidigare erfarenheter med projektledaren avgör hur deras 

förhållningssätt och ansvarsområden är. Att ha en bred kunskapsspridning på projektledarna 

kan också ses som en styrka då projektkontoret och projektägaren kan para ihop projekt med 

rätt spetskompetens/projektledare och därmed skapa förutsättningar för ett gott resultat. Det 

framgår också i intervjuerna (se bilaga 3) att hälften av de svarande anser att mötena är alltför 
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stora och ineffektiva, med kommentarer som att de inte är intressanta då de är ett för tekniskt 

innehåll till exempel.  

De svarande önskar istället kortare möten men mer frekvent (se kap 4.3.1). Genom 

observationer (se kap 4.1) och intervjuer (se bilaga 3 samt kap 4.3.1) har även ineffektivitet och 

en medföljande prokastineringsbenägenhet observerats på möten samt utebliven diskussion 

kring vilka konsekvenser t.ex. uppskjutningen av milsten eller ett beslut kan bidra till. För att 

hålla bra möten krävs gediget förarbete och god styrning under mötets gång för att kontrollera 

att diskussionen håller sig inom ramen och förs framåt. I kombination med projektmöten hålls 

varje måndag en stor programpuls som på grund av sin storlek har en tendens att bli mer 

informerande än beslutande, då många ej är berörda av de specifika problemen och pulsmöten 

skall hållas korta. 

STS har en stor mängd pågående projekt och många mötesdeltagare i programpulsen som 

indirekt kostar pengar för företaget när de inte är involverade i diskussionen och därmed bidrar 

med en indirekt kostnad. Under mötena finns även en tendens att problem slätas över och 

skjuts upp [19]. Som metod för att diskutera komplexa problem mellan få berörda parter 

använder STS efterbubblare som visat sig framgångsrika. När en projektledare är frånvarande 

från programpulsen uppstår genast problem när frågor kring deras projekt uppstår utan att 

någon insatt kan redogöra för projektens status [19].  Idag hålls inga projektpulsmöten ute i 

projekten utan endast vanliga möten som av många upplevs ineffektiva (se bilaga 3).  

En konsekvensmedvetenhet och brister i det parallella arbetssättet visar sig även i 

produktutvecklingsfasen och konstruktörernas arbete i verktyget Spring. Då främst arbetet med 

konstruktionsändringar som skapar oreda för efterföljande funktioner. Då kommunikationen i 

verktyget är bristfällig och oberoende av andrahandskommunikation leder till att planering och 

inköp fortgår arbetet med material som ännu inte är färdigställt och korrekt (se bilaga 3). Detta 

leder till att planering av produktion samt inköp görs i onödan. Detta har en negativ påverkan 

på såväl företagets ekonomi som på miljön, då material och mineraler som de elektriska 

komponenterna i många fall består av är bristvaror som blir till avfallsmaterial som är skadliga 

för miljön [35]. 

Innan det genomförs en konstruktionsändring i konstruktionsverktyget, utförs det ingen 

bedömning där ändringens nyttor ställs emot dess vinster. Vissa konstruktionsändringar kan 

anses tillräckligt nödvändiga för att stoppa produktion medan andra borde kategoriserar som 

lämpliga men som inte behöver införas förens nästa produktionsomgång [14], då tiden när 

konstruktionsändringen införs är av stor vikt [7] [15] [16]. Därför måste detta arbete prioriteras 

i de inledande faserna och sedan om möjligt undvikas eller åtminstone minimera ändringens 

åverkan enligt principer presenterade av Loch och Terwiesch [15].  

STS Form Fit and Function regel (se bilaga 3) spelar här en viktig roll för att minska en 

konstruktionsändrings åverkan på övriga systemet, men på grund av denna regel bedöms detta 

som en liten risk i riskanalysen (se kap 4.5). Upphovsmannen till Theory of Constraints, 

Goldratt menar också att sysselsättningsgraden i ett projekt påverkar prestationen och att en 

konstruktör bör arbeta nästintill heltid i ett projekt för att göra rätt från början och minska 

antalet konstruktionsändringar [17]. Något som inte är fallet hos STS där den stora mängden 

projekt gör att varje anställd samtidigt är involverade i flera.  

Projektledarna leder flera projekt samtidigt, vilket kan vara en av anledningarna till att deras 

ledning är starkt präglad av individen då rätt förutsättningar och tid inte ges för att engagera 

sig i projektet, följa processen och hantera de parallella flödena. Wenell och de dynamiska 

modellerna förespråkar användningen av delprojekt som ett sätt att koncentrera gruppens 

storlek och kommunikation medan Lean Product Development menar att ett projekt inte ska 
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bestå av mer än sex till åtta medlemmar [3] [26]. De dynamiska modellerna förespråkar även 

omfattande planering av projekt gärna utfört i form av ett förprojekt som kan ta upp till hälften 

av projektets totala kalendertid [3].  

I vissa fall utför STS förprojekt i så kallade Preorders där de redan innan kontraktvinst planerar 

hur projektet skulle utföras, om de skulle vinna kontraktet. Detta görs i specifika fall för stora 

ordrar då det skulle bli för kostsamt för STS att utföra detta för varje projekt. De seriella 

modellerna kräver av Saab tydliga ingångskriterier och kan inte hantera ändringar under 

projektets gång [2], på Saab idag omgärdas ingångskriterier av många osäkerheter då 

försäljningsunderlaget i många fall är otydliga (se kap 4.1) och arbetet utgörs av en iterativ 

process med många ändringar (se bilaga 3).  

Fördelen med de seriella modellerna är att dess dokumentationskrav gör att ett projekt kan 

pausas och återupptas. För Saabs kundprojekt är detta sällan aktuellt då kunden köpt en vara 

med kontrakt för leverans ett visst datum och denna lösning orienterar sig snarare mot egna 

utvecklingsprojekt än kundprojekt. Traditionellt sätt saknar de seriella modeller samarbete 

mellan funktioner vilket tvärtom värderas högt idag då informationsutbyte och integration sker 

mellan såväl företag, leverantörer och funktioner [36]. Därför är en parallell projektmodell som 

concurrent engineering eller fontänmodellen mer lämplig då de via multifunktionella team och 

samspel gemensamt arbetar med produktframtagningen.  

Detta kräver dock mer koordinering och kommunikation i projektet där svårigheten ökar med 

antalet projektmedlemmar. Saab upplever idag kommunikationsbrister i affärssystemet och 

möten. Trygg definierar ett väl integrerat produktframtagningsteam som en grupp människor 

där representanter från produktionsutvecklingen och produktutvecklingen är närvarande i mer 

än 80% av fallen [25]. En närmare undersökning av avdelningars närvaro krävs för att avgöra 

huruvida STS möter denna målsättning. Ytterligare tecken på fungerande parallella modeller 

är bland annat användandet av analysmetoder som DFMA. I dagsläget är STS 

beredningsfunktion mer fokuserad mot förberedandet av testningen än den generiska 

produktionen och då STS produktion till stor del är lågvolymsproduktion är arbetet med 

produktionseffektivitet låg prioriterat (se bilaga 3).  

I Ericssonprojektet där Fontänmodellen föddes genomfördes projektet med kontinuerlig 

feedback i form av dagliga kvartslånga ståmöten för att samordna projektmedlemmarna och 

deras arbete, så som agila metoderna. Agila metoder passar målsökande projekt [2] där kraven 

på slutprodukten antingen inte är helt bestämda eller kan ändras under projektets gång. För 

Saab skulle detta passa i utvecklingsprojekt där en helt ny produkt ska tas fram. Eller i projekt 

där underlaget från marknad är bristfälligt formulerat, och därmed kräver feedback från 

kunden under projektets gång för att säkerställa att resultatet lever upp till kundens 

förväntningar. En kombination av stage-gate och agila metoder passar projekt som både är 

målsökande och målstyrda [2].  

Ett sådant projekt består till viss del av färdiga produkter och till viss del av utveckling. Den 

agila stage-gate hybriden innebär att projektet planeras enligt en stage-gate-modell men att den 

dagliga styrningen har inslag från Scrum. Detta skulle passa Saab då modellen som används vid 

hård- och mjukvaruutveckling bygger på parallella aktiviteter men tenderar att ha ett bristfälligt 

arbetssätt vilket skulle kompletteras av den agila stage-gate hybriden (se bilaga 3). 

5.3 Analys av projektplaner 
Utifrån studien av projektplaner och dess utfall framkommer vissa skillnader och samband. 

Dessa kommer i detta kapitel behandlas efter de tre undersökta parametrarna tid, resurser och 

kostnader.   
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Skillnaden mellan projektens tidsplan och projektens verkliga tidsåtgång +110% vilket 

motsvarar att projekten i snitt avslutas 19 veckor senare än planerat (se Tabell 4). I denna siffra 

finns två projekt med som på grund av externa omständigheter blivit pausat, i ett fall beroende 

på ett huvudkontrakt som behövde skrivas om och ett fall en kund som själv ville utföra vissa 

aktiviteter (se 4.4.4 och 4.4.6). Baserat på detta mindre urval blir en tredjedel av STS projekt 

pausade. För att hantera en senare uppstart av ett pausat projekt krävs dokumentation av 

projektets planer och delresultat. En av Vattenfallsmodellens fördelar är att dess krav av 

dokumentation möjliggör pausande av projekt [2].  

I dessa fall handlar det inte om några fleråriga pauser vilket innebär att chansen för glömska är 

mindre. Men med pauser riskeras projektetens resurser att bindas upp till nya projekt, vilket 

kan vara problematiskt när projektet väl ska startas igen och eventuellt nya personer ska ta vid 

någon annans arbete. Om dessa två pausade projekt å andra sidan ses som sällsynta händelser 

är skillnaden mellan projektens tidsplan och projektens verkliga tidsåtgång +66% vilket 

motsvarar att projekten i snitt avslutas 13 veckor senare än planerat. Bland anledningarna som 

projektledarna nämner för detta återfinns två fall där leveransförseningar från leverantörer i 

projektplanerna. Genom intervju med inköpare framgår det att STS har en stor mängd 

leverantörer som de använder sig av, men endast avtal med ett fåtal av dem. Detta innebär att 

deras leveranstider är beroende på den rådande situationen hos leverantörerna och kan därmed 

bli mindre prioriterade hos leverantören än deras storkunder (se bilaga 3).  

Det finns ingen tydlig skiljepunkt där utförandet frångår planen mer än att de är fördelade på 

projektmodellens tre sista beslutspunkter, där de två sista utgör avslutningsfasen. Det är en 

uttalad prioritering av projektägaren att projektledarna ska prioritera uppstarten av deras nya 

projekt framför det formella avslutandet av de färdiga projekten. Detta kan förklara varför 

projekten överstiger tidsplanen med ett genomsnitt om +66% samtidigt som det uppges att 

endast en bråkdel av dem levererar för sent. Att utförande och leverans till kund sker enligt 

tidsplan men den formella avslutningen med dokumentationen, utvärderingen och redovisning 

sker vid ett senare tillfälle när tid ges.  

Skillnaden mellan den kalkylerade resursanvändningen och den faktiska åtgången är i snitt 

+49% över förväntad åtgång, detta utan att några uppenbara anledningar getts (se Figur 5.1 och 

kap. 4.4). I vissa fall kan detta bero på ett utökat projektscope, eller oväntat behov av extra 

resurser för att klara deadline men suspekt nog finns det fall där extra resursanvändning inte 

syns på den totala kostnadsåtgången för projektet. Där är skillnaden mellan projektets budget 

och projektets kostnad, i snitt 14% över budget, vilket innebär att Saabs förväntade 

vinstmarginal ej uppnås (se Figur 5.2 Sammanställning av budget och kostnader för studerade 

projekt). Att resursåtgången och kostnaderna ej matchas kan till viss del bero på att någon detalj 

blivit billigare att tillverka (se 4.4.5 och 4.4.7). För affärsområdet Saab Dynamics och framför 

allt STS redovisar goda ekonomiska resultat [37].  

I flera fall benämns kontakten med kund eller Saabs site hos kunden som en faktor till framgång 

eller motgång. Till exempel att de har varit till god hjälp eller att projektet blev försenat på 

grund av avsaknad av tillgång till bas eller utrustning. 
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Figur 5.1 Sammanställning av resursplan och -åtgång för studerade projekt 

 

Figur 5.2 Sammanställning av budget och kostnader för studerade projekt 
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6  Åtgärdsförslag och diskussion 
Baserat på analysen följer i detta kapitel svar på frågeställningarna och lämpliga åtgärdsförslag.  

Arbetets frågeställningar är:  

[3] Vilka risker i projektutförande finns i nuvarande projektmodell och arbetssätt? 

 

[4] Hur skulle en reviderad projektmodell och/eller arbetssätt se ut i förhållande till 

identifierade risker i projektutförandet? 

6.1 Reviderad projektmodell 
Projektmodellen System and Application development är i själva verket en parallell 

projektmodell då den involverar flera funktioner i sina milstenar under hela projektets gång. 

Däremot fallerar stundtals det parallella arbetssättet och dessutom kan projektmodellen tolkas 

som sekventiell ur ett visuellt perspektiv, vilket kan ge upphov till missförstånd. Att rita 

processen mer parallellt (likt illustreringarna Figur 2.8 och Figur 2.5) kan göra det tydligare för 

projektmedlemmarna och projektledaren att se att projektet bygger på samarbete och 

integration mellan funktionerna och att det genomförs parallella aktiviteter i projektet som 

medför ett beroendeförhållande [13].  På grund av att modellen redan är parallell och endast 

kan bli mer tidseffektiv genom att bli mer parallell presenteras ingen ny reviderad 

projektmodell. Utan endast åtgärder för att förbättra det nuvarande arbetssättet för att skapa 

bättre gränssnitt och få den nuvarande modellen att utvecklas mot det dynamiska och de agila 

modellerna.  

De problem som framkom av intervjuerna (se bilaga 3 samt kap 4.3.1 34), förstudien (se kap 

4.1) och sedan värderades i riskanalysen (se kap 4.5) är ett individberoende ledarskap, misstag 

i Spring som leder till att felaktigt inköp görs samt att projekten tar längre tid än planerat vilket 

gör att den återstående tiden för produktion blir knapp vilket leder till användning av kostsam 

extrabemanning och övertidsarbete. Många av dessa problem kan relateras till bristande 

kommunikation och för att förebygga dessa problem rekommenderas åtgärderna som 

presenteras i följande kapitel. 

6.2 Ansvarsfördelning 
För att skapa tydlighet i hur projektet ska styras för alla inblandade parter kan en tydligare 

ansvarsfördelning göras i början av projekten, förslagsvis i projektets Prep&Plan. De 

ansvarsfördelningar som behöver förtydligas är exempelvis vem som styr kommunikationen 

gällande produktstrukturen i Spring, vem som ansvarar för att föra kommunikationen mellan 

olika personer eller funktioner i företaget, vilken informationsväg kommer användas och när 

eller hur ofta kommunikationen kommer ske efter framkomst i intervjuer (se bilaga 3 och Tabell 

3).  

I de största projekten används PMP, Project Management Plan, men dokumentet kan med 

fördel användas i alla projekt.  Utöver att tydliggöra kommunikation och ansvar kan detta göra 

problemet med individberoende projektledning enklare att hantera. Detta då ett tydligt 

kontrakt formulerats mellan projektledaren och projektmedlemmarna vilket förebygger 

problemet som upplevs som vanligt och en allvarlig risk (se Tabell 3 och Tabell 6). 

Att implementera PMP som standard skulle minska risken för att en funktion inte får ta del av 

viktig information eller att en funktion eller person inte känner sig delaktig i projektet. Att 

projektledare har olika sätt att leda projekt är en självklarhet då alla är olika som individer. Det 

egna arbetssättet och ledarstilen är också något som är svårt att arbeta bort och standardisera. 

Men att fastställa vad som förväntas av respektive projektmedlem samt projektledaren i ett 



Åtgärdsförslag och diskussion 

52 

projekt förebygger risken att de olika ledarstilarna ska resultera i missförstånd under projekten. 

Ansträngningar för att samla ihop arbetssättet för projektledaren kan med fördel dock inledas 

där projektledarens motivation är av stor vikt, deras friheter får inte berövas. 

6.3 Projektpuls 

I intervjuerna berättar flera parter att de är missnöjda med dagens utformning av projektmöten 

(se Tabell 3). Därför kan dagliga eller åtminstone frekventa korta ståmöten på cirka 15 minuter, 

(kallade projektpuls eller daily scrums) med fördel tillämpas i projekt som bygger på att 

funktionerna har ett bra samarbete. Genom att ha projektpuls i ett projekt får projektteamet en 

samlad och gemensam bild av hur projektet går samt information om vad resterande 

projektmedlemmar arbetar med parallellt under projektet. Dessa frekventa möten kan ersätta 

projektmötena om de hålls korta och frekvent under projektets gång, men är inte tänkt att 

ersätta milstensmötena. Under mötet får projektmedlemmarna berätta kort om vad de gjort 

sedan senaste mötet, vad de ska göra fram till nästa möte och vilka problem de har.  

Genom att samla teamet och låta dem berätta om vad de gjort, vad de ska göra och vilka problem 

de har ökar möjligheterna för att teamet börjar diskutera gemensamma problem i projektet. De 

blir medvetna om vilka aktiviteter som pågår parallellt och kan lättare se hur dessa aktiviteter 

påverkar varandra. De blir även medvetna om vilka aktiviteter som ska genomföras till nästa 

möte, vilket hjälper teamet att se om aktiviteter krockar. Om till exempel inköp berättar att de 

planerar att köpa in material till en struktur i Spring och konstruktören berättar att denne har 

planerat att ändra konstruktionen i just den strukturen blir parterna mer medvetna om 

varandras aktiviteter och kan lättare komma överens om hur de ska samarbeta.  

Att lyfta problem i projektet under dessa möten resulterar i att projektledaren lättare kan 

underlätta för teamet att kunna genomföra sitt arbete vilket är en motivation för teamet. Genom 

att ha en scrum board eller en projekttavla kan projektets aktiviteter, en product backlog, listas 

för att projektteamet lättare ska få en översikt över vad som ska göras i projektet samt bli 

uppdaterade om det tillkommer nya aktiviteter under projektets gång. På tavlan kan också 

projektets burn down chart visas som hjälper alla inblandade att se hur projektet utvecklas 

gentemot plan. Tavlan gör det lättare för teamet att se vilka aktiviteter som ligger efter enligt 

tidsplanen, och ökar därmed chanserna att teamet kan tillsätta extra resurser för att öka 

produktiviteten i ett tidigare skede. Samt att risken för oönskade uppskjutningar och 

fördröjningar av projektet som skulle påverka produktionsschemat minska. Då projektets 

framsteg följs noggrant och frekvensen på mötena möjliggör att eventuella förseningar snabbt 

fångas upp.   

6.4 Ökad kundkontakt 
Det framkommer genom studien av projektplaner att kundkontakten är en viktig faktor för 

projektets framgång eller motgång (se 5.3). Samtidigt som organisationen uttrycker en motvilja 

att ta kontakt och fråga kunden då det kan anses som okunnigt. Men genom att öka kontakten 

och integrationen med STS:s kunder kan ett önskvärt resultat uppnås trots bristfälliga 

ingångskriterier och dessutom säkerhetsställa att STS har tillgång till all info som de behöver 

av kunden, så som t.ex. GFE. Kontinuerligt samarbete med kunden framför ett styrande 

kontrakt är en av de fyra värderingarna i det agila manifestet. Detta kan göras bland annat 

genom ett review meeting som sker efter varje avslutad sprint eller etapp där sprintens resultat 

kan presenteras för en kund eller en kundrepresentant och på så sätt säkerhetsställa 

kundnyttan i projektet och att resultatet utvecklas efter kundens förväntningar. [36] [29] [5] 

6.5 Design For Manufacturing and Assembly 
DFMA är en metod som bygger på ett ökat samspel mellan företagets funktioner samtidigt som 

det leder till färre/tidigare konstruktionsändringar och en ökad produktionstakt vilket innebär 
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att tiden produktionen behöver minskas och de har större möjlighet att leverera i tid. 

Beredningen får anses vara bron mellan produktutvecklingen och produktionsutvecklingen och 

arbetet med DFMA kräver att de engageras i projekten tidigt. [25] 

6.6 Diskussion kring validitet och reabilitet i undersökningen 
För att svara på arbetets första frågeställning genomfördes både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Detta gjordes för att först kunna utreda hur arbetssättet på företaget var 

genom kvalitativa intervjuer och sedan undersöka om detta kunde bekräftas genom kvantitativ 

data i form av projektrapporter och projektledningsmodeller. Kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar anses ha kompletterande egenskaper vilket var syftet med valet att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa undersökningar i denna studie. [38]  Genom att bekräfta 

resultatet av den kvalitativa studien med kvantitativ data säkerställs att resultatet av studien 

har både god reliabilitet och validitet.  

Innan förstudien genomfördes på företaget gjordes först en litteraturstudie där projektmetodik 

och projektledning studerades. Litteraturstudien var nödvändig för att få en introduktion till 

problemområdet som skulle studeras på företaget. Men också för att förstudien krävde en viss 

förkunskap för att säkerställa god validitet, det vill säga att vi undersökt det vi avsedde att 

undersöka. De observationer och kvalitativa intervjuer som sedan gjordes i förstudien var 

ostrukturerade och med låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna formulerades 

under samtalets gång. Intervjuernas och observationernas utformning valdes då dess främsta 

syfte var att bidra med övergripande information om hur företaget arbetar i projekt i ett 

utforskande syfte.  

Reliabiliteten i strukturerade intervjuer och observationer är i hög grad relaterad till 

intervjuarens förkunskaper och förmåga att utforma och genomföra undersökningarna. 

Intervjuernas och observationernas utformning, att de är ostrukturerade och ostandardiserade, 

bidrar därför med god reliabilitet i förstudien då de inte ställer höga krav på intervjuarens 

förkunskaper och förmåga att utforma och genomföra intervjuer eller observationer [30]. 

Dessutom gjordes en kvantitativ undersökning i förstudien där företagets projektmodell och 

verksamhetsstyrningssystem undersöktes. Källorna i båda undersökningarna var primärkällor, 

och granskades kritiskt under undersökningens gång enligt de förhållningssätt som bör hållas 

vid källkritik enligt Patel och Davidsson [30]. 

Förstudiens syfte var att belysa problemområdet på ett allsidigt sätt och utgör en viktig del i 

arbetet för att kunna säkerställa god validitet i de kommande intervjuerna som genomfördes 

senare i arbetet. De kvalitativa intervjuerna fungerade även som förberedelse och övning inför 

de kommande intervjuerna och bidrog med kunskap som användes för att formulera ett 

underlag med relevanta frågor till de kommande intervjuerna. Efter förstudien gjordes 

ytterligare en litteraturstudie där intervjuteknik studerades. Litteraturstudien bidrog med 

kunskap om hur underlaget till intervjuerna kunde utformas på ett lämpligt sätt och bidrog med 

konkreta metoder för att utföra intervjuerna.  

Att reliabiliteten och validiteten var god i de kvalitativa intervjuerna kan motiveras genom att 

de var baserade på kunskap och erfarenhet från förstudien samt att valet av intervjumetod, 

tratteknik, anses vara en motiverande och aktiverande metod för intervjupersonen vilket är en 

viktig faktor då det påverkar intervjupersonens villighet att svara på frågorna och därmed 

undersökningen. Att intervjuerna spelades in kan ha en viss negativ påverkan på resultatet då 

närvaron av bandspelare tenderar att påverka intervjupersoner att vilja framstå som mer 

logiska och förnuftiga. Vidare informerades varje intervjuperson om undersökningens syfte och 

på vilket sätt de skulle bidra till undersökningen vilket också motiverar individen att svara på 

frågorna.  
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Frågorna i intervjuerna var formulerade enligt ett antal principer som beskrivs i boken 

forskningsmetodikens grunder samt intervjuteknik vilket säkerställer att frågorna var 

formulerade på ett lämpligt sätt och därmed har god reliabilitet. De personer som deltog valdes 

i mån av tid och kan därmed anses beskriva en generell bild på företaget då personerna inte 

valdes för att de var av en viss åsikt. I samband med de kvalitativa intervjuerna gjordes en 

kvantitativ datainsamling i form av projektrapporter. Respektive projektrapport studerades i 

dialog med den ansvarige projektledaren för att få en kommentar och förklaring till vilka 

faktorer som påverkade hur projekten utvecklats.  

Efter datainsamlingen gjordes en riskanalys där riskerna som identifierats i datainsamlingen 

värderades utifrån de konsekvenser som framkom av intervjuerna. Riskanalysen bidrog med 

att ge en generell bild av vilka risker som kan anses som allvarligast och därmed borde 

prioriteras att åtgärdas. Resultatet av riskanalysen var baserat på författarnas uppfattning av 

hur allvarliga konsekvenserna av riskerna var utifrån intervjuerna, vilket kan påverka 

riskanalysens reliabilitet. Alla risker i riskanalysen var baserade på intervjuerna och tidsplaner 

vilket motiverar att riskanalysens validitet var god. 

Utifrån intervjuerna och resultatet av riskanalysen genomfördes en litteratursökning där syftet 

var att samla in relevant forskning och litteratur för att kunna svara på studiens andra 

frågeställning. Med hjälp av litteratursökningen kunde relevanta förbättringsförslag relaterade 

till de problem och risker som framgått under arbetets kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar formuleras. Litteratursökningen gjordes med via Högskolebibliotekets databas 

Primo, där sökorden var relaterade till de problem och brister som finns sammanfattade i Tabell 

3. 
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7 Slutsatser 
Avslutningsvis ges en sammanfattande beskrivning av denna studies implikationer, slutsatser, 

rekommendationer och förslag på vidare forskning.  

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Examensarbetets syfte att studera, undersöka och förbättra Saab Training and Simulations 

projektledningsmodell och arbetssätt för projekt som kräver både hård- och 

mjukvaruutveckling. Fokus är att analysera risker med projektutförandet och presentera 

åtgärder för att företaget ska kunna genomföra projekt tidseffektivt. 

Detta gjordes genom de två frågeställningarna: 

[1] Vilka risker i projektutförande finns i nuvarande projektmodell och arbetssätt? 

 

[2] Hur skulle en reviderad projektmodell och/eller arbetssätt se ut i förhållande till 

identifierade risker i projektutförandet? 

Den insamlade data ledde till en genomgående analys av projektmodellen och arbetssättets 

risker. Via intervjuer och riskanalys framkom tre allvarliga risker med STS arbetssätt. 

Slutsatsen är dock att STS projektmodell är duglig och därför presenteras ingen reviderad 

projektmodell, däremot är arbetssättet kring modellen bristfälligt och riskfyllt. Därför har ett 

förbättringsförslag innehållande fyra olika åtgärder presenterats där dessa risker kan minskas 

eller undvikas. Åtgärderna är väl förankrade i litteraturer, problemformuleringar och önskemål 

från intervjuobjekten. Åtgärderna är: 

Att genom en tydlig ansvarsfördelning undvika problematiken med individberoende 

projektledning. 

Införa en projektpuls för att öka kontakten inom projektgruppen och använda korta men 

frekventa möten istället för långa möten med lågt deltagande. 

Ökad kundkontakt skapa ett samarbete med kunden och minimera effekten av otydliga krav 

och tillsammans producera den lösningen som kunden önskar. 

Genom design for manufacturing and assembly förbättra det interna samarbetet mellan 

företagets funktioner och motverka risker med konstruktionsändringar.  

Arbetet har dessutom visat att det är skillnad på modell och praktik. Då en projektmodell 

kanske inte alltid följs och den bara inrymmer en mycket förenklad bild av en del av alla 

processer som utspelar sig på ett företag. Istället är det en daglig kamp av att ständigt arbeta 

med att följa standarden. 

Uppdragsgivaren önskade ett arbete som kunde effektivisera företagets förmåga att genomföra 

projekt genom att undersöka gränssnitten mellan supply chain och ingenjörer, respektive 

ingenjörer och projektledning. Därmed var arbetets omfattning stor och speciellt i förhållande 

till författarnas egna initiala förmågor. För författarna har därför detta arbete inneburit en 

väldigt lärorik period med fördjupning inom projektledningsområdet och dessutom en 

personlig utveckling förberedande för yrkeslivet. I efterhand önskades det mer tid att 

genomföra detta arbete som visat sig vara stort och komplext samtidigt som författarna haft 

begränsade förkunskaper inom projektledningsområdet. Bra hade varit att med egna ögon 

under längre tid få följa med i projektverksamheten och genomföra en mer omfattande 

förstudie, istället för att förlita sig på primärkällor som kan färgas av egna intressen. Då arbetet 

lämnar vissa rum för vidare arbeten presenteras i nästa avsnitt förlag på detta.  
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Trots dessa begränsningar har flera relevanta åtgärder för förbättring av Saabs 

projektutförande presenterats. Dessa åtgärder ska höja företagets effektivitet (göra saker rätt) 

och produktivitet (göra rätt saker). 

7.2 Vidare arbete 
Detta arbete lämnar rum för flera framtida undersökningsmöjligheter på Saab Training and 

Simulation: 

• Gemensamt kommunikations- och tillvägagångsätt i dokumenthanteringssystemet 

Spring för att undvika missförstånd och utredande av införande av Model Based Design  

• En studie i STS projekts storlek och omfattning för att se hur många projekt som varje 

anställd och projektledare är involverad i och jämföra med relevanta teorier och 

diskutera kring uppdelning i delprojekt eller användande av samlokalisering 

• En analys med jämförelse och diskussion om skillnader, för och nackdelar mellan 

organisationsstrukturen som STS idag använder matrisorganisation och en renodlad 

projektorganisation 

• En undersökning om projektledarnas arbetssätt och benägenhet följa projektmodellen 

och hur ett standardiserat arbetssätt kan skapas och följas 

• En undersökning och förbättring av försäljningsunderlaget 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor kvalitativ undersökning 

1. Hur ser arbetet ut för att förbereda produktionen? 

2. Hur arbetar ni generellt med de olika milstenarna? Specifikt EPP?  

3. Vad uppfattar du är ditt ansvar? 

4. Är allt färdigkonstruerat när inköp/produktion börjar? 

5. Hur hanteras konstruktionsändringar under projektet?  

6. Hur vet du att något är klart vi en överlämning? 

7. Hur upplever du att kommunikation och överlämningar (generellt och/eller med 

utveckling) fungerar? 

8. På vilket sätt kan den nuvarande projektledningsprocessen förbättras? 
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Bilaga 2 Verksamhetsledningssystemet BMS 
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Bilaga 3 Intervjuresultat 

 

Intervju projektledning 

Projektledaren ansvarar för att projektet levererar inom de ramar som givits. Detta innebär att 

projektledaren ansvarar för all planering och att olika typer av milstenar planeras in i 

projektplanen så att kritiska moment ska hinna bli klara innan deadline. Projektledaren 

ansvarar även för den dagliga styrningen där arbetet följs upp och olika problem hanteras. Hur 

planeringen görs samt hur den dagliga uppföljningen ser ut varierar beroende på vilken typ av 

projekt som ska genomföras enligt intervjupersonen. En avgörande faktor är hur pass mycket 

nyutveckling som ska genomföras under projektet. Om projektet innebär framtagning av en 

standardprodukt med en mindre kundanpassning kan projektledaren lägga en order till 

produktion tidigare jämfört med rena utvecklingsprojekt där en helt ny produkt ska utvecklas. 

I rena utvecklingsprojekt förskjuts tidpunkten då produktion kan börja producera framåt i 

tiden eftersom produkten inte kan börja produceras förens den nya konstruktionen är färdig. 

Dessa projekt kräver två olika typer av styrning och planering och det finns därför en önskan 

hos intervjupersonen att skilja rena utvecklingsprojekt från kundprojekt där nyutvecklingen 

inte sker i samma omfattning. Konstruktionsändringar under projektets gång kommuniceras 

via Spring, mail eller genom verbal kommunikation. Olika forum att utbyta information är 

pulsmöten och projektmöten. Pulsmöten upplevs som mer problemfokuserade och 

projektmöten handlar generellt mer om materialflöden då det informationsutbytet inte sker 

lika automatiskt annars. Personen berättar att det finns en problematik med att ha för stora 

möten då det blir mindre gjort ju fler som deltar i ett möte. Enligt intervjupersonen finns det 

inte reglerat i något styrdokument hur en konstruktionsändring ska kommuniceras utan exakt 

hur detta görs är individberoende och kan variera från konstruktör till konstruktör.  

Intervjupersonen upplever att de två milstenarna CDR och PDR kan ha olika fokus. Personen 

upplever att de ibland genomförs för att kunden ska veta vad de köper och ibland av interna 

orsaker som att ge projektteamet en uppdaterad bild av hur färdigt konstruktionen är. Personen 

berättar också att det ibland kan råda oklarhet i projektteamet om vilka moment som är mest 

kritiska och att projektledaren då får avgöra vad som ska prioriteras. Milstenen EPP är inte 

obligatorisk men personen anser att det är en bra milsten. Dock menar personen att det inte är 

så viktigt hur den utförs. På ett sätt genomförs den redan i prep&plan och det viktigaste är att 

det finns en förståelse för vad som måste prioriteras att produceras tidigt berättar personen. 

Kommunikation anses fungera bra eftersom många känner varandra i verksamheten. Det 

resulterar i att arbetet kan bli mer informellt och frångå processen i vissa fall men ändå leverera 

bra resultat. Arbetsverktyget Spring anses ha stor förbättringspotential när det kommer till 

arbetssätt och konfigureringshantering. Dessutom önskar personen att det fanns ett verktyg 

där det går att se vad som tidigare har levererats till en kund. Samlokalisering eller ett forum 

där projektledare kan utbyta erfarenheter med varandra önskas också. När det kommer till 

ansvarsfördelning tycker intervjuobjektet att rollbeskrivningen uppfattas som luddig. När det 

kommer till ansvar i projektet menar personen att det generellt präglas av ett eget arbetssätt 

och att hen inte minns när den tittade på projektmallen senast. Vidare saknar personen lessons 

learned och önskar att det gick ta del av andras lessons learned från likande projekt.  

Intervju linjechef utveckling 

Som linjechef för en av utvecklingsavdelningarna ansvarar intervjuobjektet för att tillgodose 

projekten med resurser och agera som är sakkunnig i frågor gällande t.ex. Long Lead Items 

(LLI) för att kunna prioritera och avgöra vad ska beställas eller tillverkas. Detta görs sällan i 

den formella Early Production Planning milstenen då den är valfri att ha med i projektplanen. 

Istället tas beslut baserat på erfarenhet vad som är LLI och därmed måste prioriteras först. 

Oftast tas detta beslut genom en dialog mellan utvecklingen i form av ingenjören tillsammans 

med produktion, projektledare och eventuellt inköp. Kommunikationen mellan utveckling och 
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projekt upplevs individberoende beroende på projektledarens bakgrund och dennes förståelse 

för processen, Personen berättar att "en projektledare som har jobbat med produktion eller 

utveckling tidigare tenderar att ha bättre koll på flödet jämfört med någon från t.ex. 

marknad”. ”Kanske bör ett och samma arbetssätt gälla för projektledare då de som grupp 

arbetar olika.” För större projekt finns en Project Management Plan som tydligt påvisar vem 

som är ansvarig för olika ansvarsområden. Om PMP ska användas bestäms under Tailoring 

Guide men gäller i regel inte för de mindre projekten då det anses vara överflödigt arbete. Men 

det är intervjuobjektets åsikt att det finns värde i denna ansvarsfördelning. Att innan projektets 

start tydliggöra vem som ansvarar för kontakt med exempelvis beredning eller produktion, för 

ibland kanske ansvaret att korta ledtiderna för vissa beslut finns hos linjen istället för att alla 

ska vänta på att projektledaren ska fatta ett beslut. Idag är det endast erfarenhet som avgör hur 

arbetet med respektive projektledare ser ut och att förvirring och missförstånd kan uppstå. 

Personen uppger att det finns en milsten där konstruktionen låses och att det efter den milsten 

krävs en mer formell ändring. Denna milsten kan dock flyttas på bekostnad av produktion och 

sluttest som måste absorbera den förlorade tiden. ”Ibland görs ändringar som ett aktivt val, 

ibland görs ändringar lite mer när som helst, ingenjörerna får ingen information om att 

grejer köps in, utan det ska de veta när de lägger in något i spring, men detta tänker inte 

konstruktörerna på.” Saab strävar efter att det ska genomföras mer medvetna revisioner till 

konstruktionsmodulen Spring där konstruktören lägger in de konstruktioner de skapat i CAD. 

Intervjuobjektet saknar teknisk kunskap hos projektledare alternativt att utvecklingen 

tillhandahåller med en huvudkonstruktör eller teknisk projektledare som styr på en detaljnivå 

och bygger konstruktionsmoduler i Spring.  

Samarbetet med planeringen sker till största del via systemen där arbetet sker gemensamt samt 

projektmöten och i dagsläget diskuteras det inte hur stor påverkan konstruktionsändringar har 

på produktion och slutleverabeln.  

Förbättringsförslag 

• Stor spridning på arbetssätt hos PM. Ansvaret måste fastställas innan projekt börjar. 

• Medvetna överföringar, att konstruktören förmedlar en tydlig bild av läget och är 

medveten om konsekvenser av en överföring 

Intervju konstruktör 

I dagsläget anser intervjupersonen att arbeten i projekt sker i en sekventiell process med en 

bristfällig kommunikation mellan funktionerna inköp, beredning, produktion och 

konstruktion. Arbetet i projekten är belastat av formaliteter, dokumentation och många möten. 

Intervjupersonen önskar att kommunikationen blev bättre i hela organisationen och det fanns 

ett forum för att träffas och prata, dels i projekt men också i den egna avdelningen. Att 

kommunicera via spring som görs idag anses bristfälligt och intervjupersonen önskar att 

projektledaren ska lägga mer fokus på att prioritera kommunikationen i form av mindre möten 

med tätare mellanrum, samlokalisering och dynamiken i gruppen för ett tightare team. En mer 

engagerad projektledare önskas för att öka förståelsen för de komplexa gränssnitt som finns 

mellan olika funktioner i projektet. Spring funkar inte optimalt i dagsläget. Det råder nu 

oklarhet om vem som ska gå in och ändra strukturer i Spring. I dagsläget kan både 

konstruktörer, planörer och projektledare gå in och sätta en struktur som planerbar eller 

byggbar vilket innebär att det läggs en inköpsorder på materialet i Spring. Detta resulterar i att 

en projektledare eller en plannör kan sätta en ofärdig struktur som planerbar i Spring vilket 

resulterar i att det kan köps in material som sedan kan bli överflödigt om strukturen ändras 

igen. Intervjupersonen önskar klarare riktlinjer för vem som får ändra status på strukturer i 

Spring och att ansvaret ska vara uppdelat redan i början av projektet för att undvika 

missförstånd. Samtidigt menar personen att det kan råda blandade uppfattningar om vilka 

konsekvenserna som kan inträffa, som till exempel onödigt inköp, av att en konstruktör ändrar 
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en struktur i Spring utan att kommunicera ändringen på nåt annat sätt.  Module Based Design, 

MBD, ges som ett förbättringsförslag till dagens arbetssätt i Spring. Där kan konstruktörerna 

arbeta med sina konstruktioner i CAD i en engineering-bill-of-materials, en så kallad E-BOM, 

där de kan lägga in hela konstruktionen och ange olika parametrar såsom måttsättning, 

materialval och tänkt tillverkningsteknik. Denna E-BOM är sedan kopplad till en modul för 

respektive funktion i projektet, alltså en för inköp, en för produktion och en för beredning. Där 

kan de se de konstruktionsändringar som görs med hjälp av att varje ändring markeras med en 

flagga. De kommer även kunna utforma strukturen på ett sätt så att den passar dem. De 

kommer däremot inte kunna göra konstruktionsändringar, detta kan bara konstruktörerna 

göra. På detta sätt kan de funktionerna samverka och redan i ett tidigt skede påverka 

konstruktionen i fråga om produktionsvänlighet eller material. 

Förbättringsförslag: 

• Förbättra spring, eventuellt med MBD 

• Tydligare ansvar när det kommer till konstruktionsändringar och ändring av status i 

Spring 

• Mer fokus på samarbete 

• Mindre möten mer ofta 

Intervju planering 

När produktionen ska förberedas blir planörerna först informerade vid PULS-mötena och 

därpå lägger de in ett behov i affärssystemet så att inköp kan köpa in det som behövs och 

produktion ser produktionsbehovet. Såvida marknad tagit beslutet att en preorder ska 

genomföras, då blir huvudplaneraren informerad om vad som gäller vad som gäller. Planören 

är vanligen inkopplad tidigt i projektet och kontrollerar resursbehovet för ordern. Aktiviteterna 

varierar beroende på om det handlar om rutinmässig produktion eller ovanliga produkter som 

ska produceras vilket kräver att en beställning av material. Vid preorder tar marknad beslutet 

om hur mycket som får köpa in. Ett formellt Early Production Planing möte görs sällan utan 

det sker idag under mer informella former men planeras i framtiden att hållas oftare då rollern 

som huvudplanerar införs.  I dagsläget sker mycket mailkonversationer där systemingenjörer, 

planerare etc. tillsammans kommer överens om vad som ska beordras. 

Arbetet med att bygga leveransstrukturer i Spring varierar mellan projektledarna, vissa gör det 

helt själva på sitt sätt och vissa låter någon annan göra det t.ex. 

huvudkonstruktör/systemingenjör. Ett problem är att varje projektledare hanterar saker olika 

beroende på vad de tycker är bäst. Vilket skapar oreda för andra involverade som inte riktigt 

vet vad de kan förvänta sig. 

Under utvecklingsprojekt är det mycket som ska fram och det blir ofta förseningar i projekten 

berättar planören, ofta kan detta ses i affärssystemet där produkter som inte är 

färdigkonstruerade egentligen ska börja produceras. Detta beror på de korta ledtiderna. Som 

planör krävs frekvent kommunikation med konstruktörerna som fyller på med konstruktioner 

till beordring vart eftersom de blir klara medan vissa delar som t.ex. längder på kablar dröjer. 

Trots den dagliga kontakten mellan parter ändras ofta besluten torts att konstruktören givit 

klartecken att börja producera. Konstruktionsändringar hanteras i konstruktionsverktyget 

Spring och om det ändras där utan att säga till upptäcks ändringen inte förens någon aktivt 

söker fram artikeln och ser att den inte har något produktionsbehov (som till exempel kan göra 

när delar ankommer eller blir liggande på lager). Dessa överföringar görs flera gånger i veckan 

och måste godkännas av en planör men då det kan röra sig om meterlånga listor av 

artikelnummer uppfattas det sällan om någon artikel är borta eller utbytt. Intervjuobjektet 

misstänker att alla konstruktörer inte förstår hur deras ändringar och överföringar påverkar 

andra delar av företaget och att det vore bra om konstruktören själv kunde kontrollera och se 

om artikeln i fråga redan är inköpt eller produktionen inledd. 
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För att kommunicera att något är klart frisläpper konstruktören konstruktionen varpå den sätts 

till byggbar och ett tillverkningsbehov blir synlig. Innan det när konstruktörerna inte är helt 

säker på konstruktionen sätts den som preliminär varpå en planerare sätter artikeln till 

planerbar vilket gör att ett materielbehov dyker upp och det köps in och planeraras för 

produktion men börjar inte producera ännu. 

För kommunikation och överlämningar anser hen att det krävs ett bättre arbetssätt och system 

för att det ska fungera, i dagsläget är det mycket mail och verbal kommunikation men inget 

formellt och kontinuerligt arbetssätt. Ett av problemen är att bägge parter arbetar i samma 

konstruktionsnavigator då både utvecklings- och leveransstrukturen ligger i samma modul och 

konstruktörerna vill kunna arbeta på sitt sätt i sin miljö utan att det påverkar någon annan men 

just nu påverkar deras ändringar alla andra. ”Det vore bra att kunna skilja på strukturerna 

men idag finns inte det stödet i systemet”. 

Trots tidigare nämnda förseningar är det intervjuobjektets uppfattning att leveranstider hålls 

men att det kräver att produktion och leveranslager krymper sina tider med hjälp av konsulter 

och forcering men att detta i längden inte är hållbart varken ekonomiskt eller för arbetsmiljön. 

Förbättringsförslag 

• Bättre kontroll på konstruktionsändringar  

• Ändring på uppdatering av strukturer och kvalitetskontroll mellan 

• Bättre konstruktionsnavigator/affärssystem  

Intervju inköp 

Inköp betonar vikten av att de blir inblandad tidigt i produktionsstarten när produkten 

fortfarande är påverkbar om de i sin tur ska kunna ha möjlighet att påverka priset från 

leverantörerna och att ”desto mer utveckling desto tidigare behöver inköp vara med för att 

påverka och kunna få ett lågt pris”. Inköp uppger att milsten Early Production Planning sällan 

sker i den formella formen då den är valbar utan sker under mer lösa former samt att det ibland 

slarvas med att bjuda in inköpsrepresentanter till de produktionsförberedande möten men att 

detta till stor del beror på personen som leder projektet. De känner inget behov att vara med på 

varje milsten i projektet då de har en tendens att bli väldigt teknisk och detaljrika när 

konstruktionen diskuteras men inköp vill inte att de ska ha kommit till sena milstenar utan att 

de har blivit informerade och saknar en checkpoint för deras funktion i checklistorna för 

milstenarna t.ex. ”Har inköp blivit informerade om detta underlag?” eller ”Är den första 

offerten intagen av inköp?”. 

Försäljningsunderlaget från marknad upplevs ibland vara bristfälligt och diffust när de 

behandlar outvecklade produkter där pris, leveranstider och dylikt inte finns inlagt på ett 

artikelnummer. Det upplevs att försäljningsunderlaget från marknad ibland kan vara 

bristfälligt och diffust då det säljs outvecklade produkter där pris, leveranstider och dylikt inte 

finns inlagt på ett artikelnummer. Istället läggs en order där det tas ett vad som tros vara ett 

liknande artikelnummer och ibland utan artikelnummer överhuvudtaget. 

Det är även intervjuobjektets uppfattning att arbetet med att lägga in en order för beordning 

kan dröja upp mot en månad då leveranstiden anses ligga lång in i framtiden, ordern kan vara 

såld av ett säljkontor utomlands, ingen projektledare är utsett eller att styrgruppen inte gett 

okej att starta. Istället är det hens åsikt att projektledare genast borde få fram rätt 

artikelnummer för produkterna och att planör behöver lägga in ordern. Vidare upplever hen att 

prokrastineringen fortsätter genom utvecklingsprojekt där leveranstiden är långt fram och 

beskriver ett exempel där de i flera år vetat att projektet kräver vidareutveckling av en produkt 

till ett större projekt men på grund av brist på utvecklingsingenjörer och människans natur har 

detta projekt skjutits fram så lång att det nu finns en risk att de ej kan leverera i tid. 
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För att veta om konstruktionen är helt färdig så gör konstruktörerna en frisläppning på den 

detaljen de utvecklat. Egentligen ska det mellan konstruktion och inköp finnas en 

beredningsfunktion som väger in bland annat hur pass produktionsvänlig konstruktionen är 

och antal av komponenter som ska beställas för att ha tillräckligt med reservdelar. Denna 

funktion anser intervjuobjektet ha rationaliserats bort och idag har inköp själva ansvar för 

många av dessa uppgifter. Trots att inköp köper på frisläppta detaljer som ska vara 

färdigutvecklade kommer det ändå ändringar på dessa. De har därför nyligen börjat med en 

metodik där de sätter en etta i produktstrukturen om konstruktören är helt säker och det är ok 

att köpa eller en nolla om konstruktören tror att allt är bra men inte är helt säker. Detta 

arbetssätt har haft varierande framgång men intervjuobjektet upplever att i kombination med 

god kommunikation är detta hanterbart. En konstruktör får inte ändra en artikel enlig Saabs 

Form, Fit and Function regel, den får alltså inte byta utseende så att delarna inte passar oavsett 

om en äldre version köps, annars ska den byta artikelnummer. Även detta förekommer ibland 

och då byter konstruktören helt enkelt ut artiklarna i konstruktionsverktyget Spring varpå 

behovet på den gamla (med saker som redan kan vara köpta eller beställda) försvinner 

obemärkt och ett nytt dyker upp i de långa listorna med behov. 

Inköparen tror problemen bakom de onödiga inköpen är: 

• Överinköp; köper fler reservdelar än nödvändigt 

• Preorder material där kontraktet gick till någon annan; vid stora ordrar tar företaget 

en medveten risk och startar arbetet för att kunna ha möjlighet att leverera tid om Saab 

vinner kontraktet 

• Misstag; Strukturer med befintliga artiklar har slängts ihop vid projektstart, artiklar 

har under arbetets gång visat sig fel eller byts ut. Många parter jobbar i samma 

konstruktionsmodul i Spring varpå det lätt händer att något missas eller tolkas fel. En 

projektledare eller huvudkonstruktör lägger exempelvis in basstrukturen (BOM) 

exempelvis på kit nivå varpå en konstruktör fortsätter på stycknivå vilket innebär att 

alla hen artiklar multipliceras med antal kit fast det korrekta totala antalet redan är 

angett. Nyligen genomfördes ett projekt där för många artiklar köptes in av misstag där 

dess styckpriset var hundratusen kronor. 

Förbättringsförslag 

• Tror processen behöver göras mer parallell, att de arbetar för sekventiell idag 

• Saknar en checkpoint i processen som kontrollerar att inköp är informerade 

• Tror att konstruktörerna behöver informeras för att göra mer medvetna överföringar 

där de förstår konsekvenserna av deras överföringar 

• Anser att konstruktionsmodulen i Spring idag har för många kockar vilket leder till 

missförstånd och misstag 

Intervju beredning 

Beredningen fungerar som en länk mellan utveckling och produktion och har till ansvar för 

produktionssättning och att förstå och påverka konstruktionen så att den blir 

produktionsvänlig dvs lätt att bygga, lätt att plocka isär (reparera), tillhandahålla 

monteringsutrustning men då testning är en central del i Saabs leveranser utgör testprogram 

och testutrustningen en betydande del av deras arbete i jämförelse med en klassisk beredning. 

På grund av Saabs låga tillverkningsvolymer är inte produktionsteknik och effektiviteten hög 

prioriterat. När beredningen blir inkopplad i projekten varierar beroende på vem som är 

projektledare och projektets karaktär men de vill själva vara med så tidigt som möjligt på 

projektmötena för att hålla sig informerade om projektets riktning och ifall grejer byts ut, men 

det finns egentligen inte så mycket arbete för dem inledningsvis. Beredaren anser att de absolut 

ska vara en del av projektgruppen oavsett om projektet bara går ut på köp av befintlig produkt 

eller om det rör sig om nyutveckling då deras perspektiv behövs. Dialogen med konstruktörerna 

varierar, vissa delar gärna med sig och informerar medan andra är mer sparsamma och ofta 
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sker konstruktionsändringar utan att det meddelas. Det är vanligt att ändringar behövs då saker 

inte blir som tänkt och det kan ändras in i det sista vilket kräver en bra dialog mellan parterna. 

Om en redan färdig produkt ska ändras krävs det att de skrivs en Engineering Change 

Procedure som innehåller en checklista med flera punkter varav några punkter är riktade mot 

beredningen t.ex. om produkten är producerbar. Beredaren uppger att många utelämnar denna 

ECP och ändrar oavsett vilket kan medföra att produkten inte är kompatibel till alla test och 

detta upptäcks i vissa fall inte förens produkten skickats utomlands och ska testas på site hos 

kund. 

Förbättringsförslag 

• Arbetssättet i Spring, vill kunna skilja på konstruktions och produktionsstrukturen för 

att kunna göra ändringar i och kunna deltesta olika komponenter. 

• Personberoende projektledare, beredningen med fleras arbete beror mycket på 

projektledarens intresse för produktionssättningen. Vill ha tydlighet kring vart 

ansvaret med produktionssättningen ligger. Ansvarar projektledaren för 

avstämningsmöten med produktionsledningen eller ör beredningen det själva. 

• Beredaren upplever att det bäst att jobba självständigt men att projektledaren kallar till 

avstämningsmöten och följer upp projektets aktiviteter. 

Intervju produktionsledning 

Efter att Saab har vunnit ett kontrakt med en kund börjar projekten med ett OMG-möte som i 

sin tur resulterar i ett uppstartsmöte, om projektet får godkänt att fortsätta på OMG-mötet. 

Därefter sker den dagliga styrningen i form av regelbundna veckomöten som ske under 

projektets gång. Produktionsledningen blir involverade i projekten för första gången vid OMG-

mötet, men hur involverade de är i uppstartsmöten och de veckomöten som löper under 

projektets gång kan variera beroende på vem som är projektledare. Projektledningens ansvar 

är att tillhandahålla projekten med resurser, definiera produkter med lång leveranstid och 

avgöra när produktion måste starta för att projektet ska hinna leverera klart i tid. Ett arbete 

som kräver att produktionsledningen får kontinuerlig information och involveras under hela 

projektets gång. Hur mycket produktionsledningen behöver involveras under projektens gång 

beror på hur mycket nyutveckling som ska göras i projekten. Om det är hyllprodukter utan 

någon form av kundanpassning som ska säljas krävs inte samma arbetssätt som i ett rent 

nyutvecklingsprojekt. Där behöver produktionsledningen vara aktiva under hela 

framtagningen av produkten och involveras tidigt i produktutvecklingsfasen jämfört med 

hyllprodukter. Just nu upplever produktionsledningen att projekt som innefattar någon form 

av nyutveckling av existerande hyllprodukter till exempel en kundanpassning hanteras som ett 

projekt som säljer hyllprodukter och därmed inte involverar produktionsledningen tillräckligt 

mycket i nyutvecklingsfasen. Produktionsledningen upplever även att ett stort fokus läggs på 

utveckling- och konstruktionsdelen under ett projekt och att milstenar som berör 

produktionstart, montering och skeppning eller leverans inte får lika stort fokus eller i vissa fall 

glöms bort helt. Mötet för milstenen CDR upplevs handla om att gå igenom formella dokument 

och kontrollera att olika dokument är frisläppta, istället för att lyfta och diskutera olika 

konstruktionsfrågor. Kommunikationen och överlämningar i projekt upplevs också variera 

beroende på vem som är projektledare och generellt sätt vara bristfällig. Det som varierar är på 

vilket sätt information sprids och hur ofta det sker. Produktionsledningen önskar en ökad 

tydlighet kring ansvarsfördelningen tidigt i projektet samt att det fastställs vilken deadline som 

gäller för respektive uppgift och avdelning i ett projekt. De önskar att den ansvarsfördelningen 

görs så fort ett projekt får godkänt att fortsätta efter ett OMG-möte för att alla ska ha en och 

samma bild över hur projektet ska löpa. Konstruktionsändringar kommuniceras via Spring, 

mail eller verbal kommunikation under olika former av möten under projektets gång. Vilken 

väg som väljs anses bero på vem som är konstruktör och i vissa fall på vem som är projektledare 

om det till exempel kommuniceras på ett veckomöte som isåfall projektledaren kallar till. 

Produktionsledningen upplever att kommunikationen mellan de olika funktionerna i ett 
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projekt behöver bli bättre. De anser att de inte involveras tillräckligt tidigt i processen och att 

det leder till problem senare i projektet. De upplever även att det finns en varierande eller dålig 

kännedom och förståelse hos konstruktörerna för vilka konsekvenser en konstruktionsändring 

kan ha på till exempel inköp eller produktion i ett sent skede. Idag görs inköp baserade på 

ogenomtänkta val och missförstånd vilket leder till att det läggs ordrar på produkter i onödan 

för att konstruktionen sedan ändras ytterligare. Resultatet blir att det köps in produkter som 

inte används och som sedan ska lagerhållas och därmed innebär ytterligare en kostnad. De tror 

att en ökad medvetenhet och mer genomtänkta val av konstruktionsändringar kan minska de 

negativa konsekvenser som kan uppstå när konstruktionsändringar görs mer sporadiskt. 

Dessutom önskar de tydligare riktlinjer kring deadlines och vilka konsekvenser som det innebär 

att inte klara en deadline. I nuläget behöver projekten som felbeordrar inte stå för kostnaderna 

det innebär, utan de hamnar hos produktion i form av omappat material som ligger och tar 

onödig plats i lagret. Istället önskar produktionsledningen att de projekt som felbeordrar ska 

stå för dessa kostnader. De anser även att informationsflödet kan förbättras rent allmänt. Till 

exempel göra initiering gällande inköp av material eller produktionsstart tydligare för att öka 

medvetenheten i hela projektteamet om vad som händer i projektet. Just nu sker det lätt 

missförstånd då konstruktionsändringar kommuniceras på olika sätt i olika projekt. Därför 

önskas fler möten mer frekvent under processens gång. De anser även att den 

produktionsberedning som finns idag anses vara för få och fokusera på fel saker.  

Förbättringsförslag  

• Tydligare ansvarsfördelning tidigt i projektet 

• Mer medvetna och aktiva konstruktionsändringar 

• Ökad kommunikation och informationsutbyte i projektteamet 

• Konsekvenstänk 

• Produktionsberedning saknas 

 


