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Sammanfattning 
 

 

De flesta företag inom tillverkningsindustrin utför sina projekt efter en traditionell 

projektmodell som är uppbyggd efter faser och beslutspunkter på ett sekventiellt vis, 

som för med sig stabilitet och kvalitetssäkring. I takt med teknologins snabba framfart 

har dock dessa projektmodeller börjat upplevas rigida, då beslutsvägar är för långa, 

dokumentation för omfattande etc. Ett behov har således upptäckts inom 

tillverkningsindustrin att utveckla ett effektivare projektarbetssätt. 

 

Inom IT-branschen används agil projektledning, som bygger på agila principer och 

värderingar om att förenkla och ständigt utveckla sitt projektarbete. Ett steg i detta är en 

arbetsprocess där uppdraget delas upp i mindre cykler, så kallade sprintar. Då själva 

agila projektprocessen passar bättre inom IT-branschen och är mycket svår att 

implementera i ett tillverkande företags projekt, så finns det ändå agila principer som ett 

tillverkande företag skulle kunna implementera för att få ett effektivare projektarbete. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka agila principer som kan 

appliceras i projekt inom tillverkningsindustrin. Detta kommer att göras genom att 

identifiera problem inom fallföretaget KalmarGlobals projektarbete för att sedan ta fram 

agila lösningar på problemen. Studien kommer genomföras genom intervjuer av 

nyckelpersoner inom KalmarGlobals projektorganisation, samt genom observationer av 

deras projektmodell och dokumentation. 

  

Studien visar att det inte går att implementera agila projektmetoder rakt av, men att det 

däremot finns principer inom det agila som kan och bör implementeras för att få ett 

företags projektarbete mer effektivt. Dessa är bl a enklare dokumentering, stå-upp-

möten samt självstyrande grupper. För att kunna implementera dessa agila principer 

krävs en förändring i projektkulturen där studien som första steg i förändringen tagit 

fram en ny rollbeskrivning av den moderna projektledaren. 
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Summary 
 

Most manufacturing companies perform their projects according to a traditional project 

model that is structured in stages and decision gates in a sequential manner, which 

results in stability and quality assurance. However, in line with the rapid advance of 

technology, these project models have begun to be perceived as rigid, as decision paths 

are too long, documentation too comprehensive etc. A need has thus been discovered 

within the manufacturing industry to develop a more efficient project approach. 

 

In the IT industry, agile project management, based on agile principles and values, is 

used to simplify and continuously improve working within projects. One step in this is a 

work process where the mission is divided into smaller cycles, so-called sprints. As the 

agile project process works better in the IT industry, and is very difficult to implement 

in a manufacturing company's projects, there are still agile principles that a 

manufacturing company could implement to get more efficient project work. 

 

The purpose of this study is to examine how, and which agile principles can be applied 

in projects in the manufacturing industry. This will be done by identifying problems 

within the case company, KalmarGlobal’s way of working within projects, and then 

developing agile solutions to the problems. The study will be conducted through 

interviews of key people within KalmarGlobal’s project organization, as well as 

observations of their project model and documentation. 

 

The study shows that there are difficulties implementing the agile project methods, but 

that there are agile principles that can and should be implemented to make a company's 

project work more effective. These include simpler documentation, stand-up meetings 

and self-governing groups. In order to implement these agile principles, a change in 

project culture is required, where the the study as the first step in the change has 

developed a new role description of the modern project manager. 
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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka agila principer som kan 

appliceras i projekt inom tillverkningsindustrin. Studien har skett på fallföretaget 

KalmarGlobal och resultatet visar att det inte går att implementera agila projektmetoder 

rakt av, men att det däremot finns principer inom det agila som kan och bör 

implementeras för att få företagets projektarbete mer effektivt. Dessa är bl a enklare 

dokumentering, stå-upp-möten och självstyrande grupper. 

 

 

 

 

Nyckelord: Projektledning, Agil projektledning, Lessons learned, IPMA, Projektkultur   
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till examensarbetet, vilka problemområden som 

skall behandlas, samt studiens syfte och målsättning. Vidare nämns också vilka 

avgränsningar som görs. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Det blir alltmer vanligt att företag arbetar i projekt utöver sin ordinarie organisation, och 

i och med detta har frågor uppkommit som hur t ex företag kan utnyttja 

projektarbetsformen till att skapa värde och uppnå affärsmässiga och sociala mål 

(Antvik & Sjöholm 2016). Den utveckling som skett mot ett mer projektbaserat arbete 

kommer till stor del ifrån att företag, p g a snabb teknologisk utveckling och med det 

ökad konkurrens behövt uppnå ett mer effektivt arbete (Tonnquist, 2016). Projekt, vilket 

Skyttermoen och Vaagaasar (2016) definierar som en tillfällig organisation som ska 

skapa mervärde för uppdragsgivaren, hjälper därmed företaget att snabbt möta de 

förändringar som ständigt sker.  

 

Ett projekt kan enligt Antvik & Sjöholm (2016) särskiljas från övrig verksamhet genom 

att fyra kriterier uppfylls. Dessa är att det är styrt utifrån mål, tillfälligt, begränsat, samt 

unikt. Att arbeta i projektform väljs då arbetets aktiviteter inte kan utföras inom 

organisationens normala operativa gränser, utan således behöver utföras på ett unikt sätt 

(PMBOK 2004). Projekt grundar sig i strategiska överväganden såsom ett 

marknadsbehov, organisatorisk behov, kundförfrågan eller ett lagkrav, som behöver tas 

fram inom en relativt kortsiktig, begränsad tidsram. Projektarbete handlar således i 

grunden om att noga planera, organisera, leda och kontrollera projektets givna resurser 

för att kunna uppnå detta relativt kortsiktiga mål (Kerzner 2009). 

 

Det traditionella sättet att arbeta i projekt bygger på en sekventiell metod, där man 

arbetar utefter faser och genomför varje fas innan man går vidare till nästa. Processen är 

i kronologisk ordning initiering, planering, genomförande, överlämning och kontroll 

och slutligen stängning (PMBOK 2004). I slutet av varje fas finns en beslutspunkt där 

ett beslut ska tas om man ska fortsätta med projektet enligt plan, gå tillbaka och ändra 

eller komplettera, stoppa projektet tillfälligt eller avbryta det helt. Beslutet baseras på 

ifall fasens alla krav har uppfyllts och all dokumentation färdigställts (Tonnquist 2016). 
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I och med teknologins framfart började den traditionella projektmetoden upplevas allt 

mer rigid och inom IT-branschen kände man att ett mer flexibelt arbetssätt hade 

behövts. En utveckling för att ta fram nya, flexibla sätt att arbeta i projekt påbörjades, en 

utveckling som i slutändan blev uppkomsten av de agila projektmetoderna (Gustavsson 

2015). Agil kommer från engelskans agile som betyder rörlig eller vig och metoderna 

handlar således om flexibilitet och en strävan att ständigt förbättra sitt projektarbete. 

Metoderna bygger på många olika principer, där processen är en av de största 

skillnaderna mot traditionell. I agil projektledning utförs projektarbetet på ett 

inkrementellt och iterativt sätt i form av att dela upp uppdraget i korta tidsbestämda 

cykler, så kallade sprintar (Schwaber 2004). 

 

En annan stor del i det agila tankesättet att ständigt förbättra sitt projektarbete är att göra 

en erfarenhetsåterföring, så kallad lessons learned, i slutet av projektet. Då ska 

erfarenheterna från projektet sammanfattas i en slutrapport, ta till varas på, samt spridas 

vidare till nästkommande projekt och till övriga inom verksamheten (Duffield & 

Whittey 2014). En lessons learned kan utföras på många olika sätt, men oavsett hur den 

utförs så är det viktigaste att den används. Enligt den agila värderingen “att fokusera på 

resultat framför omfattande dokumentation” bör lessons learned-rapporten således 

hållas kort och endast de väsentligaste delarna tas med (Gustavsson 2015). 

 

1.2 Problemformulering 

Fördelen med att arbeta med traditionella projektmetoder inom tillverkningsindustrin är 

att det säkerställer att alla krav har uppfyllts innan projektet kan gå vidare till nästa fas, 

att t ex en genomförlig förstudie och planering har gjorts innan genomförandet påbörjas. 

Skulle det vara att man börjar genomföra delar av projektet innan planeringen är hundra 

procent klar finns det en risk att det man utför inte behövs i slutändan och att man då får 

höga kostnader i form av ändringar och onödig nedlagd tid (Gustavsson 2015). 

 

Den snabba teknologiska utvecklingen och den ökade konkurrensen den tillför har dock 

lett till att även företag inom tillverkningsindustrin börjar se problem med att sina 

traditionella projektmetoder är för rigida (Conforto & Amaral 2016). Projekt som 

genomförs blir ofta försenade och färdigställda efter deadline då det inom projektet är 

för långa beslutsvägar, för omfattande dokumentation och att alla typer av ändringar tar 
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för lång tid (Gustavsson 2015). Ett sätt att effektivisera projektarbetet hade således varit 

att utforska möjligheterna för att implementera agil projektledning. 

 

Enligt Conforto m fl (2014) så finns det flera utmaningar när det kommer till 

implementering av agila projektmetoder i en tillverkningsindustri. Några av dessa är 

begränsningen att kunna sätta ihop ett team med medlemmar som kan arbeta heltid i 

projekt, att leda ett team agilt där medlemmar inte befinner sig på samma fysiska plats i 

världen, samt att ha inblandade leverantörer som inte arbetar efter samma metod. Vidare 

nämner Tonnquist (2016) att agila arbetsmetoder även fungerar mindre bra i fall där det 

finns fasta kontrakt, en tydlig målbild, många och tydliga krav, samt där det är höga 

kostnader för ändringar. 

 

Gustavsson (2015) menar att även om de agila arbetsmetoderna fungerar bättre inom 

vissa områden, så finns det ändå agila principer som är användbara i de flesta områden, 

då de kan anpassas och inte behöver användas fullt ut. Conforto m fl (2014) menar 

också att vissa delar kan användas, exempelvis en bättre kortfattad projektbeskrivning, 

en gemensamt ihopsatt projektplan med delade ansvarsuppgifter och en plan som hålls 

uppdaterad veckovis. 

 

Antvik & Sjöholm (2016) menar att även om att utveckla projektmodeller är viktigt så 

är det viktigaste i slutändan förmågan att kunna leda ett projekt. Vidare nämner de att 

många organisationer lägger för lite vikt vid att projektledaren ska vara ledare och har 

en tendens till att utse projektledare baserat på tekniska meriter istället för 

ledaregenskaper. Därför är det viktigt att oavsett vad man försöker implementera även 

studera ledarskapet. 

 

Det är studiens uppgift att undersöka ytterligare ifall och i vilken utsträckning agila 

principer skulle kunna implementeras inom tillverkningsindustrin. Den huvudsakliga 

undersökningsfrågan för studien med två tillhörande underfrågor kan sammanfattas 

som: 
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Hur skulle ett tillverkningsföretags projektarbete kunna förbättras genom applicering 

av agila principer? 

- Vilka effekter kommer detta få på företagskulturen samt projektledarskapet? 

- Vilka förutsättningar krävs av företaget för att implementera agila principer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera problem som finns i det tillverkande fallföretaget 

KalmarGlobals projektarbete för att sedan ta fram åtgärdsförslag på problemen, främst 

genom att analysera agil projektledning. Således är även syftet med arbetet att få en 

djup förståelse över traditionell projektledning, samt agil projektledning och dess 

begränsningar i tillverkningsindustrin. 

 

1.4 Mål 

Målet med studien är att hitta problemområden som finns inom KalmarGlobals 

projektarbete, för att sedan ta fram åtgärdsförslag på problemen. Utöver generella 

åtgärdsförslag så har studien som mål att ta fram en erfarenhetsåterföringsmall på en 

sida, samt en rollbeskrivning över vad som krävs av den moderna projektledaren, där 

båda resultaten ska kunna appliceras i ett tillverkande företags projektarbete. 

 

1.5 Avgränsningar  

Projektledning är ett stort övergripande område där det finns många olika typer av 

projekt som genomförs och många olika inblandade intressenter beroende på typ av 

projekt. Studien kommer således göra följande avgränsningar: 

- Ingen implementering kommer att ske, utan resultatet kommer endast vara 

åtgärdsförslag för förbättring av projektarbete inom tillverkande företag. 

- Inom agil kommer fokus ligga mer på de agila principerna, värderingarna och 

tankesätten, än den agila projektprocessen. 

- Endast fokusera på företagets interna projekt. Med andra ord kommer inte 

kundprojekt och kundens inblandning att undersökas. 

- Fokus kommer att ligga på nyutvecklingsprojekt, så kallade NPD-projekt.  

- KalmarGlobal använder sig även av ABC-klassificering av sina projekt, där ett 

projekt blir klassificerat beroende på dess omfattning, budget, komplexitet etc. 

Ett A-projekt är ett mycket komplext och/eller signifikant projekt med stor 
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omfattning och ett C-projekt ett mycket mindre projekt. Studien kommer inte 

att fokusera på dessa, utan istället kommer fokus att ligga på B-projekten vilka 

är de projekt som KalmarGlobal genomför flest av, de som kan anses vara 

standard-projekt, speciellt för NPD-projekt. Dessa projekt har en genomsnittlig 

längd på ca 1,5-2 år. 

 

 

 

 

 

  



  
 

6 

2 Metod 
 

I detta kapitel kommer metoder för hur studien skall utföras att presenteras. Detta 

inkluderar hur datainsamling kommer att hanteras, hur kvaliteten på insamlad data 

kontrolleras samt motivering för val av metod. Studien kommer att utföras enligt 

följande studiedesign (se figur 1): 

 

 
Figur 1. Studiedesign 

 

Fallföretaget KalmarGlobal har upptäckt ett övergripande problem de har. Studien 

kommer sedan att inledas med att en undersökningsfråga formuleras, i form av vad 

anledningen till problemet är och hur det kan lösas. För att besvara första frågan 

kommer en pilotstudie att göras för att finna anledningar till problemet, 

problemområden. Detta kommer att göras genom att läsa teori för att få förståelse över 

problemet, samt genom att göra intervjuer och observationer på KalmarGlobal. När 

problemområdena lokaliserats kommer åtgärdsförslag att tas fram, genom att läsa 

djupare i teorin för att hitta potentiella lösningar, samt genom fler intervjuer, för att ta 

respondenternas erfarenheter och kunskaper till hjälp. Lösningsförslagen kommer sedan 

att valideras genom en presentation och diskussion med de erfarna respondenterna. 

 

2.1 Val av metod och ansats 

Studien kommer att utföras genom en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. 

 

En kvalitativ metod är en metod som bygger sin analys på språket, i form av ord, 

uttryck och text, och dess variationsrikedom. Data som samlas in via en kvalitativ 

metod kommer således från intervjuer, observationer m m. Motsatsen är en kvantitativ 
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metod där istället en stor mängd data i form av siffror samlas in för att analyseras 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 

Den kvalitativa metoden valdes då den har som styrka att kunna behandla komplexa 

frågeställningar där svar inte kan ges i ett direkt mätresultat. Genom en kvalitativ metod 

fås ett rikt och omfattande svar på problemet, där meningen och betydelsen är syftet 

med resultatet (Miles & Huberman 2014). 

 

Studiens ansats handlar om hur studien hanterar relationen mellan teori och empiri. I 

detta fall har en abduktiv ansats valts. Med abduktiv ansats menas att studiens 

utgångspunkt är att undersöka ett enskilt fall för att hitta ett mönster, som man sedan 

bygger en hypotes eller teori kring. Denna hypotes eller teori prövas sedan på nya fall, 

för att stärka eller motbevisa den ursprungliga hypotesen (Patel & Davidson 2011). 

Denna ansats är en kombination av en deduktiv ansats där forskaren utgår från en teori 

för att sedan testa i verkligheten, och en induktiv ansats, där forskarens utgångspunkt är 

att undersöka verkligheten för att sedan bygga teori (Miles & Huberman 2014). Wolcott 

(1992) förklarar dessa två ansatser som “teori-först” (deduktiv) och “teori-senare” 

(induktiv). 

 

2.2 Datainsamling 

För att kunna besvara undersökningsfrågan kommer både primär- och sekundärdata att samlas 

in. Primärdata är data som behöver samlas in i studien i form av empiri, medan sekundärdata är 

uppgifter som redan finns insamlade i form av tidigare forskning som gjorts (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014). 

 

Primärdata kommer att samlas in från intervjuer av nyckelpersoner inom KalmarGlobal, samt 

genom observationer av deras projektmodell och deras dokumentation genom projektprocessen. 

Sekundärdata kommer att samlas in från diverse litteratur om traditionell- och agil 

projektledning och kommer att användas för att analysera de primärdata som samlats in. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Teorin som används i studien valdes efter att en mindre litteraturstudie genomfördes, där olika 

litteraturkällor lästes för att få en bred övergripande kunskap om ämnet. Den övergripande 

kunskapen underlättade valet av litteratur, samt framtagningen av intervjufrågor. Sekundärdata 

samlades in från både förstahandskällor, i form av vetenskapliga artiklar, samt 
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andrahandskällor, i form av grundläggande läroböcker. De vetenskapliga artiklarna hämtades 

från databaser som Linnéuniversitetets OneSearch och Business Source Premier, där sökningar 

gjordes med hjälp av relevanta nyckelord som t ex Project Management, Agile, Lessons 

Learned och Leadership. Sökresultat filtrerades sedan efter valet fackgranskade artiklar och 

efter det granskades resultaten och de mest relevanta valdes ut. 

 

2.2.2 Framtagning av intervjufrågor 

Den största delen av den empiriska data kommer att samlas in från semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna kommer ledas via en intervjumall med frågor som framtagits för att ställas till 

personer inom företaget, (se bilaga 2). Frågorna baseras utifrån övergripande kunskap om 

traditionell projektledning, agil projektledning, samt från Cargotecs egen modell och utformas 

på så sätt att intervjupersonerna behöver tänka efter och utveckla sina svar. Respondenterna ges 

även möjlighet att komma med egen input utöver frågorna, samt lyfta egna frågor de anser är 

viktiga. Målet med intervjufrågorna kommer att vara att lokalisera problemområdena inom 

projektarbetet och hitta åtgärder till dessa, genom att t ex fundera över ifall agila angreppssätt 

kan appliceras. Frågorna bjuder på så sätt in respondenten att fundera över nya potentiella 

lösningar och arbetssätt. 

 

Under studiens gång och allteftersom fler och fler intervjuer görs kommer nya tankar och frågor 

dyka upp som kommer att föras vidare till nästkommande intervjuer. Intervjumallen är på så sätt 

inte ett stelt- utan ett levande dokument. Frågorna som ställs och vilka frågor som är i fokus 

kommer också variera beroende på respondenternas roller. 

 

2.2.3 Val av respondenter 

Då studien observerar samtliga led inom projektorganisationen, så kommer nyckelpersoner från 

olika funktioner att intervjuas. Detta för att få en bredare förståelse över vad som är bra eller 

mindre bra med de olika modellerna. Som exempel kanske en projektledare tycker att ett visst 

angreppssätt hade varit mycket bra att implementera, men när man intervjuar en medlem i 

projektgruppen så tycker denne att det inte alls är ett bra alternativ. 

 

Intervjuerna kommer att göras med projektledare, medlemmar i projekt-, portfolio- och 

styrgrupper, projektägare, samt en linjechef som inte arbetar direkt i projekt för att få dennes 

perspektiv på projekt. Intervjuer kommer att ske med personer inom hela Cargotec-koncernen, 

inte bara KalmarGlobal, som har flera olika nationaliteter och är verksamma på olika ställen i 

världen. De länder som är representerade är Sverige, Polen, Finland, Kina och USA. 
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Återkopplingsintervjuer kommer att göras med vissa projektledare efter att åtgärdsförslag tagits 

fram för att presenteras och diskuteras med respondenterna. Respondenterna ges då en chans att 

bedöma åtgärdsförslagen och framföra deras åsikt om det. 

 

Totalt kommer 15 intervjuer att göras med totalt 13 respondenter. En lista över respondenterna 

som kommer att intervjuas och deras position, geografiska arbetsplats och nationalitet finns i 

bilaga 1. 

 

2.3 Etik 

Av etiska skäl kommer respondenternas namn inte att nämnas utan de kommer istället 

benämnas med sin roll. I de fall där en viss egenskap är relevant för svaret kommer deras 

avdelning, nationalitet och/eller geografiska arbetsplats att nämnas. Respondenterna har 

frivilligt ställt upp på intervjuerna och har inför intervjun fått information om vilka typer av 

frågor som kommer att tas upp och hur lång tid intervjun uppskattas att ta. Ljudinspelningar av 

intervjuerna kommer att göras endast i de fall där tillstånd från respondenten ges. Vidare 

kommer också respondenterna ha möjlighet att granska sina svar. 

 

Inför studien har ett sekretessavtal skrivits under, vilket innebär att all information av känslig 

karaktär för KalmarGlobal kommer att hanteras konfidentiellt och inte finnas med i rapporten. 

Allt material i denna rapport kommer att läsas och godkännas av KalmarGlobal innan 

publicering. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) definierar validitet som ett mätinstruments 

förmåga att kunna mäta det som avses att mätas, alltså att de resultat som studien ger 

ska ge korrekta svar på det som undersöks. Att validera arbetet handlar således om att 

styrka resultaten. 

 

För att uppnå en hög validitet i studien kommer all teori, empiri och resultat att kritiskt 

granskas. Sekundärdata som samlats in har tagits från både förstahands- och 

andrahandskällor. Förstahandskällorna som använts är i form av vetenskapliga artiklar 

som blivit fackgranskade, alltså granskade av andra forskare som besitter expertis inom 

ämnet. Andrahandskällorna som använts är grundläggande läroböcker, som har kommit 

från antingen akademiska bokförlag eller institut som t ex Project Management 
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Institute. All litteratur har också granskats genom att jämföra dess litteratur med andra 

källor, för att stärka den akademiska kvaliteten. 

 

För att styrka det empiriska innehållet har respondenter valts ut efter dess erfarenheter 

och kunskaper inom sin roll. De svar som ges kommer sedan granskas gentemot teorin. 

För att validera resultaten kommer återkopplingsintervjuer att göras med utvalda 

projektledare, samt en agil expert inom Cargotec, som arbetar i agila projektgrupper 

samt leder en agil task force inom deras integrerade mjuk- och hårdvaruprojekt. 

Studiens validitet kommer även löpande att valideras av handledaren Martin Skogmalm 

på företaget, som har en bakgrund inom Business & Project Development på företaget, 

samt har skrivit en C-uppsats om Projektorganisationer, Project Based Organizations: 

Strengths & Weaknesses (2010). 

 

Reliabilitet innebär enligt (Eriksson & Wiedersheim-Paul) att ett mätinstrument ska ge 

tillförlitliga och stabila utslag, alltså att studien skulle kunna upprepas av andra 

undersökare och att de med samma angreppssätt skulle komma fram till samma resultat. 

För att uppnå hög reliabilitet i studien kommer utförliga frågor tas fram, flera intervjuer 

(15 totalt) göras och flera olika respondenter intervjuas. 

 

2.5 Kritik mot vald metod 

En risk med att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer är att resultatet blir 

bara så pass bra som intervjupersonernas svar är. Det är därför viktigt att frågorna är 

välformulerade, att det är rätt personer som intervjuas och att det är bra samspel mellan 

intervjuaren och respondent (Lantz 2013). 
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3 Teori 
 

3.1 Traditionella projektmetoder 

Allt fler företag har börjat jobba i projekt utöver sin ordinarie organisation. Enligt 

Antvik och Sjöholm (2016) så finns det fyra kriterier som måste uppfyllas för att kunna 

särskilja ett projekt. Ett projekt ska vara: 

- Styrt utifrån mål 

- Tillfälligt 

- Begränsat, samt 

- Unikt 

 

Ett projekt ska således inte vara något repetitivt eller en kopia av något som redan 

utförts. Det ska alltid vara något nytt, även ifall den största delen av det kan vara 

liknande tidigare projekt. Att arbeta i projektform väljs då arbetets aktiviteter inte kan 

utföras inom organisationens normala operativa gränser och på så sätt behöver utföras 

på ett unikt sätt (PMBOK 2004). 

 

3.1.1 Faser och beslutspunkter 

De traditionella projektmetoderna är uppbyggda på ett sekventiellt vis, där man arbetar 

med en fas i taget och slutför den innan projektet kan gå vidare till nästa fas. Efter varje 

fas kommer projektet till en beslutspunkt där det beslutas ifall man ska fortsätta med 

projektet enligt plan, gå tillbaka och ändra eller komplettera för att sedan fortsätta, 

stoppa projektet tillfälligt eller avbryta projektet helt (Kerzner 2009). 

 

Ett projekt innehåller generellt sett följande faser och beslutspunkter (Tonnquist 2016) 

(se figur 2). 

 

 

Figur 2. Ett projekts faser och beslutspunkter 
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Idéfas, beslutspunkt 1 

Projektidéer grundar sig i strategiska överväganden såsom ett marknadsbehov, ett 

organisatoriskt behov, en kundförfrågan eller ett lagkrav, som behöver tas fram inom en 

relativt kortsiktig, begränsad tidsram (Kerzner 2009). Syftet med idéfasen är att ha 

ledningen eller portföljgruppen bedöma och prioritera dessa projektidéer för att sedan 

kunna ta ett beslut ifall en förstudie ska startas. Första beslutspunkten inom projekt är 

därför beslutet ifall man ska initiera ett projekt av projektidén. Vid denna beslutspunkt 

ska man definiera uppdraget, samt bestämma ramarna för projektet och förstudien 

(Tonnquist 2016). 

 

Förstudiefas, beslutspunkt 2 

En förstudie görs för att kunna besvara vad projektet ska åstadkomma. Inom förstudien 

brukar projektets ramar för tid, kostnad och omfattning definieras (Gustavsson 2015). 

Fasen avslutas med beslutspunkt två där det beslutas ifall planeringsfasen ska inledas 

och detta görs genom att godkänna förstudien, samt bestämma ramarna för planeringen 

(Tonnquist 2016). 

 

Planeringsfas, beslutspunkt 3 

Planeringsfasen ska ge svar på hur projektet ska utföras och resultat från denna fas är bl 

a en tidsplan, en budget, ett organisationsschema och en risklista (Gustavsson 2015). 

Dessa resultat ska sedan godkännas vid tredje beslutspunkten och vara grund till 

beslutet ifall projektet ska genomföras eller ej. Efter detta ges klartecken att starta 

projektet (Tonnquist 2016). 

 

Genomförandefas, beslutspunkt 4 och 5 

Under planeringsfasen genomförs projektet i teorin men det är först i 

genomförandefasen projektet börjar genomföras på riktigt. Projektarbetet inom denna 

fas handlar mest om uppföljningar och justeringar (Gustavsson 2015). Vissa projekt 

använder sig av en avstämningsbeslutspunkt (men är inte obligatorisk), BP4, där man 

godkänner delresultat samt beslutar om större förändringar som kan behövas. I slutet av 

genomförandefasen finns beslutspunkt fem som handlar om att godkänna 

överlämningen, där leveransen godkänns,  genomförandet av projektet avslutas, samt 

effektåterföringen påbörjas (Tonnquist 2016). 
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Överlämningsfas 

När projektet är genomfört ska oftast resultatet överlämnas till en annan part. Inom 

produktutveckling brukar detta vara att den nyutvecklade produkten överlämnas till 

produktionsavdelningen som sedan ska påbörja tillverkningen (Gustavsson 2015). 

 

Avslutsfas, beslutspunkt 6 

Under avslutsfasen ska projektet stängas och detta innebär bl a att resurser ska 

återlämnas, slutrapporter göras och effekterna och lärdomar från projektet ta varas på 

(Gustavsson 2015). Vid den sista beslutspunkten tas sedan beslut om projektet ska 

stängas. Man har då godkänt slutrapporten där alla resultat, samt lärdomar från projektet 

har sammanfattats (Tonnquist 2016). 

 

3.1.2 Roller 

Projektledare - projektledarens roll kommer förklaras mer i detalj i 3.3 

Projektledarens huvuduppgift är att se till att projektmålet uppnås genom att leda, 

organisera och planera projektet. Till sin hjälp har han en projektgrupp och möjligtvis 

delprojektledare, åt vilka han delegerar uppgifter (Jansson & Ljung 2004). 

 

Projektgrupp 

Varje medlem i projektgruppen har som ansvar att utföra sina delegerade 

arbetsuppgifter, samt rapportera sina prestationer och arbetade timmar till 

projektledaren. Projektgruppen ska planera och organisera sina egna aktiviteter så att de 

färdigställs i tid. Medlemmarna ska också delta och vara aktiva på projektmöten och 

föreslå förbättringar och ge input (Tonnquist 2016). 

 

Styrgrupp 

Styrgruppens uppgift är att säkerställa att projekt ligger i linje med organisationens 

övergripande mål och gör detta genom att vara projektets beslutsfattningsorgan. 

Styrgruppen fastställer projektplanen, granskar och godkänner resultat, samt beslutar 

om ändringar. De ska även verka som stöd för projektledaren, både genom vägledning 

och genom att lyssna på och ta beslut om ändringar som projektledaren vill utföra 

(Tonnquist 2016). 
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Projektägare 

Projektets ägare ansvarar för effekt- och projektmål och är den som initierar, följer upp 

och avslutar projektet. Således, är förstudien samt effektåterföringen dennes ansvar. 

Projektägaren utser projektledare, tilldelar resurser och är vanligtvis ordförande för 

styrgruppen. När så inte är fallet, är det dennes ansvar att tillsätta ordförande (Tonnquist 

2016). 

 

Portföljledare 

Inom företag och organisationer där många projekt genomförs samtidigt finns oftast ett 

behov av att överblicka samtliga projekt i en så kallad projektportfölj. Således tillsätter 

projektorganisationen en portföljsledning som har som ansvar att överblicka portföljen 

för att kunna koordinera resurser mellan olika projekt och ta affärsmässiga beslut. 

Portföljsledningen är speciellt inblandade i idéfasen där olika projektidéer ska granskas 

och prioriteras gentemot andra projektidéer, kundförfrågningar och initiativ för att sedan 

ta beslut om hur de gemensamma resurserna ska fördelas, samt vilka projekt som ska 

initieras (Tonnquist 2016). 

3.1.3 Projekttriangeln 

Ett projekt brukar ofta definieras utifrån de tre parametrarna tid, kostnad och omfattning 

även kallat scope. I projektets tidigare faser bestäms det hur viktiga de olika 

parametrarna är. I de flesta projekten brukar minst en av parametrarna vara fast eller 

begränsad. Om det t ex bestäms att projektets högsta prioritet är att vara klart innan 

deadline, kan man kompromissa i antingen budget (tillsätta ekonomiska medel), eller 

minska omfattningen av projektet för att på så sätt färdigställa projektet i tid. Dessa tre 

parametrar brukar visuellt presenteras i en så kallad projekttriangel, (se figur 3), där var 

parameter finns på var hörn. Triangeln symboliserar ramarna för de olika parametrarna 

och hur de påverkar varandra. Skulle t ex omfattningen av projektet öka, blir det svårare 

att hålla både tidsramen och budgeten (Gustavsson 2015). 
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Figur 3. Projekttriangeln 

 

3.1.4 Dokument 

Ett projekt utförs för att möta ett behov som finns, antingen internt inom företaget eller 

externt hos en kund. Det som projektbeställaren vill ha levererat beskrivs således i en 

uppdragsbeskrivning, så kallad project charter efter engelskans benämning. I project 

chartern klarläggs bakgrund, syfte och mål, namn på projektägare och kund, samt när 

projektet ska genomföras (Tonnquist 2016). 

 

Det finns många övriga dokument som styr projektarbetet (Tonnquist 2016). Några av 

dessa är: 

- Kravspecifikation som ska definiera vad projektet ska leverera. 

- Projektplan som beskriver uppgifter som ska utföras och tidsramar för dessa. 

- Resurskontrakt där villkoren för resurser finns. 

- Projektbudget presenterad i form av en nedbruten och periodiserad förkalkyl. 

- Business Case där investeringskalkyler har gjorts för att sedan användas som 

investeringsunderlag. 

 

Inom agil projektledning arbetar man också för att få en enklare, bättre sammanfattad 

dokumentation. I många fall behöver inte företaget ersätta den nuvarande 

dokumentationen med agila standarddokument, utan kan istället se över sin 

dokumentation med ett agilt synsätt för att hitta var den kan trimmas ned. Detta kan 

vara att ta bort onödiga detaljer eller överflödiga steg (Gustavsson 2015). 

 

3.1.5 Erfarenhetsåterföring / Lessons learned 

En erfarenhetsåterföring görs i slutet av ett projekt där erfarenheterna från projektet ska 

sammanfattas och ta till varas på. Detta görs för att kunna sprida vidare dessa 

Omfattning 

Tid Kostnad 
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erfarenheter till kommande projekt så att saker och ting kan göras bättre. Duffield och 

Whittey (2014) menar att det är en stor utmaning för företag att säkra att dessa 

erfarenheter, så kallade lessons learned, sprids vidare till kommande projekt och att det 

är sällan denna process i praktiken utförs. Det är ett viktigt område inom all verksamhet 

och en stor del i ständig förbättring. 

 

För att få en så bra erfarenhetsåterföring som möjligt menar Gustavsson (2015) att man 

ska ta in input från så många som möjligt inom projektet, även produktägaren. 

Erfarenheterna kan samlas in på många sätt, där det är vanligt att man har ett 

avslutsmöte med hela gruppen där projektet sammanfattas och erfarenheter man lärt sig 

tas upp och diskuteras. Erfarenheterna samlas sedan i en slutrapport. 

 

Slutrapporter kan se mycket olika ut men enligt Gustavsson (2015) så är de alltför ofta 

för omfattande och långa så att det slutar med att ingen läser dem. Enligt den agila 

värderingen “att fokusera på resultat framför omfattande dokumentation” så bör man 

således försöka hålla slutrapporten kort och endast ta med de väsentligaste delarna. En 

agil lösning är också att sammanfatta lessons learned, i en ensidesrapport med endast de 

viktigaste erfarenheterna, presenterade på ett överskådligt sätt. Oavsett vilka punkter 

som företaget väljer att ha med i en slutrapport menar Gustavsson (2015) att det 

viktigaste är att den blir använd. Det spelar ingen roll hur tydlig och bra rapport man gör 

ifall den sedan inte sprids vidare till kommande projekt. 

 

Det viktigaste i lessons learned är således att ha en kultur där alla fokuserar på ständig 

förbättring och utveckling. Duffield och Whittey (2014) nämner att de viktigaste 

faktorerna inom lessons learned är att ha individuellt lärande, stärkande mentorskap, en 

kultur där de anställda uppmuntrar varandra till att dela kunskaper och en systematisk 

process där man analyserar det man utför. En process som används flitigt i all 

verksamhet och även kan användas till stor fördel i detta fall är Demingcykeln, även 

kallad PDCA-cykeln, efter engelskans Plan, Do, Check, Act, (se figur 4). Denna handlar 

om att ständigt planera och utföra sin uppgift, för att sedan studera resultatet av arbetet 

för att hitta förbättringar som man sedan applicerar till nästkommande cykel (Bergman 

och Klefsjö 2016). 
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Figur 4. Demingcykeln 

 

3.1.6 Projekt inom en matrisorganisation 

Ett företags struktur kan se olika ut beroende över hur stor del av deras arbete som görs 

i projekt. I den ena änden av spektrumet finns en klassisk hierarkisk linjeorganisation, 

där organisationen är uppdelad efter funktioner med funktionschefer och anställda under 

varje funktion. I den andra änden av spektrumet finns en projektorganisation där 

samtliga anställda arbetar i projekt med en ledningsgrupp och projektledare som 

ansvariga och anställda inom alla funktioner under var projektledare. Mellan dessa 

ändar finns organisatoriska strukturer där företag utför projekt utöver sin “vanliga” 

verksamhet, där resurser behöver fördelas mellan linje- och projektorganisationen. 

Dessa organisationer kallas för matrisorganisationer (PMBOK 2004). 

    

Figur 5. Linjeorganisation Källa: PMBOK           Figur 6. Projektorganisation Källa: PMBOK 
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Figur 7. Matrisorganisation Källa: Tonnquist (2016) 

 

Kerzner (2009) nämner att det är generellt svårare att driva projekt i en 

matrisorganisation p g a flera anledningar. En av dessa är att ledningen oftast inte har 

samma kunskap om hur projektarbete ska genomföras och inte inser komplexiteten i 

projekt. En annan är beslutsvägarna där beslut tenderar till att följa den hierarkiska 

linjen och projektledaren får svårare att delegera. Enligt Tonnquist (2016) är det viktigt 

att prioritering mellan linjearbete och projektarbete är tydlig annars finns det risk att en 

anställd kan hamna i lojalitetsproblem mellan sin chef och sin projektledare. Det är 

ledningens ansvar att förmedla för linjechefer och projektledare vad som är viktigast 

och hur mycket tid som ska spenderas mellan de olika verksamheterna. 

 

3.1.7 Anledningar till varför projekt misslyckas 

Enligt Antvik och Sjöholm (2016) så lägger många organisationer för lite vikt vid att 

projektledaren ska vara ledare och har en tendens till att utse projektledare baserat på 

tekniska meriter istället för ledaregenskaper. Bra ledarskap är en av de viktigaste 

faktorerna för att lyckas med projekt och på motsvarande sätt är dåligt ledarskap en 

vanlig anledning till att projekt misslyckas. Detta visades i en vetenskaplig studie utförd 

av Gunnar och May Selin där flera tusen projektdeltagare fick svara på frågor om varför 

projekt lyckades, samt misslyckades. Resultatet kan ses i figur 8 och  visar tydligt hur 

viktigt ledarskap är för projekts framgång (Antvik & Sjöholm 2016). 
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Figur 8. Vilka faktorer påverkar projekt, Gunnar och May Selin. Källa: Antvik & Sjöholm, 

modifierad. 

 

3.2 Agil Projektledning 

Agil kommer från engelskans agile som betyder rörlig eller vig och agil projektledning 

handlar således om flexibilitet och en strävan att ständigt förbättra sitt projektarbete. 

Agil projektledning utvecklades och började först användas av IT-branschen som kände 

att de traditionella projektmetoderna var alldeles för rigida för att de skulle kunna 

leverera resultat i tid. Det finns exempel på metoder som liknar agil redan från 1957 i 

IBM:s verksamhet men starten anses att vara 1974 då E.A. Edmonds introducerade ett 

inkrementellt och iterativt arbetssätt. Det dröjde dock till 1990-talet innan agila 

arbetssätt började att användas (Gustavsson 2011). 

3.2.1 Agila manifestet 

Under 1990-talet började flera inkrementella och iterativa arbetssätt att ta form, vilket 

ledde till att det fanns ett behov att ta fram ett gemensamt namn och gemensamma 

värderingar för dessa metoder. 17 metodutvecklare som representerade olika metoder 

träffades således i Snowbird, Utah i februari 2001 och kom fram till benämningen agil. 

Under mötet enades de även om ett antal principer för hur agil projektledning skulle 

bedrivas, som resulterades i det agila manifestet och tolv principer som förtydligar det 

(Gustavsson 2011). 
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Det agila manifestet: 

Agil projektledning värdesätter: 

Individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 

Fungerande programvara  framför  omfattande dokumentation 

Kundsamarbete  framför  kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring  framför  att följa en plan 

(Beck et al 2001) 

 

De tolv kompletterande principerna är följande: 

1. Högsta prioritet är kundtillfredsställelse genom tidig och kontinuerlig leverans 

av programvara av värde  

2. Välkomna förändringar i krav även ifall det sker sent under utvecklingen 

3. Leverans av fungerande programvara ofta, med ett mellanrum på ett par veckor 

upp till ett par månader   

4. Verksamhetskunniga och utvecklare ska ha ett nära dagligt samarbete med 

varandra genom hela projektet  

5. Projekt ska byggas runt motiverade individer, som ska ges den miljö och stöd de 

behöver, samt ha förtroende i dem att de fullbordar arbetet 

6. Det mest effektiva sättet att sprida information både till och inom projektteamet 

är genom ansikte mot ansikte 

7. Fungerande mjukvara är det främsta måttet på framsteg 

8. Agila metoder verkar för hållbar utveckling 

9. Ständig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan 

10. Enkelhet och konsten att minimera slöseri i arbete är grundläggande 

11. Den bästa arkitekturen,  kraven och designen växer fram tack vare ett 

självorganiserande team 

12. Teamet ska med jämna mellanrum reflektera över hur deras arbete kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter 

(Beck et al 2001). 

 

De agila värderingarna har under de senaste åren anammats av fler och fler företag inom 

vitt skilda branscher, i mer eller mindre utsträckning. De tolv principerna är inte 

odelbara och en implementering av agilt projektarbete innebär inte att man behöver 
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anamma samtliga tolv principer. Vissa principer fungerar perfekt för ett visst företag 

men kommer inte fungera för ett annat (Gustavsson 2015). 

3.2.2 Processen 

Inom agila projekt brukar tiden vara den viktigaste faktorn och projekt brukar delas upp 

i kortare perioder, enligt så kallad timeboxing. Timeboxing innebär att man sätter upp 

mål som ska hinnas med under en viss bestämd tidsperiod som inte kan ruckas på. Det 

blir sedan upp till gruppen att göra det bästa av situationen och kunna leverera 

delresultat i slutet av tidsramen. Vid slutet av varje period ska delresultat redovisas, 

samt reflektion genomföras kring möjligheter till förbättringar. Eftersom projektet 

arbetar efter korta, hårda deadlines blir det extra viktigt att prioritera vad som är viktigt 

och mindre viktigt. Sett till projekttriangeln (se 3.1.3) är således faktorerna resultat och 

budget det man kan justera, medan tiden är fast. Delresultat som inte hinner levereras i 

tid, tar man sedan beslut om ifall det ska läggas in i nästa cykel, eller tas bort från 

projektet (Gustavsson 2015). 

3.2.3 Scrum 

En av de mest kända och använda agila projektmetoderna är Scrum, som främst är 

utvecklad för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Det centrala i Scrum är 

att uppdraget delas upp i kortare etapper, så kallade sprintar, vilka alla är lika långa. 

Varje sprint innehåller följande steg och dessa steg upprepas sedan i varje sprint tills 

uppdraget är slutfört (Tonnquist 2016): 

1. Prioritering över vad som ska ingå i etappen 

2. Översätta kraven till aktiviteter 

3. Planera och bestämma vem som ska göra vad 

4. Daglig uppföljning av arbetet 

5. Testa innan leverans 

6. Visa upp och leverera resultat 

7. Reflektion över vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre 

8. Prioritering och planering av nästa etappstart 
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Figur 9. Scrum-processen Källa: Scrumallience, modifierad 

 

Projektuppdraget är sammanställt i uppgifter i en så kallad product backlog. Ur denna 

product backlog väljs sedan ut vilka uppgifter som ska ingå i sprinten och dessa läggs 

till i en sprint backlog. Sprinten genomförs sedan där man har daglig uppföljning, en så 

kallad daily scrum. Vid slutet av varje sprint görs en sprint review där man reflekterar 

över vad som var bra och vad som kunde göras bättre (Schwaber 2004). 

 

3.2.4 Självstyrande grupper 

En central del i de agila principerna är att låta projektgrupperna vara självstyrande och 

beslutsfattande (Tonnquist 2016). Då medlemmarna i projektet själva har befogenhet att 

fatta beslut, kortas därmed beslutsvägarna och medlemmarna får möjlighet att dela 

ägande över projektuppgifterna mellan varandra. Detta leder i sin tur till ökad 

effektivitet inom projektgruppen. Enligt Gustavsson (2015) kännetecknas en agil 

projektgrupp av följande tre punkter: 

1. Självstyre  

2. Tydliga mål 

3. Kollektivt ansvar 

 

Vidare nämner Tonnquist (2016) ytterligare förutsättningar som krävs för att 

projektgruppen på bästa sätt ska lyckas som bl a att gruppens storlek bör ligga mellan 

tre och nio medlemmar,  att rätt kompetens finns inom gruppen, samt att gruppen till 

större delen av sitt arbete ska ägna sin tid åt projektet. Dessa förutsättningar kan  i 
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många fall vara svåra att fullfölja och som exempel på detta är då ett projekt måste dela 

resurser med linjeorganisationen eller ett annat projekt. 

3.2.5 Mötesstruktur 

Inom Scrum följs resultat upp dagligen i korta möten, där alla står upp och hela gruppen 

deltar. Varje gruppmedlem ska redovisa sitt arbete genom att svara på tre frågor 

(Tonnquist 2016): 

- Vad har du gjort sen det senaste mötet? 

- Vad ska du göra till nästa möte? 

- Vilka medel behöver du för att kunna utföra uppgiften? 

 

Dessa möten kallas för Daily Scrums och ska försöka hållas på högst femton minuter. 

När rutin sitter brukar grupper effektivt kunna hålla mötena på under 10 minuter. 

Meningen med mötet är att synkronisera allas arbete, så alla är väl medvetna om vem 

som gör vad, samt för att kunna schemalägga eventuella möten som behöver hållas för 

att kunna gå vidare i projektet (Schwaber 2004). 

 

3.2.6 När passar agila projektmetoder? 

Enligt Tonnquist (2016) så passar agila arbetsmetoder bäst när: 

 Snabbt användbara resultat önskas. 

 Det är svårt att förutspå hur slutprodukten kommer bli. 

 Kraven är vaga. 

 Situationen lätt förändras. 

 De flesta av de inblandade arbetar heltid i projektet. 

 Projektet genomförs på en gemensam plats. 

 

Enligt Conforto m fl (2014) så finns det flera utmaningar när det kommer till 

implementering av agila arbetssätt i en tillverkningsindustri. Några av dessa är att det är 

svårt när inte samtliga inblandade arbetar heltid i projektet, att projektmedlemmarna 

befinner sig på olika fysiska platser, samt att inblandade leverantörer inte arbetar efter 

samma metod. Enligt Tonnquist (2016) fungerar agila arbetsmetoder även mindre bra i 

fall där det finns fasta kontrakt, en tydlig målbild, många och tydliga krav, samt där det 

är höga kostnader för ändringar. 
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Gustavsson (2015) menar att även om agila arbetsmetoder fungerar bättre inom vissa 

projekt så är de ändå användbara i de flesta, då vissa principer kan anpassas och alla 

principer inte behöver användas fullt ut. Som exempel nämner Conforto m fl (2014) att 

vissa delar som en bättre kortfattad projektbeskrivning, en gemensamt ihopsatt 

projektplan med delade ansvarsuppgifter och en plan som hålls uppdaterad veckovis 

framgångsrikt  kan användas. 

3.2.7 Kultur 

Den viktigaste övergripande frågan när det kommer till att implementera ett agilt 

arbetssätt är enligt Gustavsson (2015): Hur ska vi förändra vår kultur? Företag har lätt 

att hamna i diskussioner om vilka verktyg som ska användas och hur långa etapper ska 

vara etc., vilket också är viktigt, men glömmer att överväga kulturen. Ifall värderingarna 

inom agil inte genomsyrar verksamheten, kommer inte de framtagna verktygen att 

kunna användas och implementeringen får på så sätt ingen effekt. 

 

En kulturell förändring är inget som sker i en handvändning och ledningen behöver 

därför börja i en liten skala med att lära ut de agila värderingar. För att få 

kulturändringen att lyckas behöver inte samtliga inblandade omvändas, men de behöver 

vara en majoritet, annars blir det svårt för företaget. Det går inte heller att ändra allt, så 

prioriteringar måste göras. Enligt Gustavsson (2015) är de två viktigaste processerna att 

förändra hur man fattar beslut och hur man kommunicerar. Det är viktigt att varje 

projektgrupp anammar värderingen kring självstyrande grupper och att varje medlem 

förväntas ha åsikter för att fatta beslut. Inom agila projekt är kraven på disciplin och 

förväntningar på medlemmarna således högre än i traditionell, då verksamheten 

förväntar sig ett aktivt deltagande. 

 

Hur kommunikationen fungerar inom organisationen är också en viktig del för kulturen. 

Extra viktigt blir det när projekt drivs på distans. Enligt Gustavsson (2015) är 

utgångspunkten för agila distansprojekt att komma så nära “att sitta i samma rum” som 

möjligt. Många företag använder sig av e-mail för att kommunicera men detta går emot 

utgångspunkten, då kommunikationen inte blir direkt. Om ett e-mail fås är inte 

mottagaren tvingad att öppna e-mailet direkt, samt har troligtvis redan många olästa e-

mail i brevlådan att gå igenom. Många företag har därför infört en regel att endast två-
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vägskommunikation är tillåten, som t ex chatt eller telefonsamtal och begränsat 

användningen av e-mail till att endast skicka material. 

 

3.3 Projektledning 

Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) så är projektledarens uppgift att styra 

projektet mot dess mål och se till att det satta målet uppnås.  Rollen som projektledare 

är ofta komplex och varierar beroende av vilken typ av projekt det är och de 

handlingsvillkor som gäller, som t ex uppdragsgivarens riktlinjer samt ledningens 

påverkan. Projektledarens roll ser alltså olika ut i olika sorters projekt (Skyttermoen & 

Vaagaasar, 2015). Det finns flera faktorer som gör det krångligt att leda just projekt. En 

av dem är mängden relationer  som projektledaren måste hantera, däribland projektägare 

och styrgrupp, medlemmar från linjeorganisationen samt olika intressenter. 

 

Vid uppstarten av ett nytt projekt så bör det, enligt Hallin & Karrbom Gustavsson 

(2015) redan innan projektets start, tydliggöras vilka projektledarens befogenheter och 

mandat är. Detta för att på bästa sätt kunna leda och styra projektet mot det önskade 

målet. Trots projektledarens befogenheter kan det ändå uppstå konflikter mellan 

projektledaren och linjechefer. Det är oftast lättare för linjechefen att direkt 

kommunicera med linjearbetarna och ge dem uppföljning på behov och önskemål, än 

vad det är för projektledaren. Det blir således lättare för linjearbetare att rikta lojalitet 

mot linjechefen och lämna projektarbetet åt sidan (Skyttermoen & Vaagaasar, 2015).  

 

För att bli en framgångsrik projektledare krävs en god självinsikt menar Hallin & 

Karrbom Gustavsson (2015). Det finns olika sätt att öka sin självinsikt, bl a att föra 

dagbok och att ta till sig feedback från projektmedlemmar. För att enkelt samla in 

feedback kan projektledaren vid avslut av projekt dela ut dokument till 

projektmedlemmarna där de kan fylla i vad som varit bra och vad som varit mindre bra. 

Projektledaren kan sedan använda synpunkterna för att sammanställa ett 

förbättringsförslag, något som bör redovisas för samtliga projektmedlemmar.  

3.3.1 Ledarskap 

Ledarskap är ett begrepp som flitigt används i det dagliga språket (Jansson & Ljung, 

2011), och tillsammans med ledarskap är också begrepp som ledning och styrning något 

som ofta används inom liknande sammanhang (Skyttermoen & Vaagaasar, 2015). 
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Definitionerna av ledarskap är många. Bergman & Klefsjö (2012) sammanfattar att 

ledarskap handlar om att: 

 Tillsammans med teamet skapa en vision för organisationen och därmed en 

riktning där organisationen är på väg. 

 Att hjälpa teamet och organisationen att röra sig i denna riktning 

 Se till att underlätta och påskynda rörelsen i riktningen genom inspiration och 

motivation 

 

Genom åren har ett flertal ledarskapsteorier tagits fram där det har diskuterats mycket 

kring om ledarskap kan utvecklas genom erfarenheter och träning eller om det är 

medfött (Yukl 2012). Idag anser de flesta att ledarskap är något som kan utvecklas med 

tiden. Grint (2015) nämner att ledarskap handlar om något socialt och kommunikativt, 

vilket innebär att ledaregenskaper kan läras genom bland annat erfarenheter. 

 

3.3.2 Den moderna projektledaren 

Skyttermoen och Vaagaasar (2015) menar att effektiv projektledning utförs genom att 

göra projektmedlemmarna bra.  Projektledaren ska fokusera på den enskilde arbetaren 

och jobbet som personen utför och därefter identifiera vad som kan göras för att 

personen ska lyckas. Projektledaren ska utöver detta även bidra med stöd till 

projektteamet i sin helhet och i och med det utföra stödjande ledarskap och skapa 

mening med uppgiften i och för teamet (Dysvik & Kuvaas, 2012). Projektmedlemmarna 

får på detta sätt öka sina kompetenser, som sedan kan leda till att de får ett större ansvar. 

Det är här viktigt att det stödjande arbetet sker kontinuerligt under projektets gång och 

ändras tillsammans med förändringar i projektet. 

 

Tänket bakom det stödjande ledarskapet är något som går emot den mer traditionella 

synen på ledarskap, där en person har ett formellt ansvar. Skyttermoen och Vaagaasar 

(2015) menar att stödjande ledarskap är en kollektiv handling som uppmanar att alla i 

projektteamet är med och bidrar samt definierar arbetet. Vidare menar de att 

utvecklingen inom projektledning går mot ett mer distribuerat sätt att leda. 

 

Det distribuerade ledarskapet förutsätter att det finns en tillit mellan 

huvudprojektledaren och delprojektledaren, samt att det finns rätt kompetens och 
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autonomi inom projektgruppen. En annan förutsättning för att distribuerat ledarskap ska 

lyckas är att projektledaren kontinuerligt måste lära sig och förbättra sina kunskaper 

inom ledarskap genom att reflektera över sig själv och hur man utövar ledarskap 

(Skyttermoen & Vaagaasar 2015). 

 

3.3.3 Karriärväg som projektledare 

En karriär kan definieras som utvecklandet av en persons arbetserfarenheter över en viss 

tid (Bredin & Söderlund 2013). Det finns många olika sätt att bygga upp en karriärväg 

för projektledare, men det är med fördel att följa någon form av certifiering, bland annat 

PMI eller IPMA. Bredin & Söderlund (2013) listar bland annat Scania, Ericsson och 

TeliaSonera som utvecklare av egna karriärvägar genom att följa projektledar-

certifiering.  

 

3.4 Certifiering av projektledare 

Att certifiera sig som projektledare har många fördelar. Det testar projektledarens 

kunskaper och förmåga att leda projekt, vilket in sin tur leder till kvalitetssäkring av 

projektledningen inom ett företag. Nedan följer två olika projektledningscertifieringar, 

IPMA och PMI. 

 

3.4.1 IPMA – Certifiering 

International Project Management Association startades 1965 och är en 

paraplyorganisation för ungefär 70 förbund från olika länder vars mål är att, enligt 

IPMA (2015), utveckla och främja projektledningsyrket, De olika förbunden verkar 

världen över och har bl a ansvar för IMPA:s certifieringsprogram. Enligt Svenskt 

Projektforum (u.å.) kan projektledaren genom certifiering uppnå fyra olika nivåer enligt: 

- Nivå A - Efter denna nivå kan projektledaren leda komplexa projekt, samt kan 

agera som coach och mentor för andra projektledare. 

- Nivå B - För att klara certifiering av nivå B ska projektledaren kunna leda 

komplexa projekt. 

- Nivå C - Efter denna nivå ska projektledaren kunna leda projekt av lägre 

komplexitet. 

- Nivå D - Denna nivå kräver ingen tidigare erfarenhet som projektledare, men för 

att klara certifiering ska du ha grundläggande projektledningskunskaper. 
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Vid certifieringen bedöms beteendekompetens, samt metodkompetens, alltså förmågan 

att leda projekt. Det krävs alltså ingen speciell utbildning för att certifiera sig inom 

IPMA. Certifieringen ger individuell utveckling samt en karriärväg för projektledare 

(Tonnquist, 2016). 

 

3.4.2 PMI – Certifiering 

PMI-Certifiering är enligt Tonnquist (2016) den internationellt mest spridda av 

certifieringar av projektledare. Enligt Project Management Institute (2017) finns totalt 

åtta olika certifieringar inom PMI. Dessa är: 

- CAPM – Certified Associate In Project Management 

- PMP – Project Management Professionals 

- PgMP – Program Management Professionals 

- PfMP – Portfolio Management Professionals 

- PMI-PBA – PMI Professional in Business Analysis 

- PMI-ACP – PMI Agile Certified Practitioner 

- PMI-RMP – PMI Risk Management Professionals 

- PMI-SP – PMI Scheduling Professionals 

 

Utöver att ha krav på praktisk erfarenhet och kunna klara ett teoretiskt prov kräver PMI 

att projektledaren lovar att följa deras etiska regler, PMI Code of Ethics and 

Professional Conduct (Tonnquist, 2016). 
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4 Empiri 
 

I det här kapitlet framförs studiens insamlade primärdata från observationer och 

intervjuer som gjordes på fallföretaget KalmarGlobal. 

 

KalmarGlobal ingår i koncernen Cargotec och tillhandahåller lösningar och tjänster för 

lasthantering såsom gaffel- och containertruckar. De är ett globalt företag och bedriver 

verksamhet i bl a Sverige, Finland, USA och Kina. Kalmars gaffelproduktion ligger i 

Lidhult, Sverige men de håller i skrivande stund på med ett transferprojekt att flytta den 

till Stargard, Polen.    

 

KalmarGlobal bedriver sina projekt parallellt med det dagliga arbetet inom 

linjeorganisationen. De befinner sig alltså i en matrisorganisation. Företagets resurser i 

form av både finansiella medel och anställda är delade mellan projekt- och 

linjeorganisationen. 

 

4.1 Cargotecs Projektmodell 

KalmarGlobal använder sig av sin koncerns framtagna projektmodell Cargotec Project 

Model, vilken är utformad efter en traditionell projektmodell. I modellen kallas 

beslutspunkterna för gater och den första beslutspunkten är kallad G0, den andra för G1 

osv. Processen börjar med att det finns en projektidé eller ett kundbehov, som sedan 

presenteras för produktportföljsgruppen. Sedan tas ett G0-beslut om att påbörja 

förstudiefasen. Projektet går sedan vidare genom planeringsfasen, genomförandefasen, 

avslutsfasen och till sist utvärderingsfasen, med gater mellan varje fas där beslut fattas, 

(se figur 10). 

 

Figur 10. Cargotecs projektfaser 

 

Cargotec delar in sina projekt i A-, B- och C-projekt, beroende på omfattningen av 

projekten, budget, komplexitet etc., där A är mycket komplexa och/eller signifikanta 

projekt och C enkla, straightforward projekt. Ledningens involvering, samt hur mycket 

som behöver dokumenteras och rapporteras skiljer sig mellan klassificeringarna. 

Empirin kommer mestadels fokusera på B-projekt, då dessa är de projekt som utförs 
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mest i organisationen och i stort sett uteslutande i deras NPD-projekt (New Product 

Development), nyutvecklingsprojekt.. 

 

4.1.1 Projektorganisation 

KalmarGlobal har delat upp sin projektorganisation enligt figur 11. 

 

Figur 11. Projektorganisation i ett NPD-projekt 

 

Varje projekt har en projektsponsor, vilken är den högst ansvariga inom avdelningen, 

den som i slutändan kommer att dra mest nytta av projektet. Projektet ägs sedan av 

projektägaren som skriver projektbeställningen. Det är sedan upp till projektledaren att 

styra projektet och ansvara för att det blir gjort efter uppdragsbeskrivningen. Under 

projektledaren finns delprojektledare, som var och en leder och är ansvarig för en grupp 

inom sitt område. 

 

Inom styrgruppen finns sedan projektets sponsor, projektägaren, samt 

funktionscheferna. Projektet använder sig även av en referensgrupp som är med och 

testar idéer, kommer med förbättringsförslag och fungerar som stöd för projektet. I 

referensgruppen ingår både interna och externa intressenter av projektet, som t ex 

affärspartners och marknadschefer. 
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4.1.2 Dokumentation 

I ett B-projekt ska följande dokumentation göras: 

- Project Charter 

- Dokument över ABC-klassificeringen 

- Produktspecifikation (för NPD-projekt) 

- Business case 

- Projektplan 

- Steering checklist 

- Uppföljningsdokument 

- Slutrapport 

- Lessons learned 

 

I större A-projekt krävs mer dokumentering. Några av dokumenten som tillkommer är: 

- Kommunikationsplan 

- Riskanalys och handlingsplan 

 

I de mindre C-projekten behövs det mindre dokument. T ex så behövs inte en 

projektplan utan project chartern används som plan istället. Det behövs inte heller ett 

business case (investeringskalkyler över projektets lönsamhet) eller en slutrapport. 

Däremot finns fortfarande lessons learned med i C-projekt. 

 

4.1.2.a Project Charter 

I början av projektet skriver KalmarGlobals projektägare en Project Charter 

(uppdragsbeskrivning) som innehåller följande: 

1. Executive Summary – En kort sammanfattning på 2 till 5 meningar om vad 

projektet kommer att handla om. 

2. Business objectives and connection with strategies – En kort förklaring till 

varför projektet har uppkommit, dess affärsmål, samt kopplingen till företagets 

strategi. 

3. Scope and out-of-scope items – En tabell över vad som ska ingå och vad som 

inte ska ingå i projektet. 

4. Business benefits summary – Projektets finansiella och icke-finansiella fördelar 

sammanfattas i en tabell, där förväntat resultat fylls i. 

5. Beskrivning av projektprocessen, gater och vad varje fas ska leverera. 

6. Schedule objectives – Tidsplan över när projektet ska vara i de olika faserna. 
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7. Costs and resources – En förkalkyl över hur mycket projektet beräknas kosta, 

samt hur många mantimmar som beräknas behövas. 

8. The most critical objective – En beskrivning av vilken faktor som är den 

viktigaste enligt Projekttriangeln, (tid, kostnad, omfattning), samt en kort 

beskrivning varför den anses vara viktigast. 

9. Project’s main risks – En sammanfattning över projektets största risker och vad 

dess inverkan skulle ha på projektet. 

10. Impact analysis and stakeholders – En förklaring över vilka projektets 

intressenter är, samt vilken påverkan projektet kommer att ha för dem. 

11. Planning assumptions – Här nämns eventuella planeringsantaganden som t ex 

“Produkten ska börja produceras 20XX-XX-XX”.  

12. Proposed actions to be taken – Ifall projektet har några speciella actions som 

behövs tas i förväg ska det beskrivas här. 

13. Product requirements – Används inom NPD-projekt för att beskriva 

produktkraven. 

14. Bilagor – ABC-klassificeringen skall alltid bifogas Project Chartern. Övriga 

bilagor som kan bifogas är t ex Scope definition, Business case, 

kommunikationsplan och riskanalys. 

 

Project Chartern kan uppdateras under projektets gång och i början finns således en 

versionshistorik, där det dokumenteras när den har uppdaterats, samt en kort förklaring 

till varför den uppdaterades. I slutet av chartern finns också en uppmaning om att hålla 

den kort och koncis och nämna detaljer i eventuella bilagor. Project Chartern ska sedan 

godkännas och skrivas under av projektsponsorn. 

 

4.1.2.b Projektplan 

När projektledaren har fått Project Chartern till sig ska denne skriva en projektplan. 

Projektplanen inleds precis som Project Chartern med en tabell över versionshistorik. I 

KalmarGlobals projektplan ingår följande delar: 

1. Överblick, summering 

2. Mål – Projektleveranserna, tid, kritiska faktorer för ett lyckat projekt 

3. Scope management – Work Breakdown Structure (arbetsfördelning) och 

avgränsningar 

4. Tidsplan 

5. Kostnads- och resurshantering 
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6. Projektorganisationen – roller, ansvar, auktoritet, samt medlemmar i styrgrupp. 

7. Kvalitetsplan 

8. Kommunikationsplan – hur man ska kommunicera med stakeholders, samt 

internt 

9. Riskhantering 

10. Anskaffningsplanering 

11. Projektledningsutövande och verktyg – t ex hur möten ska gå till 

12. Bilagor 

 

4.1.2.c Slutrapport 

I slutet av KalmarGlobals projekt skriver projektledaren en slutrapport som innehåller 

följande delar: 

1. Projektsammanfattning – innehållande kort beskrivning om hur projektet blev, 

hur det lyckades sett till projektets implementeringsmål, samt affärsmålet. 

2. Projektutförandet – Hur projektet presterade sett till tidsplanen, budget, samt 

projekttimmar. 

3. Projektdokumentation – En sammanfattning av samtlig dokumentation som 

skrivits under projektets gång, samt en länk till en mapp där dessa digitalt kan 

hämtas. 

4. Lessons learned and feedback – En punktlista över vad som fungerade bra och 

vad som fungerade mindre bra och kan förbättras till nästkommande projekt. 

Detta kommer att behandlas mer i kapitel 4.2.5. 

5. Post Project Actions – Här beskrivs vilka actions som behövs tas efter projektets 

avslut. En av dessa actions kan vara en överlämning av projektresultatet till den 

funktion som sedan kommer ha användning av det, produktion inom NPD-

projekt t ex. Även öppna frågor som projektet inte lyckades svara på kan nämnas 

här, samt idéer för ytterligare utveckling inom projektområdet. 

6. Bilagor – Ifall det finns något extra som projektledaren vill inkludera i 

slutrapporten kan det läggas till som bilaga. 

 

4.1.3 Dokumenthantering 

KalmarGlobal använder sig av ett internt program där dokument läggs upp så att alla 

med rättigheter kan ta vara på dem, kallat Flow. Denna lösning kommer dock ersättas av 

Googles funktioner, som t ex TeamDrive, och övergångsfasen har redan påbörjats. Inom 
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TeamDrive kommer de involverade kunna arbeta i samma dokument samtidigt och ha 

mer öppen och tydligare kommunikation. 

 

4.1.4 Thinking Portfolio 

KalmarGlobal använder sig av ett program för Projektportföljen, kallat Thinking 

Portfolio, där samtliga projekt som är igång finns och uppdateras av projektledaren. 

Detta för att ledningen ska kunna se samtliga projekt, var de befinner sig, samt hur de 

ligger till sett till budget. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Totalt gjordes 15 intervjuer med 13 olika respondenter med olika roller. Frågorna och 

svaren från intervjuerna, samt respondenternas titlar kan läsas i bilagor 1-4. I detta 

delkapitel följer en sammanfattning av all empirisk data i form av intervjuer. 

 

4.2.1 Övergripande uppfattning om projekt 

För att få en uppfattning om respondenternas syn över hur många projekt som 

misslyckas så ställdes frågan om hur många projekt som avbryts, samt hur många 

projekt som går över deadline. Ingen av de intervjuade projektledarna har varit med om 

att ett projekt har avbrutits efter det att det initierats och har endast hört om enstaka fall 

då det skett. I de fall har det skett innan genomförandefasen då man upptäckt i 

förstudien att projektet inte kommer lyckas. Istället så brukar man gå tillbaka och ändra 

i projektbeskrivningen eller tillfälligt pausa projektet i de fall då redan andra projekt 

drivs och resurser inte finns, för att sedan upptas på nytt. Styrgruppsmedlemmen menar 

att det är för få projekt som avbryts och att man i vissa fall borde satsa på nya projekt 

istället för att gå tillbaka och göra ändringar i det man håller på med vilket leder till en 

större kostnad. 

 

Alla respondenter nämner att i stort sett samtliga projekt som drivs blir försenade och 

färdigställs efter deadline. På följdfrågan om vad anledningen är gavs flera olika svar. 

En anledning tror många kan vara att projektmedlemmarna är med i flera projekt 

samtidigt och i många fall har sitt dagliga arbete i linjeorganisationen att utföra med. De 

flesta projektledarna driver också flera projekt samtidigt och känner att det är svårt att 

dedikera den tid som behövs till samtliga projekt, (läs mer under 4.2.3). 
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En annan anledning till att projekten blir försenade tror många av respondenterna är 

KalmarGlobals tendens att öka omfattningen av projekten under projektets gång, så 

kallat scopeglidning, vilket leder till ändringar och att mer tid krävs. Som exempel 

innehåller vissa nyutvecklingsprojekt, så kallade NPD-projekt, framtagning av 

delsystem, vilket enligt vissa respondenter inte borde finnas med i ett NPD-projekt utan 

istället borde göras som ett eget mission eller som ett mindre projekt, parallellt. Inom 

projekt vill man ha så få okända parametrar som möjligt och adderingen av delsystem 

skapar mer osäkerhet, nämner en projektägare. 

 

Samtliga respondenter nämner att KalmarGlobal aldrig kompromissar med 

omfattningen av projektet för att nå projektets deadline och/eller kunna hålla budget. 

Istället tillför de mer finansiella medel till projektet, eller tar ett aktivt beslut om att gå 

över deadline. Detta är i fas med organisationens strategi att hålla en hög kvalitetsnivå. 

 

4.2.2 Projektets timmar 

Vid uppstarten av ett nytt projekt ska varje delprojektledare uppskatta hur många 

timmar som kommer att behövas från sina gruppmedlemmar till projektet. Därefter 

skrivs ett avtal under mellan projektmedlem, linjechef och projektledare över hur många 

timmar den anställde ska arbeta i projektet. 

 

Många av projektledarna nämner att de har svårt att få ut dessa projekttimmar från 

medlemmarna enligt kontraktet och att det är ytterligare en anledning till förseningar. 

Detta märker Projektledare 1 tydligare, då hans projektgrupp involverar medlemmar 

från hela världen där alla inte arbetar på samma fysiska plats. Han känner att 

kommunikationen mellan USA där han arbetar och Finland där många av 

projektmedlemmarna arbetar är för dålig, med lång responstid. Vissa projektledare 

menar också att de ansvariga inom linjeorganisationen bör prioritera projekt bättre och 

se till att deras anställda utför sitt projektarbete enligt överenskommelsen. Projektledare 

1 nämner att linjecheferna har lätt att säga att en viss anställd kan arbeta X antal timmar 

i projekt och ser det mer som extratimmar som den anställde ska utföra istället för att 

det är X antal timmar som försvinner från linjeorganisationens verksamhet. Den 

intervjuade funktionschefen försvarar dock detta och nämner att de alltid kollar över och 

bestämmer hur många timmar en viss anställd kan spendera i projekt, samt försöker 

planera in det sett till arbetstrycket i sin linjeorganisation. Vidare nämner han också att 
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funktionscheferna får mycket vetskap om projekten då de är med i styrgruppen och 

sitter med i månadsmöten med projektledarna. 

 

Två medlemmar i portföljsgruppen, så kallade Portfolio Managers, som arbetar i 

Finland, anser att de är strikta med att få ut sina anställdas timmar, men att de inte alltid 

vet vad som medlemmarna utför och skulle därför vilja ha ett bättre 

rapporteringsverktyg. En tredje Portfolio Manager stärker detta och skulle vilja se ett 

verktyg där medlemmarna rapporterar in sina timmar men även sina individuella 

framsteg. Detta verktyg nämner han behöver vara öppet, klart och tydligt, samt ha en 

överenskommen struktur, mellan projektledare och projektmedlem. 

 

4.2.3 Projektledarskapet 

Som tidigare nämnt i 4.2.1 driver de flesta projektledarna fler än ett projekt åt gången. I 

de flesta fall driver en projektledare 2-5 projekt samtidigt, där de olika projekten 

befinner sig i olika faser. 

 

Inom koncernen finns dock en projektdivision där större projekt drivs och samtliga 

inom divisionen endast arbetar med projekt. I de projekten, driver projektledaren endast 

ett projekt samtidigt. I nuläget håller företaget på med en flytt av produktionen från 

Lidhult, Sverige till Stargard, Polen och två av de intervjuade projektledarna är 

involverade i denna flytt. I och med dess omfattning driver de endast det projektet just 

nu. Så för att förenkla så driver projektledaren endast ett projekt ifall det är ett A-projekt 

och flera ifall det är B- och C-projekt. De flesta projekt som drivs är B-projekt och det 

är det studien fokuserar på, så dessa A-projekt kan ses som undantag. 

 

De projektledare som driver flera projekt samtidigt finner att det ofta blir för mycket att 

göra och att de inte har tid att lägga all den tid de behöver i de olika projekten. De 

behöver således prioritera och känner i slutändan att antingen alla projekt blivit mindre 

bra än vad de kunnat eller att något projekt hamnat helt efter. Projektledarna som 

intervjuades tror att ledtiden hade blivit kortare ifall färre projekt drivits samtidigt, då de 

kunnat lägga fullt fokus på ett i taget. De nämner dock att det fungerar någorlunda okej 

då projekten befinner sig i olika faser, då arbetsbelastningen varierar mellan olika faser, 

men mindre bra när projekt befinner sig i samma fas. Då upplever de det svårt att hålla 

isär de olika projekten, t ex vilket möte som handlade om vilket projekt. 
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Projektledarnas akademiska bakgrund varierar mycket, men i stort sett alla har läst 

någon typ av ingenjörsutbildning. De flesta har dock inte haft någon utbildning i 

ledarskap innan de fick rollen som projektledare, utan har istället fått arbetet efter sin 

erfarenhet inom företaget och då kanske mer inom de tekniska fälten. De flesta nämner 

att den viktigaste kompetensen man behöver är just ledarskap och att det är något som 

det behövs mer fokus på, då ledarskap saknas i rena tekniklinjer. Styrgruppsmedlemmen 

menar att man inte ska underskatta kompetenskraven och att projektledaren behöver en 

bred kunskap inom både ingenjörskap och ledarskap, samt flera års erfarenhet inom 

verksamheten. Den amerikanska projektledaren menar att ledarskap och management-

kompetens är utan tvekan de två viktigaste kompetenserna och att man med dem kan 

leda vilket projekt som helst, oavsett vilken typ och företag. 

 

KalmarGlobal erbjuder i nuläget ingen direkt utbildning för projektledare, utan 

projektledarna som intervjuats nämner att de har fått lära sig om projektledning löpande 

medan de arbetat med det. De nämner att denna inlärningsfas kunde bli betydligt kortare 

ifall företaget infört en intern utbildning över projektmodellen vid en nyanställning eller 

genom att införa ett bättre infasningssystem. 

 

En lösning som hade kunnat kvalitetssäkra projektledarrollen, samt ge ett bättre 

infasningssystem hade varit att använda sig av en junior-projektledarroll. De flesta av de 

intervjuade ser en Junior-projektledare som en bra roll att ha i organisationen, då denne 

skulle kunna lära sig projektledarskap i jobbet för att sedan kunna ta över en 

projektledarroll efter ett tag, samt avlasta projektledaren med t ex dokumentation. 

Överlag känner respondenterna att det finns för få projektledare och att detta skulle 

kunna vara en lösning på detta. Projektledare 3 nämner att första steget för en junior bör 

vara att lära sig KalmarGlobal-kulturen och Cargotec-modellen, för att enklare kunna ta 

över en projektledarroll i framtiden. Portfolio Managers 2 och 3 instämmer delvis och 

menar att det kan vara bra att få in nytt blod, som ser arbetet med nytt perspektiv och 

inte är hemmablind. 

 

Respondenterna anser inte att en senior-projektedarroll är lika nödvändig för företaget. 

Portfolio Managers 2 och 3 menar att anledningen är att företaget inte är tillräckligt stort 

och att man kan fokusera mer på projektledarrollen man redan har istället. Projektledare 
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3 menar att en senior-projektledarroll hade varit bra att ha och att den kunde utformas 

på så sätt att den ska lära ut övriga projektledare om hur projektledning ska drivas inom 

KalmarGlobal. 

 

På frågan “Vad motiverar dig inom din roll som projektledare?” så svarar de flesta att 

det är möjligheten att få vara med och skapa något. 

 

4.2.4 Frihet och ansvar 

De flesta av de intervjuade projektledarna anser att de har stor frihet och beslutsfattande 

inom ramarna för projektet och kan ta många egna beslut och göra ändringar. Är det 

större beslut som ändrar projektets omfattning behöver de dock styrgruppens 

godkännande. 

 

Även projektmedlemmarna anses ha stort beslutsfattande inom sina ramar, men 

använder sig inte alltid av det och skulle enligt de flesta projektmedlemmarna kunna ta 

mer initiativ. Som exempel upplever Projektledare 2 att hans projektmedlemmar i 

Polen, har svårt att ta egna mindre beslut utan en ansvarigs godkännande och antar att 

det är en kulturskillnad. 

 

De flesta projektledare anser att deras gruppmedlemmar besitter goda kompetenser för 

att kunna utföra sina uppgifter och att kompetensen är bred inom projektgruppen. De 

flesta projektmedlemmarna är med i flera olika projekt och brukar ha en viss roll. Ett 

problem som respondenterna ser är ifall en av dessa medlemmar skulle lämna företaget 

skulle det bli svårt att ersätta denne. Projektledarna har en bra uppfattning över vilka 

kompetenser som finns inom gruppen då företaget har samlat dessa i ett dokument. 

 

Den amerikanske projektledaren menar att en bra ledare har koll på alla 

gruppmedlemmars kompetenser, samt har ett etiskt tänkande och vet vem som kan 

utföra vad. Dessa kompetenser kan sedan användas för att uppmuntra den anställde 

vilket leder till att arbetet utförs bättre och projektresultatet i slutändan blir bättre. 

 

4.2.5 Dokumentation och lessons learned 

Respondenterna nämner att många av projekten som KalmarGlobal genomför fastnar i 

avslutsfasen och att det således dröjer till det att projektet stängs. Detta innebär att 
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projektets resultat har levererats men slutrapporten och lessons learned har inte utförts 

och projektets kostnadsställe har inte avslutats. Projektledare 1 och 3 tror att det kan det 

bero på att inte tillräckligt med tid ges för avslutsfasen utan KalmarGlobal påbörjar nya 

projekt direkt istället när resultatet levererats. Några av respondenterna menar även att 

dokumentationen är för omfattande, vilket leder till att det inte görs. 

 

KalmarGlobal använder sig av effektåterföring, så kallad lessons learned, i sina projekt. 

Det innebär att ett projekt ska sammanfattas och lärdomar dras av det, för att spridas 

vidare till kommande projekt. Frågan på hur lessons learned utförs gav olika svar. Både 

själva sammanställningen, samt hur man arbetar med det i nästkommande projekt 

skiljde sig. Vissa av projektledarna använder sig av en enkät som medlemmarna ska 

fylla i för att få in deras input, vissa använder sig av ett avslutsmöte och vissa använder 

sig av båda. 

 

Projektledare 3 använder sig av en så kallad White-Book, ett Excel-dokument där han 

sammanställer alla saker som var positiva i projektet, samt delar där det finns potential 

för förbättring eller som bör undvikas helt. På så sätt dokumenteras samtliga lärdomar 

och länkas med det projektet som lärdomen uppkom från. White-Booken går han sedan 

igenom i början av nya projekt. Projektledare 2 använder sig istället av en one-page 

report (ensidesrapport) framtagen från Thinking Portfolio, där en kort sammanfattning 

av projektet, samt budget och utfall av kostnader och timmar presenterade i grafer finns 

med. Denna rapport saknar dock lärdomar från projektet. 

 

4.2.6 Kommunikation och möten 

I de större projekten skrivs en kommunikationsplan där det beskrivs hur kommunikation 

ska ske mellan olika parter, samt hur ofta detta ska ske. Svaren på hur möten utfördes 

och fungerade varierade mellan de intervjuade. Några av de intervjuade menar att det är 

många ineffektiva möten där det blir mer diskussioner istället för rapportering, samt att 

de inblandade kommer oförberedda och har dålig koll på agendan och vad de ska 

rapportera. Några av projektledarna har dock utvecklat effektiva 15-minuters-möten där 

de inblandade står upp och rapporterar och tycker att dessa fungerar bra. 

 

För att underlätta mötena används visuella tavlor i vissa delar av organisationen. 

Projektledare 2 håller för tillfället att ta fram ett visuellt rum över projekt, där 

uppdateringstavlor finns. Han tänker sig sedan att detta rum ska användas för att 
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kommunicera ut projektets status till alla på företaget, samt för att hålla 

avstämningsmötena. 
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5 Resultat och Analys 

Pilotstudien som utfördes ledde till att följande problemområden upptäcktes (se tabell 

1). Problemområdena analyserades sedan och åtgärdsförslag togs fram. Problemen och 

åtgärdsförslagen förklaras sedan mer utförligt i sina respektive delkapitel. 

 

Tabell 1. Problem och åtgärdsförslag 

Problem Åtgärdsförslag 

Dålig medvetenhet om projekt utanför 

projektorganisationen (5.2) 

Stärka projektledarens roll 

Ha uppstarts- och avslutningsevent med 

samtliga anställda 

Svårt att få ut samtliga timmar från 

projektmedlemmarna (5.2) 

Sätta tydligare prioriteringar på ledningsnivå 

över projektarbete kontra vanlig drift 

Bättre planering över vid vilka perioder den 

anställde kan arbeta i projektet 

För mycket rapportering och dokumentation; 

rapporterar till flera olika system/personer -> 

dubbelrapportering (5.3) 

Se över rutiner och ta bort onödiga 

rapporteringssteg; enklare rapporteringsvägar 

Samla allt på en plats 

Dålig erfarenhetsåterföring/Lessons learned; 

Erfarenheter går förlorade; Alla utför den på 

sitt eget sätt, inget standardiserat (5.4) 

En lessons learned-rapport sammanfattad på 

en sida 

Ha samtliga lessons learned tillgängliga på en 

TeamDrive 

Rigida arbetssätt (5.5) Mer självstyrande projektgrupper -> kortare 

beslutsvägar -> kortare ledtid 

Kvalitetssäkring av Projektledarrollen (5.6) IPMA-certifiering 

Karriärstege -> introducera Junior- och 

Seniorprojektledarroller 

Tydligare rollbeskrivning av en projektledare 

(5.6) 

Presentera en ny rollbeskrivning för företaget 

Ineffektiva möten (5.7) Korta stå-upp-möten 

Vad har jag gjort? Vad ska jag göra? Behöver 

jag något för att kunna göra det? 

Behöver jag diskutera med någon? Ta det med 

den personen efter mötet i så fall. 

Scopeglidning (lägga till saker i scopet under 

projektets gång) (5.8) 

Vissa delar som läggs till skulle kunna göras 

som ett eget mindre projekt eller mission 

Hög arbetsbelastning (5.9) Effekten av övriga åtgärdsförslag kommer 

leda till mindre arbetsbelastning 
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Vidare presenteras även KalmarGlobals förutsättningar för implementering av vissa 

agila principer, samt anledningen till varför förutsättningen är god eller dålig (se tabell 

2). 

 

Tabell 2. Förutsättningar för agila principer 

Agil princip Förutsättning Varför? 

Implementera sprinter (5.1) Dålig KalmarGlobal befinner sig på en marknad 

där det finns för många produktkrav; 

Projektmedlemmarna arbetar endast deltid 

i projekt, behövs fullt fokus 

Lean dokumentering (5.3) 

(5.4) 

God I och med att KalmarGlobal är väldigt 

kvalitetsinriktade och har många krav 

behövs den mesta av dokumenteringen, 

men den kunde sammanfattas bättre och 

samlas på ett ställe  

Mer självstyrande grupper 

(5.5) 

God KalmarGlobal har kompetens i sina 

projektgrupper där de flesta har haft 

samma roll i flera projekt; Projektledaren 

känner sina gruppmedlemmar och tillit 

finns således mellan parterna 

Stå-upp-möten (5.7) God I nuläget har KalmarGlobal för långa och 

ineffektiva möten; de har börjat utveckla 

visuella tavlor som kommer underlätta 

stå-upp-möten ytterligare då dessa kan 

hållas där 

Arbeta med flera, kortare 

projekt (5.8) 

Delvis god Inför ett projekt vill man ha så få okända 

parametrar som möjligt. I vissa NPD-

projekt har framtagning av nya delsystem 

tagits fram, som istället kunde gjorts 

parallellt vid sidan av projektet 

 

5.1 Implementering av sprintar 

En av de största agila koncepten är timeboxing, att man låter tiden vara den fasta faktorn 

inom projekt och delar upp uppdraget i korta, lika långa cykler, så kallade sprintar. De 

korta sprintarna gör att man måste prioritera det som är viktigast inom varje sprint, för 

att sedan leverera delresultat i slutet. Detta kan ses som en kompromiss med resultatet, 

där slutresultatet kan vara mindre omfattande i slutet av projektet än vad det var början. 

I och med att KalmarGlobal i sin strategi har stort fokus på kvalitet och aldrig 

kompenserar med omfattningen på projekt, så är sprintar inget som KalmarGlobal kan 

använda sig av. De befinner sig också i en marknad där det finns många och tydliga 

produktkrav, vilket är en dålig förutsättning för att arbeta med agila projektprocesser. 
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KalmarGlobal befinner sig i en matrisorganisation, där projektorganisationen inte är 

fristående utan är en del i linjeorganisationen där funktionschefer, ansvariga och övriga 

anställda är inblandade i projekten, samtidigt som de utför sina dagliga uppgifter i 

linjeorganisationen. Detta är också en dålig förutsättning för att arbeta utefter agila 

sprintar, då det krävs att de flesta inblandade arbetar heltid i projektet och kan ha fullt 

fokus på uppgiften. 

 

5.2 Öka medvetenheten om projekt i linjeorganisationen 

Ett stort problem som projektledarna upplever är att de inte får ut samtliga timmar från 

projektmedlemmarna enligt projektkontrakt, vilket leder till att arbetsuppgifter inte blir 

gjorda och projekten drar över deadline. Möjliga anledningar till detta kan vara: 

- Att linjecheferna inte ger sina anställda tid att utföra projektuppgifterna, eller 

- Att projektmedlemmarna inte prioriterar och tar sig tid att utföra uppgifterna, 

och/eller 

- Att det inte finns tillräckligt med tid, då många är inblandade i flera projekt, 

samt har dagliga linjeorganisationsuppgifter att utföra. 

 

Ett övergripande problem med att få ut timmarna kan således vara att projektarbetet inte 

är tillräckligt etablerat och prioriterat inom företaget, att medvetenhet om projekt är 

mindre bra utanför den gruppen som befinner sig i dem. 

 

Medvetenheten om innebörden av projektarbete är onekligen viktig inom ett företag. 

Anställda inom KalmarGlobals linjeorganisation måste avsätta tid till projektarbetet för 

att projektet skall flyta på enligt satta tidsramar. Det hade behövts sättas en tydligare 

prioritering på när arbetstid ska läggas på projektarbete och när det ska läggas på det 

dagliga arbetet. Detta för att undvika att konflikter uppstår mellan projektarbetet och 

linjeorganisationen. Det är här ledningens ansvar att se till att det finns tydlig 

prioritering, samt en gemensam förståelse mellan projektledare och linjechef för hur 

arbetstiden ska delas upp mellan projektet och det dagliga arbetet. 

 

För att kunna skapa en bättre medvetenhet om projekt genom hela företaget hade 

KalmarGlobal behövt informera mer om sina projekt, vilka projekt som utförs just nu, 

varför de utförs, var de befinner sig etc. En lösning på detta hade kunnat vara att bjuda 
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in samtliga anställda till uppstarts- och avslutsevent för projekt, där en kort information 

hålls för samtliga över vad projektet ska handla om respektive hur projektet blev. En 

annan lösning hade kunnat vara att utveckla ett visuellt rum där uppdateringstavlor från 

projektet finns och är tillgängliga för samtliga på företaget att beskåda. Ju mer 

KalmarGlobal informerar om projekt desto mer tydligt kommer det bli för de anställda 

över vad projektledaren gör och hur viktig hans roll är för företaget. Att stärka 

projektledarens roll hade också varit nödvändigt för att få en bättre projektkultur. 

 

Det hade även varit bra internt inom projekten att få med och informera samtliga 

inblandade mer redan i starten, då det skapar bättre sammanhållning och att de 

inblandade känner större delaktighet. Vidare hade projektmedlem X i produktion redan 

haft bättre uppfattning över vad han eller hon ska göra när projektet väl kommer in i 

genomförandefasen. Detta blir ännu mer viktigt när de flyttar sin produktion till Polen, 

något de redan påbörjat, där de redan i några projekt märkt att de borde informerat den 

polska sidan mer i början av projektet. 

 

5.3 Dokumentation och rapportering 

KalmarGlobal har en bra uppfattning avseende hur dokumentationen ska gå till, där de 

har gjort en uppdelning över vilken dokumentation som krävs i de olika ABC-

klassificeringarna. I större projekt, A-projekt, krävs det mer dokumentation och i små 

projekt, C-projekt, krävs det desto mindre. Studiens fokus ligger på B-projekt så därför 

undersöktes dokumentation som krävdes i dessa. Även om dokumentationen som görs 

är omfattande så är den ändå relevant för projektets framgång och dokumenten som 

finns med krävs för att säkerställa att projektet genomförs på rätt sätt. Därför borde inte 

några dokument plockas bort från modellen. KalmarGlobal befinner sig som tidigare 

nämnt på en marknad med många produktkrav och det krävs därför att man 

dokumenterar och följer upp sin dokumentation, så att inget krav missas. Den 

avgränsningen KalmarGlobal har gjort, (att inte ha med kommunikationsplan, samt 

riskanalys och handlingsplan i B-projekt), är en bra implementering av mer lean 

dokumentering, då de dokumenten kan anses vara överflödiga i B-projekt. 

 

Det som istället är problemet när det gäller dokumentation och rapportering är att det är 

mycket som dokumenteras och rapporteras till olika system och/eller personer. Som 

exempel så använder sig KalmarGlobal av Thinking Portfolio som är ett program för 
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projektportföljen, där ledningen kan övervaka samtliga projekt i företaget. 

Projektledaren ska rapportera in uppföljningar samt ladda upp dokument i programmet, 

samtidigt som denne även ska lägga upp dokument i företagets fildelningssystem Flow. 

Detta skapar onödig dubbeldokumentation. Istället så hade det varit bättre att haft ett 

system och samla allt på en plats. 

 

Ett annat problem som upptäcktes gällande rapportering var rapporteringen av timmar, 

där projektledaren först får ett Excel-dokument sammanfattat av varje delprojektledare 

med timmarna som spenderats i gruppen, för att sedan överföra det till Thinking 

Portfolio. I det här fallet är det onödiga rapporteringsvägar och delprojektledaren skulle 

istället kunna rapportera in timmarna direkt i Thinking Portfolio. Lösningen för 

dokumentation och rapportering är således att projektledaren bör reflektera över alla 

rutiner och aktiviteter gällande det, för att upptäcka onödiga steg. Detta hade lett till 

bättre ständig förbättring. 

 

KalmarGlobals projekt har en tendens att stanna upp i avslutsfasen, då slutrapporten ska 

skrivas. Slutrapporten är ett dokument som i sig inte är för omfattande och delarna i den 

är relevanta för att kunna sammanfatta projektet på ett bra sätt, men den blir ändå inte 

gjord i tid. Anledningen till detta är oftast att det inte ges tillräckligt med tid för 

projektledaren att samla in åsikter från de inblandade och sammanställa rapporten, innan 

ett nytt projekt dras igång. I och med att nya projekt dras igång brukar prioriteringen 

skifta från att stänga projektet till att genomföra det nästa. Lösningen på detta problem 

hade varit att prioritera stängningen mer på ledningsnivå och låta projektledaren arbeta 

med det uteslutande i slutet av projektet. Även om det kan ses som onödig tid sett till att 

spendera tid på ett nytt projekt, är det en större vinning i längden att spendera tid till att 

reflektera över projektet då det leder till ständig förbättring. 

 

5.4 Lessons Learned 

En stor del i att få en bra projektkultur är att kunna återföra samtliga erfarenheter man 

fått från ett projekt till nya projekt, samt till andra delar i organisationen. Detta görs 

genom så kallad lessons learned där lärdomarna från ett projekt ska sammanfattas och 

spridas vidare. Intervjuerna gav svar på att KalmarGlobal inte har något standardiserat 

sätt när det kommer till lessons learned, att alla projektledare gör det på sitt eget sätt. 
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Teorin säger att det viktigaste med lessons learned är att den blir använd och sprids, 

vilket även i detta fall inte är fallet. Vissa projektledare går igenom sina lessons learned 

i kommande projekt men de lärdomarna stannar oftast just inom den gruppen. Skulle en 

projektledare i den avdelningen t ex upptäcka att en viss sak inte fungerar så bra, så 

sprids det kanske inte vidare till projektledaren på en annan avdelning och denne gör då 

samma fel i sitt projekt. KalmarGlobals lessons learned-rapporter är i nuläget för 

omfattande och skulle behöva sammanfattas bättre. Detta hade gjort dem mer 

överskådliga och läsbara vilket i sin tur hade lett till att de verkligen används. 

 

Ett bra sätt att sammanfatta lessons learned är genom en ensidesrapport, där endast det 

viktigaste från projektet nämns på ett tydligt och visuellt sätt. En ensidesrapport togs på 

så sätt fram genom att kombinera det viktigaste från KalmarGlobals nuvarande 

slutrapport med förslag från litteratur. Resultatet blev följande (se figur 12). En större 

bild över rapporten kan ses i (bilaga 5). 

 

Figur 12. Ensidesrapport över lessons learned 

 

De delar som är med i rapporten är: 

- En kort projektbeskrivning om vad projektet handlar om, bakgrunden till varför 

det görs, samt de viktigaste avgränsningarna 

Project Leader XXXX XXXX Dept XXX

Date YYYY-MM-DD Type XXX

Biggest Time Thief
[Description of the activity(ies) that "stole" the most time 

from the project, the activity(ies) that took way longer 

than planned]
Action Proposal for Future Projects
[What should we do different in future projects? Is it just a concern for 

these types of projects or for all projects in the organization?]

Project X

Short Project description
[What was the project about? What was the background for the project? 

Mention the most significant in and out of the scope]

Why were the goals reached/Not reached?
[In bullet form, describing why goals were reached/not reached. This could be 

internal and/or external factors]

Goals and Outcomes

[In bullet form, list the three most 

important lessons learned that had 

room for improvement, should have 

been avoided or similar]

[In bullet form, list the three most 

important lessons learned that 

contributed to satisfactory project 

results]

3 Positive Lessons Learned 3 Negative Lessons Learned

Benefit Description Type Expected Value Outcome

Market Share Volume Keep or Grow Grow

Cost reduction Profit -10% -5%

0

5000

10000

15000

20000

Planned Outcome

Hours

0

50

100

150

Budget Outcome

Costs

Gate (G) and MS Planned date Actual date

G0 Approve Project Proposal

G1 Approve Project Charter May 2013 June 2013

G2 Approve Project Plan Aug 2013 Nov 2013

Launch in Lidhult Dec 2014 Feb 2015

G3 Approve Project Deliverables Sep 2014 May 2015

G4 Approve Project Closing June 2015 Oct 2016
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- Mål och utfall, samt anledningar till varför/varför inte de uppnåddes, både 

interna och externa faktorer 

- 3 positiva lärdomar och 3 negativa lärdomar från projektet 

- Åtgärdsförslag för kommande projekt och i vilken utsträckning dessa åtgärder 

bör spridas 

- Grafer över budget och utfall för kostnad och timmar 

- En tabell över projektets tidsplan med planerat datum och utfallsdatum 

- Största tidsbovarna – de aktiviteter som drog ut på tiden mest 

 

Rapporten använder sig också av ett färgsystem där en grön markering innebär att mål 

uppnåddes och en röd markering att det inte uppnåddes. Detta görs för att förbättra det 

visuella då det snabbare går att se resultatet.  

 

5.5 Frihet och ansvar 

En av de större skillnaderna mellan traditionell och agil projektledning är att 

projektgrupperna inom agil är självstyrande vilket innebär att varje medlem har större 

beslutsfattande. Anledningen till detta är att få en mer flexibel och effektiv organisation, 

i och med att de inblandade inte behöver vänta på godkännande innan de kan handla. 

Eftersom projektgruppen är självstyrande så krävs det således att varje medlem tar mer 

ansvar. Uppgifter brukar delas upp inom teamet där en viss medlem ansvarar för att en 

viss uppgift ska bli utförd. Inom KalmarGlobal anser sig både projektledarna och 

gruppmedlemmarna ha ganska stor frihet inom ramarna och KalmarGlobal har därför 

till en viss grad redan anammat detta agila angreppssätt. De ser dock att många av 

medlemmarna skulle kunna ta mer initiativ, t ex om ett mindre inköp behövs göras i 

Polen, att den medlemmen beställer produkten själv istället för att be den svenske 

projektledaren om godkännande. 

 

En implementering av mer självstyre i projektgruppen skulle således ses som en bra 

lösning för att göra projekten mer flexibla och effektiva, vilket skulle korta ner ledtider. 

Att implementera detta kräver dock att tillräcklig kunskap finns hos medlemmarna, 

samt att ledningen har en stor tillförlitlighet till medlemmen. KalmarGlobal har dock 

goda förutsättningar för att använda denna lösning, då deras företag är relativt litet och 

att många av medlemmarna har haft samma roll i flera projekt, så projektledaren både 
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känner och vet medlemmens kunskap. Ledningen har även bra kunskap över vilka 

kompetenser som finns i företaget och sammanfattar dessa i ett dokument. Företagets 

storlek kan dock även ses som en nackdel vid implementering av mer självstyre, då i 

många fall endast en person kan hantera en viss uppgift och ifall denne skulle lämna 

företaget, måste man anställa en ny som behöver lära sig uppgiften. En annan faktor 

som spelar in är projektledarens kunskap, då dennes roll blir mer att coacha sina 

anställda och då KalmarGlobals projektkultur ännu inte är etablerad, kan det bli svårt att 

ändra projektledarens roll och gruppens synsätt. Detta är således en ändring som är mer 

lämpad då företaget blivit mer etablerade projektmässigt. 

 

5.6 Ledarskap 

Ledarskap och projektledning är centralt för att projektet ska uppnå det som 

projektägaren vill. Det är tidigare nämnt att man vid utveckling av projekt inte får tappa 

förmågan att leda projekt. En grundläggande förståelse för vad projektledning innebär är 

därför essentiell inom projektledning. Genom studien har problem med att det inte finns 

någon tydlig rollbeskrivning av projektledare identifierats. Vidare har även önskemål 

från företaget tagits i akt och en junior- samt senior projektledaroll har tagits fram med 

hjälp av teori. 

 

Analys och lösningar av problemet  har delats upp i tre delar där:  

1. Rollbeskrivning kommer att identifiera hur projektledare kan arbeta för att 

bättre skapa värde av projekt. 

2. Indelning av projektledarroller kommer att redovisa två nya projektledarroller 

inom KalmarGlobal. 

3. Certifiering av projektledare kommer att lägga fram ett certifieringsförslag för 

att vidare stödja karriärvägen för projektledare.  

 

5.6.1 Rollbeskrivning 

Ett grundläggande problem inom KalmarGlobals projektledning är att det inte finns en 

tydlig beskrivning av vad det innebär att vara en modern projektledare. Från teorin och 

önskemål från intervjurespondenter kan följande lista på attraktiva drag hos en ledare 

tas fram: 

- Lägga fokus på relationer med projektmedlemmarna 

- Leda till värdeskapande genom meningsskapande 
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- Kontinuerlig utveckling av sig själv 

 

Denna lista utgår från en distributivt ledarskap där projektledaren fokuserar på att 

projektteamet ska prestera genom att stödja projektmedlemmarna och ge dem eget 

ansvar. Att leda på detta vis hade vidare stöttat den agila principen med självstyrande 

grupper.  

 

Det är vid denna ledarskapsstil viktigt att projektledare förstår hur denne själv arbetar, 

att ha en bra självinsikt. Projektledare inom KalmarGlobal bör därför använda någon 

form av självinsiktsövning för att hela tiden lära sig och bli bättre inom sin egen 

ledarroll. Projektledarna kan vid avslutningsfasen dela ut ett dokument (se figur 13) där 

projektmedlemmar anonymt kan fylla i vad som varit bra och vad som varit dåligt under 

projektets gång.     

 

Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? 

 

 

 

 

 

 

Frågor att ställa sig själv: 

Vad kan jag göra bättre till nästa gång? 

 

Vad ligger utanför mina befogenheter? 

 

Figur 13 Feedback för ökad självinsikt 

 

Projektledaren kan sedan redovisa vad som samlats in under ett avslutsmöte med 

projektmedlemmarna.  
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En annan metod som projektledare kan använda är att föra en dagbok över sitt arbete 

där följande frågor kan ställas till sig själv: 

- Vad gjorde jag? 

- Vilka konsekvenser fick det? 

- Vad kan jag lära mig till en annan gång? 

 

För att stärka medvetandet över vad det innebär att vara en modern projektledare bör 

KalmarGlobal tidigt erbjuda utbildningar inom ledarskap för nya projektledare.  

 

5.6.2 Indelning av projektledarroller 

Att införa en Junior Project Manager (JPM) samt en Senior Project Manager (SPM) 

hade gett en ännu tydligare bild av respektive projektledares arbetsuppgifter samt lagt 

fram en karriärsväg för projektledare inom KalmarGlobal. Tabell 3 nedan har tagits 

fram genom teori, samt önskemål från respondenter. 

 

Tabell 3. Rollbeskrivning 

 JPM PM SPM 

Tid 2 år 5-10 år  

Ansvar Hantera dokumentering Liknande 

arbetet idag 

Övergripande 

befogenhet 

Arbeta med Thinking 

Portfolio 

Mentor för JPM Leda A-projekt 

Leda mindre C-projekt   

Assistera övriga 

projektmedlemmar 

  

IPMA-

certifiering 

D B-C A 

 

Karriärsvägen kan starta med en Junior-projektledarroll som kan fungera som en 

introduktionsfas till företaget och projektledarollen. Denna roll hade till viss del kunnat 
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avlasta huvudprojektledaren inom vissa arbetsuppgifter och efter en viss tid även kunnat 

leda de mindre C-projekten. En JPMs arbetsuppgifter hade inkluderat att: 

- Arbeta med viss dokumentering som schemaläggning och lessons learned 

- Arbeta inom Thinking Portfolio 

- Leda mindre projekt som C-projekt eller Missions 

- Hjälpa andra projektmedlemmar med mindre administrativa uppgifter 

 

Rollen innehas under 2 år och företaget kan under denna tid erbjuda en rad utbildningar 

som hade varit nyttiga för framtida projektledningsarbete. Personen hade även här 

kunnat certifiera sig inom IPMA för att säkra sina kunskaper och vidare klättra inom 

företaget. Vidare hade en mentor tilldelats som hade arbetat nära för att lära ut hur 

projektledning sker på KalmarGlobal, samt hur Cargotecs Projektmodell fungerar. 

 

En Senior-projektledare agerar i en mer övergripande roll inom projektledning där 

personen kommer leda stora projekt samt ha en generell överblick av andra projekt. 

 

En projektledare hade kunnat bli en Senior-projektledare då denne har tillräckligt lång 

erfarenhet inom företaget och projektledningsyrket, samt certifierat sig inom IPMAs 

högsta certifieringsnivå. 

 

5.6.3 Certifiering av projektledare 

Att certifiera projektledare är en viktig del i att bygga och säkra ett företags kunskap 

inom projektledning. KalmarGlobal borde således införa ett certifieringssystem för att 

stärka den karriärsväg för projektledare som ska implementeras. KalmarGlobal hade 

gynnats mer av att införa IPMA-certifiering, istället för PMI, då det är uppbyggt i olika 

nivåer vilket direkt stödjer en karriärstrappa, medan PMI är mer indelad i områden inom 

projektledning. IPMAs fyra nivåer hade delats upp mellan de tre olika 

projektledarrollerna där varje roll hade krävt en viss certifiering. Då certifieringen är 

internationell hade den alltså fungerat inom hela koncernen. Då IPMA enbart certifierar 

förmågan att leda projekt, krävs det att KalmarGlobal själva ser till att projektledare har 

kunskaper inom relevanta områden. Detta genom att skicka projektledaren på 

utbildningar etc. 

Vidare hade certifiering av projektledare kvalitetssäkrat företagets projektarbete på en 

internationell nivå, något som varit attraktivt för framtida kunder. 
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5.7 Mötesstruktur 

Respondenterna upplevde mötesstrukturen olika, där många ansåg att det var för 

ineffektiva möten och vissa redan anammat en effektiv mötesstruktur med korta 

avstämningsmöten. KalmarGlobal skulle behöva sprida dess goda exempel så att 

samtliga projektteam kan hålla effektiva möten. För att förbättra mötena bör de endast 

fokusera på avstämning och inte leda till diskussioner mellan parter, där kanske 

diskussionen endast berör två av dem som är på mötet. Det gäller att de involverade 

kommer väl förberedda till mötet så de i kort form kan rapportera vad de har gjort sen 

senaste mötet, vad de ska göra till nästa och vad de behöver för att kunna utföra det. 

Mötena ska också ske ståendes för att öka effektiviteten ytterligare. Några av 

respondenterna använde sig av visuella tavlor och mötena bör, ifall dessa finns, hållas 

vid tavlorna. 

 

Den nya mötesstrukturen bör också bli en standard och användas i varje projekt, och 

borde således nämnas antingen i projektmodellen eller vara satt i 

kommunikationsplanen. Avstämningsmötena ska försöka hållas på femton minuter och 

agendan som tagits fram för dessa möten, med hjälp av teori och diskussioner med 

respondenter, ser ut som följande: 

1. Vad har jag gjort? 

2. Vad ska jag göra? 

3. Behöver jag något för att kunna utföra det? 

4. Behöver jag diskutera med någon? Om ja, bestäm en tid sinsemellan efter mötet. 

 

5.8 För omfattande scope 

KalmarGlobal har en tendens till att bygga på för mycket i scopet, både i början av 

projektet men även under projektets gång. Som exempel så görs det många NPD-projekt 

där framtagning av delsystem finns med i projektets omfattning. Ett mer agilt 

angreppssätt är att ha flera, kortare projekt med mindre omfattning. Detta leder till 

bättre fokus i projekten, ledtiden kortas och fler projekt kan utföras. KalmarGlobal 

skulle därför kunna utföra framtagning av ett nytt delsystem som ett eget projekt. 
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5.9 Hög arbetsbelastning 

Något som framgick av intervjuerna var att det var en hög arbetsbelastning för samtliga 

inblandade i projektet, speciellt för projektledaren, där vissa kunde ha fem projekt igång 

samtidigt. Även om det skulle vara fem projekt med mindre omfång så blir det mycket 

att hålla koll på samtidigt. Många av de intervjuade projektledarna upplever detta som 

jobbigt och anser att det skulle behöva vara färre. Ifall en projektledare hade drivit färre 

projekt hade mer fokus kunnat läggas på dem och slutresultaten hade då högst troligtvis 

blivit bättre, både tidsmässigt och finansiellt. Många av projektmedlemmarna arbetar 

också i flera projekt samtidigt och i många fall även i den dagliga verksamheten i 

linjeorganisationen. 

 

Studiens åtgärdsförslag är alla indirekt framtagna för att kunna minska 

arbetsbelastningen i företaget. Genom att arbeta mer agilt och flexibelt, utan att tumma 

på kvaliteten i arbetet, (genom att t ex implementera effektivare möten, ha mer 

självstyrande grupper och ha en bättre erfarenhetsåterföring), kommer 

arbetsbelastningen att minskas. Vidare kommer också en tydligare rollbeskrivning samt 

introduktionen av en juniorprojektledare underlätta projektledarens arbete. Effekterna 

av åtgärderna som tagits fram bör på så sätt leda till mindre stress i företaget och en 

bättre arbetsmiljö. 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och resultat att diskuteras, där det bl 

a nämns hur metoden kunde gjorts annorlunda, respektive hur dess resultat stämmer 

överens med tidigare resultat inom området. Slutligen ges även förslag på vidare 

forskning som kan göras inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Detta arbete har gjorts genom en kvalitativ studie, där empiri samlades in från 

intervjuer, samt från en analys av Cargotecs projektmodell. Denna empiri analyserades 

sedan jämfört med teori som samlades in från litteratur och artiklar, för att hitta 

förbättringsområden och lösningar på dem. Projektet erhöll en hög reliabilitet och 

validitet då den teori som valdes var fackgranskad. Källorna som valdes var av hög 

kvalitet och innehöll mycket givande information för att få en bred förståelse och kunna 

genomföra analysen. Resultaten och analysen validerades genom att diskuteras 

tillsammans med respondenterna på företaget som är insatta och erfarna inom 

projektledning. 

 

Den valda metoden fungerade bra då den hjälpte att få svar på undersökningsfrågan. Att 

göra intervjuer ledde till en bred förståelse över problemet och att flera olika 

infallsvinklar gavs. Något som var bra med studien var att det var engagerade 

respondenter som tog sig tid till att göra intervjuer och det gjordes totalt femton 

intervjuer, som samtliga var ca en timme långa. Totalt intervjuades 13 olika 

respondenter, där de flesta var projektledare, men även portfolio managers, en 

projektägare, en styrgruppsmedlem, en funktionschef och en agil expert fanns med 

bland respondenterna. Detta ledde till en stor bredd och förståelse över hur olika 

funktioner uppfattade olika delar av projektarbetet annorlunda. De flesta intervjuerna 

gjordes över videosamtal, men tillfälle gavs även att göra intervjuer på KalmarGlobals 

kontor i Lidhult och Ljungby. Dessa intervjuer underlättade då en fysisk genomgång av 

dokumentationen kunde göras tillsammans med projektledaren. 

 

Den största begränsningen med studien är att det inte finns ett direkt sätt att mäta 

resultatet av studien. Studien har fått fram resultat som enligt teorin och svar från 

respondenter borde fungera för företaget, men det finns inget sätt att mäta hur bra 

resultatet är förrän företaget börjar implementera dessa lösningsförslag som studien 

kommit fram till. En annan begränsning är att resultaten från empirin inte är objektiva, 
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då det endast är respondentens uppfattning över projektarbetet som ges. Respondenterna 

som har intervjuats är som tidigare nämnt dock erfarna inom projektledning så svaren är 

en kvalificerad uppfattning. 

 

Studien skulle inte kunnat genomföras med hjälp av så många andra metoder givet 

förutsättningarna för den. En metod som skulle kunnat ha valts hade varit att följa ett 

projekt och inom det använt sig av agila angreppssätt för att se hur det påverkade 

projektet. Då ett “vanligt” B-projekt som KalmarGlobal genomför är på ca 1,5 år eller 

längre, är det inte möjligt givet tidsramen på en termin att genomföra denna metod. Ett 

annat tillvägagångssätt hade varit att utgå från ett av de senaste projekten som utfördes 

för att analysera på djupet ifall det utgick från projektmodellen och för att se var agilt 

kunde använts inom det. Studien hade då kunnat upptäcka aktiviteter som kunde ha 

undvikits och uppskatta hur mycket tid och resurser som kunde minskats i det projektet. 

Nackdelen hade varit att resultaten blivit för specifika med en lägre reliabilitet, då 

endast faktorer från ett projekt tas med. Det projekt som hade valts hade kanske skiljt 

sig från övriga projekt i organisationen och haft annorlunda arbetssätt och aktiviteter. 

En annan vinkel som kunde tagits av arbetet hade varit att utgå från linjeorganisationen 

istället och intervjuat till största delen funktions- och linjechefer. Sedan skulle given 

teori använts för att tillsammans med cheferna arbeta för att skapa en bättre 

projektkultur och förståelse för projekt inom linjeorganisationen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnt är det svårt att mäta resultatet av studien och på så sätt veta hur det 

kommer att påverka företaget. Ett av studiens övergripande resultat handlar om att ändra 

kulturen inom företaget sett till projekt, där både en förståelse över hur projekt påverkar, 

samt en tydligare och mer definierad rollbeskrivning av projektledaren behövs. 

Ytterligare kom studien fram till att företaget borde anamma mer agila principer 

gällande projektgruppens ansvar, kommunikation och dokumentation. En ändring av 

kultur är inte gjord i en handvändning och det kommer på så sätt att ta ett tag innan 

effekten av ändringen kommer att synas. 

 

Resultatet som fåtts från empirin i form av svar från respondenter om hur de tror att en 

viss lösning kommer att påverka, har oftast stämt överens med teorin över hur 

ändringen borde påverka företaget. Som exempel nämndes det i teorin att frekventa stå-
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upp-möten med kort avstämning ledde till effektivare möten och att de involverade blev 

mer delaktiga, vilket i empirin respondenter från Finland redan börjat använda och sett 

resultat av. I intervjuer där respondenterna inte ännu anammat frekventa, korta, 

ståendes, avstämningsmöte upplevdes möten som ineffektiva och att de tog upp för 

mycket tid. 

 

Empirin visade att de flesta projekt inom KalmarGlobal blev klara efter deadline och att 

arbetsbelastningen var hög då projektledare och andra medlemmar var med i flera 

projekt samtidigt. Det övergripande problemet är att i takt med att den teknologiska 

marknaden har utvecklats snabbt, har inte projektarbetssättet effektiviserats för att 

kunna svara på den snabba utvecklingen. Man försöker då få mer gjort, på kortare tid 

utan att arbetssättet ändras, vilket leder till att alla inblandade behöver arbeta mer och 

hårdare för att uppnå detta. De flesta företag inom tillverkningsindustrin arbetar precis 

som KalmarGlobal efter sitt traditionella projektarbetssätt och dessa företag borde 

således också uppleva denna höga arbetsbelastning. Det är studiens förhoppning att 

resultatet kan leda till att KalmarGlobals- och även samtliga andra företag inom 

branschens arbetsbelastning kan minskas. Således bör en implementering av mer agila 

projektarbetssätt leda till att stressen minskas inom tillverkningsindustrin. 

 

Resultatet som studien har kommit fram till stämmer överens med liknande studier som 

gjorts inom området. Conforto och Amaral (2016) kom fram till att ett mer agilt 

angreppssätt behövdes, men att man samtidigt behöver ha stabiliteten som ett 

traditionellt projektarbetssätt ger. De föreslår således en hybrid metod som är en 

kombination mellan de två olika metoderna. Vidare upptäckte Conforto m fl (2014) att 

agila angreppssätt som en gemensamt ihopsatt projektplan med delade arbetsuppgifter, 

en plan som hålls uppdaterad veckovis samt en kortfattad projektbeskrivning kunde 

anammas inom tillverkningsindustrin. Resultaten som tagits fram i denna studie stärker 

Conforto m fl (2014) resultat, samt så har studien hittat ytterligare delar som har goda 

förutsättningar för att kunna implementeras. 

 

Resultatet som har presenterats kommer förhoppningsvis att lägga en grund för framtida 

diskussioner och utveckling inom KalmarGlobals projektarbete. Om ett företag inom 

tillverkningsindustrin väljer att implementera de lösningsförslag som tagits fram kan 

effekten bli ett smidigare, effektivare och ständigt utvecklande projektarbete som i 
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slutändan leder till bättre projektresultat, d v s att projekten kan uppnå sina mål i tid och 

inom budget. 

 

6.3 Vidare forskning 

Denna studie genomfördes genom att göra en analys av hur företaget arbetar inom 

projekt, samt en granskning av deras projektmodell, för att sedan med hjälp av teori och 

empiri lokalisera var förbättringar kan göras. Projektets resultat är således endast ett 

förbättringsförslag. För att se effekterna av det skulle en implementering av studiens 

resultat behöva göras och detta skulle kunna göras som ett vidare forskningsprojekt. Det 

nya projektet skulle på så sätt kunna besvara ifall detta fungerar i praktiken och varför 

eller varför inte det gör det. 

 

Insamlingen av primärdata i form av intervjuer, ledde till en bred, övergripande syn på 

projekt där flera olika infallsvinklar kunde väljas. Ett val gjordes att fokusera på 

projektkultur inom en matrisorganisation, ledarskap, samt dokumentering och 

uppföljning, men många andra områden kunde valts. Som förslag visade svaren från 

intervjuerna att kulturskillnader skulle kunna vara en viktig faktor vid 

implementeringen av nya arbetssätt och således skulle forskning kunna göras om det. 

KalmarGlobal håller i skrivande stund på med sitt transferprojekt att flytta produktionen 

från Lidhult i Sverige till Stargard i Polen och att forska kring detta specifika projekt om 

hur ett agilt angreppssätt kan fungera skulle också kunna vara givande. 

 

Arbetet har mestadels fokuserat på KalmarGlobal och deras NPD-projekt och vidare 

forskning med fokus på projekt i andra delar av koncernen skulle vara intressant. Som 

exempel de projekt i koncernen som behandlar mjukvaruutveckling, där agil redan 

används, för att i detta fall göra en analys av den agila processen.  
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7 Slutsats 
 

Att implementera en agil projektmetod inom tillverkningsindustrin rakt av skulle inte 

fungera p g a flera anledningar, t ex att det oftast finns många och tydliga krav som 

måste uppfyllas, vilket gör att projektet inte kan kompromissa med omfattningen. En 

annan anledning är en hög kostnad för ändringar. Stabiliteten som ges av ett traditionellt 

projektarbetssätt behövs således för att kunna leverera resultat som lever upp till de 

fasta kraven. Däremot finns det agila principer som skulle kunna och bör implementeras 

inom tillverkningsindustrin för att få projektarbetet mer effektivt. De agila principerna 

som studien kom fram till har goda förutsättningar för att kunna implementeras är 

följande: 

- En mer kortfattad, bättre sammanfattad dokumentation 

- En mer lätthanterlig lessons-learned rapport 

- Effektiva stå-upp-avstämningsmöten 

- Mer självstyrande grupper 

 

En mer kortfattad, bättre sammanfattad dokumentation hade lett till att mer tid kan 

läggas på själva utförandet av projektet, vilket leder till att projektarbetets ledtid kortas, 

samtidigt som det viktigaste i dokumentationen finns med. För att göra denna 

implementering bör varje projektledare se över och analysera alla steg som denne utför 

för att upptäcka överflödig dokumentation, rapportering och/eller steg. Detta skapar 

således ständig förbättring. 

 

Inom lessons learned behövs det också arbetas mer utifrån ständig förbättring. Studien 

har tagit fram en ensidesrapport för lessons learned där endast det mest väsentliga från 

projektet är sammanfattat på ett tydligt, visuellt sätt, som sedan bör sparas på ett och 

samma ställe för att spridas vidare till nästkommande projekt. Att rapporten är mindre 

omfattande och mer lättläslig kommer att leda till att den läses mer och faktiskt 

används, vilket leder till att lärdomar kommer att spridas vidare inom företaget. 

 

En ny mötesstruktur presenterades också där avstämningsmöten bör hållas stående, mer 

frekvent, på under femton minuter, samt där varje mötesmedlem ska rapportera efter 

agendan: 

1. Vad har jag gjort? 

2. Vad ska jag göra? 
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3. Behöver jag något för att kunna utföra det? 

4. Behöver jag diskutera med någon? Om ja, bestäm en tid sinsemellan efter mötet. 

 

Detta leder till att all onödig tid spenderad på ineffektiva möten där det lätt blir onödiga 

diskussioner försvinner och mer tid frigörs till projektarbetet. Vidare sätter det högre 

krav på medlemmarna att utföra sina uppgifter, då framsteg ska rapporteras mer 

frekvent. 

 

För att implementera mer självstyrande grupper så krävs det att kompetensen finns hos 

gruppmedlemmarna, samt att tilliten finns mellan projektedare och medlemmar. 

Fallföretaget KalmarGlobal har således en god förutsättning för att kunna implementera 

detta då många av deras medlemmar har haft samma roll i flera projekt, så 

projektledaren både känner och vet medlemmens kunskap. En mer självstyrande grupp 

hade lett till kortare beslutsvägar, samt mer motivation hos de anställda då de känner sig 

mer delaktiga. 

 

För att kunna implementera de agila ändringarna krävs det en ändring i projektkulturen, 

samt att få samtliga inblandande i företaget att förstå innebörden av ändringarna. 

Ändringar i företagskulturen görs inte i en handvändning, så det gäller att inleda i en 

liten skala med att implementera värderingarna, för att sedan kunna arbeta vidare med 

verktygen. Vidare behöver även projektledarens roll anpassas och tydligare beskrivas 

för att möjliggöra dessa ändringar. Projektledarens roll bör gå mot ett mer distributivt 

ledarskap där rollen handlar mer om att coacha projektmedlemmarna. Detta 

kompletterar principen om självstyrande grupper och denna åtgärd skulle således leda 

till en mer flexibel organisation, där alla är delaktiga och ansvarar för att uppnå goda 

resultat. 

 

Inom fallföretaget KalmarGlobal upplevde projektledarna en hög arbetsbelastning då de 

var med i flera projekt samtidigt. De flesta företag inom tillverkningsindustrin arbetar 

fortfarande utifrån sina tradtionella projektmetoder och borde således också uppleva 

denna höga arbetsbelastning och stress. Teknologins utveckling har lett till högre 

konkurrens och att företag behöver prestera mer, men projektarbetssätten har inte 

utvecklats i samma takt vilket leder till att man på ett ineffektivt sätt ska utföra mer. I 

slutändan innebär det att arbeta hårdare och således skapas en stressig arbetsmiljö. 



  
 

60 

Effekterna av åtgärderna hade lett till mindre arbetsbelastning och stress, samt bidragit 

till en bättre arbetsmiljö inom tillverkningsindustrin. 

 

Resultaten som tagits fram i studien kommer förhoppningsvis kunna användas inom 

tillverkningsindustrin för att utgöra en grund för framtida diskussioner om agil 

implementering och på så sätt verka som ett första steg i ändringen av projektkulturen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuer och respondentlista 
 

Intervju Respondent Datum Arbetsplats Nationalitet 

1 Styrgruppsmedlem 2017-03-16 Sverige Sverige 

2 Projektledare 1 2017-03-17 USA Sverige 

3 Projektledare 2 2017-03-22 Sverige Sverige 

4 Projektledare 3 2017-03-22 Sverige Sverige 

5 Projektägare 2017-03-27 Sverige Sverige 

6 Portfolio Manager 1 2017-03-28 Finland Finland 

7 Projektledare 4 2017-03-28 Kina USA 

8 Portfolio Manager 2 

Portfolio Manager 3 

2017-03-29 Finland 

Finland 

Finland 

Finland 

9 Projektledare 5 2017-03-30 Sverige Sverige 

10 Projektledare 6 2017-03-30 Polen Polen 

11 Projektledare 1 – återkoppling 2017-04-18   

12 Projektledare 3 – återkoppling 2017-04-21   

13 Projektledare 5 – återkoppling 2017-04-21   

14 Agile Task Force Manager 2017-05-02 Finland Finland 

15 Funktionschef 2017-05-09 Sverige Sverige 

 

  



  
 

II 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor Pilotstudie 1-10 
 

Introduction 

1. Name, department, role, experience within the company. 

2. How are projects being selected and defined in your company? 

a. How does your part of the organization determine where to allocate 

resources when there are several competing projects? 

b. How is the company’s strategy being considered in the selection, 

definition and organization of projects? 

3. Does your company/organization have specialized project managers or is project 

leadership distributed more depending on topic ownership? 

a. Do you have a central project management office that supports different 

project teams? 

4. What sorts of projects are you usually involved in? What would be the typical 

objectives, project length and team size in these projects? 

 

Project process 

1. What is the company’s approach when objectives can’t be reached? Do you 

compromise in some of the three factors - time, cost, scope - in order to finish 

the project on time? 

2. How sensitive is the model when it comes to other changes (i e changes in 

customer requirements)? 

3. What are you taking into account at the decision marks (Gates)? Does the earlier 

phase need to be fully completed in order to move on to the next? Or could you 

in special cases move on the next phase without completing the earlier (when it 

is just some minor documentation left for example)? Could the company benefit 

from being more flexible in these decisions? 

4. Do you utilize many expert functions within the projects? 

5. How does your company learn from previous projects? How is this knowledge 

shared between everyone involved? 

a. Is the knowledge obtained from a project being documented and 

forwarded to new projects, other project managers? Have you adopted an 

IT system to support this function? 

b. How do you evaluate a finished project? Is there a standardized process 

for this? Do you have an evaluation meeting with all parties involved 



  
 

III 

 

where everyone can give their input? 

6. What percentage of projects in your part of the organization get cancelled after 

the project started? 

a. What are the most typical reasons for cancellation? 

b. What are the most typical changes to projects? What are the typical 

causes for the changes? 

7. What percentage of projects in your part of the organization finish behind schedule? 

a. How many of these projects fall behind schedule in the scoping? 

b. What parts of the scoping is working and what parts have room for 

improvement? 

c. Do the scoping phase need to be more structured? Are the scope 

increasing during the phase to a point where the things added maybe 

should be a project in itself? 

 

Project Leadership 

1. Are you running more than one project at the same time? 

a. How is the time dedicated between the projects? 

b. Could the lead time of the projects be shortened if there were fewer 

projects to focus on? 

2. How much freedom and independence do project leaders in your organization 

have? 

a. Are projects and projects managers being controlled closely by someone 

outside of the project team? 

b. Is there close control and coordination process across different projects? 

Is it a systematic process? 

3. What motivates you in the role of being a project manager? 

a. Would a Junior Project Manager role be an alternative to create more 

motivation, and secure competence within the project leadership? 

b. Would a Senior Project Manager role be an alternative? 

4. What education do you have? Other experience/knowledge? 

 

The Project Team 

1. How much freedom and independence do the project team members have? Can 

they make their own decisions within a framework? 
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a. Do the members have sufficient competence, in order to have the trust to 

give them more authority? 

2. What competencies do the members possess? Do they possess cross 

competencies? How are the roles distributed? 

3. How many members are in the project team? Do project teams regroup for every 

project, or do they typically stay together over several projects? How is the 

composition of the project teams? Global/local? What are the advantages and 

disadvantages comparing global and local teams? 

4. Do you get the full hours from your group members according to contract? 

 

Visual Management / Communication 

1. Do you utilize visual management boards in the projects? 

a. What would you propose should be on the boards? 

2. Do you have daily meetings with the project team every day (daily scrums)? 

a. Would a ten minute meeting by the board at the start of every day be a 

possibility, of interest? 

b. Or is there another change you would like to see, in order to improve the 

communication? 

3. How do you communicate within the project? Are all parties involved kept 

updated? 

a. Does the same information reach everyone at the same time? 

 

The Customer 

1. Who is usually the customer to your project? Internal/external? 

2. Is the customer engaged and regularly involved in the project? 

3. How can the customer impact the project during the course of the project? 

4. What information is given to the customer? When is information given to 

the customer? 
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Bilaga 3 Intervjuer Pilotstudie 1-10 
 

Projektprocessen 
 

Hur väljs projekt i er organisation? 

Många projekt är självklara att göra. Alla projekt och idéer läggs upp i Thinking 

Portfolio. Årligt budgetprocess-möte där det beslutas hur stor budget som varje business 

line har för projekt. Endast större projekt redogörs direkt i budgeten, sedan är det upp 

till varje business line att välja sina projekt utefter sin budget. Projektledare 1 menar att 

det är luddigt hur projekt väljs och att det skulle behöva vara tydligare målsättning, samt 

att projektledare borde vara mer inblandade i valen. 

 

Har organisationen specialiserade projektledare eller är projektledarskap fördelat 

beroende på vem som vet mest om uppgiften som ett projekt handlar om? Finns 

det en central styrgrupp som stödjer de olika projektgrupperna? 

Varje business line har en dedikerad projektledare. Business Development and Project 

department har för närvarande en dedikerad men ska anställa en till. 

 

Vissa mindre projekt som projektledaren ej hinner med kan utföras av en person med 

avseende på expertis inom ett visst område, konstruktion t ex. 

 

Delprojektledare är mestadels fördelade beroende på uppgiftens karaktär, och är inte 

utbildade projektledare. 

 

Vad görs när delmål inte hinns med? Kompenserar man i någon av de tre 

faktorerna - tid, kostnad, omfattning - för att nå projektets tidsmål? 

De flesta projektledare inleder projekten med att bestämma hur projekttriangeln ser ut 

för projektet, d v s hur viktiga de olika faktorerna är i jämförelse mot varandra och 

försöker utföra projektet utefter det. 

 

Kompenserar aldrig med scope, utan tillsätter antingen mer finansiella medel eller tar 

aktiva beslut om att projektet får förlängas, beroende på hur kritisk deadlinen är för 

projektet. När man behöver göra ändringar i projektet menar Projektledare 1 att 

projektledaren måste vara mycket tydlig med att presentera effekterna av ändringen, för 

styrgruppen har lätt för att säga okej till ändringen utan att inse att det kommer innebära 

större kostnader, mer resurser etc. Portfolio Manager 1 nämner att i kundprojekt är tiden 

mer viktig och man kompenserar oftast med budget, men även i vissa fall i scope i 

samordning med kunderna där diskussioner sker. 

 

Styrgruppsmedlem anser att när projekten går över tidsramen, så tas inga aktiva beslut 

om det och det sätts inte upp en ny tidsram utan tiden mest rinner iväg. Han skulle även 

vilja se bättre ekonomiska uppföljningar av projekttimmar och projektkostnader. 

 

Hur känslig är projektmodellen för förändringar (ändringar i kundkrav t ex)? 

Vid en större ändring görs en ändringsbegäran som styrgruppen tar beslut om. Det 

gäller även här att redovisa vad effekten av ändringen blir, så att styrgruppen förstår och 

kan fatta rätt beslut. 

 

KalmarGlobal befinner sig i en marknad som är ganska okänslig, där man vet vad 

kunden vill ha, så ändringar p g a kundkrav sker sällan. 
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Projektledare 1 nämner scopeglidning, där det finns en tendens att lägga på saker till 

scopet under projektets gång. Detta kan bero på brister i förstudien. Det som läggs till 

skulle kunna göras parallellt som ett eget, mindre projekt. 

 

Vad kollar man på vid beslutspunkterna? Kan man påbörja nästa fas innan den 

föregående är helt klar (att det endast saknas lite dokumentation t ex)? Kunde 

företaget tjäna på att vara mer flexibel i dessa frågor/beslut? 

Styrgruppsmedlem tror att det händer ganska ofta. KalmarGlobal använder sig av ett 

trafikljussystem, så ifall man går vidare till nästa fas ligger dokumentationsuppgiften 

från förra fasen kvar i systemet med ett rött ljus och prioriteras högst. 

 

Projektledare 2 nämner att de inte är hundra procent strikta vid gaterna utan använder 

sig av sunt förnuft. De kan t ex göra ritningar redan i planeringsfasen, för att se om 

projektets scope ens är möjligt. Detta görs för att inte senare i genomförandefasen 

upptäcka att det inte går att genomföra. Ibland leder detta till att man får göra omarbete 

men det är hanterbart. Han nämner även att det är svårt att hålla isär all dokumentation 

under genomförandefasen där det finns två gater. Där händer det ofta att man gör saker 

som finns med i G4 i G3 och tvärtom t ex. 

 

Portfolio Manager 1 nämner att de kanske håller sig till gaterna 80 % i de interna 

projekten och är mer flexibel i de senare faserna, där vissa mindre viktiga 

projektledaruppgifter hoppas över. I kundprojekten använder man sig bara av gaterna i 

de första faserna och använder sig sedan mest av milestones. 

 

Portfolio Managers 1 och 2 och Projektledare 6 nämner dock att i deras projekt, 

mestadels automation respektive transferprojektet behöver man följa gaterna fullt ut och 

går inte vidare till nästa fas även ifall det bara är någon mindre dokumentation som 

saknas. 

 

Projektledare 4 nämner att han inte använde sig av gaterna i sina projekt, delvis p g a att 

projekten han ledde inte var så omfattande. Istället diskuterade han tillsammans med sin 

chef vad som var viktigt för att kunna utföra projektet och arbetade utefter 

projektcharter, milestones och mål istället. 

 

Har ni många expertfunktioner i projekten? 

De flesta projekt använder sig av minst en expertfunktion där denne inte är med i 

projektgruppen utan endast tas in för att utföra en specifik uppgift. 

 

Hur lär ni er av tidigare projekt? Hur delas denna information bland alla 

involverade? 

Då projekt sällan stängs i tid, så uteblir effektiv hantering av lärdomar. Detta även på 

grund av att dokumentationen tar tid att göra efter ett projekt och nya projekt hinner ofta 

starta innan dokumentationen slutförts. Enligt Styrgruppsmedlem skulle detta kunna 

bero på att projektledare har ont om tid, att mallar för dokumentation inte är så bra eller 

att projektledare helt enkelt måste ta mer ansvar när det gäller dokumentation. Han 

säger även att det finns stora möjligheter att systematisera effekthanteringen. 

 

Enligt Projektledare 3, så avslutas alla projekt med ett “Lessons Learned” (av både 

produkt och projekt) och nya projekt startas med en så kallad “White Book” där tidigare 

“Lessons Learned” gås igenom. Detta är något som inte sker överallt inom Cargotec.  
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One-page report är nytt och något för ledningen att enkelt kunna se övergripande mål 

och budget samt hur dessa uppnåtts under projektet, den visar inte lärdomar från 

projektet. Enligt Projektledare 2 så summerar CCH ursprungsscopet samt uppmanar 

samtliga involverade i projektet att ge sin input på hur de tycker att projektet 

genomförts. Detta kan ledarna sedan ta med sig in i framtida projekt. Han nämner även 

att han tror att det hade varit till fördel att kunna dela information mellan avdelningar. 

Som exempel kanske ett projekt i en avdelning använder sig av ett kalkyleringsprogram 

som visar sig fungerar mycket bra, medan senare i en annan avdelning så använder sig 

ett projekt av någon typ av kostsam eller tidskrävande beräkning. Här hade det alltså 

varit bra med kommunikation mellan avdelningarna.  

 

Enligt Projektledare 1 så är Kalmar hyfsade på att utvärdera inom projektgruppen, men 

att man eventuellt hade kunnat lyfta lärdomar till en högre nivå, att kolla på, samt förstå 

effekten av projektet, se den stora bilden.  

 

Sammanfattningsvis, enligt Projektledare 5 och Portfolio Manager 1, 2 och 3 så verkar 

det som att dokumentationen under- samt vid avslutandet av projektet är lite för 

omfattande. Detta leder till att det kan bli svårt att ta vara på all information och lära sig 

av den. Det kan även leda till att projekten är kvar i den avslutande fasen och förblir det 

då nya projekt startas som Styrgruppsmedlem nämnde. Det hade alltså kunnat vara en 

fördel att förenkla dokumentationsprocessen i slutet av projekt för att underlätta för 

projektledare att ta till vara all viktig information som sedan kan spridas vidare till 

senare projekt. One-page report verkar fungera bra, även om den mestadels är för 

styrgruppen och hade behövt kompletteras, så är den ändå enkel att kommunicera. Vad 

som kan göras mer strukturerat här kan diskuteras.  

 

Hur stor del av projekten avbryts efter att de startats? Vad är de vanligaste 

anledningarna till att projekt avbryts? Vilka är de vanligaste ändringarna som 

görs på projekten och vad är anledningarna till ändringarna? 

Enligt Styrgruppsmedlem så avbryts alltför få projekt. Istället så ändrar man 

projektbeskrivningar och gör tillägg på projekt vilket leder till att projekt går över tiden 

och budget. 

 

KalmarGlobal avbryter i stort sett inga projekt. Inga av de intervjuade har varit med om 

det. Det har hänt att projekt tillfälligt stoppas för att prioritera andra projekt, då resurser 

inte funnits för att bedriva samtliga, för att sedan upptas igen då resurser finns. I vissa 

fall har man också gått tillbaka och ändrat i scopet vid G2-beslutet. 

 

Hur stor del av projekten blir klara efter deadline? 

- I dessa projekt, hur många av projekten drog ut på tiden i scopingen? Vilka 

delar av scopingen fungerar och vilka skulle kunna förbättras? Skulle 

scopingen behöva struktureras mer? Ökas omfattningen av projektet under 

scopingen, till en gräns där det som läggs till kanske skulle vara ett eget 

projekt? 

I stort sett alla intervjuade upplever att nästintill samtliga projekt går över deadline. I de 

flesta fall är det ett aktivt beslut, där projektledaren ansökt till styrgruppen att projektet 

behövs förlängas och styrgruppen ger ett godkännande. Projektledare 2 upplever att 

projekten drar ut på tiden i genomförandefasen där det blir tidsförlängt med protyper, 

delar ska beställas in, ritningar göras etc. 

 



  
 

VIII 

 

Portfolio Manager 1 upplever att de interna projekten som utförs ofta går över tiden, 

medan kundprojekten håller sig inom tidsramen. I de fall där detta inte görs, förs 

diskussioner med kunden så båda parter är överens över förlängningen av projektet. 

 

Styrgruppsmedlem menar att “marknaden och förväntningar från kunden förändras 

snabbare än vad projekten görs”, vilket gör att det är viktigt att hålla tidsramarna och 

gärna utföra kortare projekt i framtiden. 

 

Projekten har hårda tidsramar vilka är svåra att hinna med, då många av de som arbetar i 

projektet är med i flera andra projekt. Många upplever också att scopingen är en stor 

anledning till att projekt går över tiden, där scopet brukar byggas på under projektets 

gång, framförallt i större projekt. Projektledare 1 menar att styrgruppen borde ta mer 

ansvar och trycka mer på att deadline hålls, samt att extra arbete inte läggs till. Man kan 

inte få allt. 

 

Projektägare har sett att man i några projekt har lagt in framtagning av nya delsystem i 

nymaskinsprojekt. Detta borde göras separat som eget mission innan, eller parallellt 

med projektet. Så inom nymaskinsprojekt ska inte utveckling av delsystem finnas, vilket 

minimerar risken för förseningar. Man vill ha så få okända parametrar som möjligt i ett 

projekt. 

 

Projektledare 3 menar att projektledare kanske är för veka mot ledningen då tidsramen 

diskuteras. I de flesta fall brukar projektledaren föreslå en deadline, som sedan 

ledningen kapar. I slutet så går projektet över deadline och har då tagit ungefär lika lång 

tid som första deadline-förslaget. 

 

Får man ut alla timmar enligt överenskommelse från projektets 

gruppmedlemmar? 

Överlag känner projektledarna att det är svårt att få ut samtliga timmar som 

medlemmarna skrivit under på i sina projektkontrakt. Projektledare 2 nämner att han får 

ut alla timmar i sin kärngrupp i Sverige, men att det är svårt att t ex få en 

delprojektledares gruppmedlem i Polen att utföra sina timmar. Projektledare 1 upplever 

också svårigheter att få ut timmar från nästan samtliga medlemmar i sitt team, då dessa 

också sitter över hela världen. Projektledare 3 upplever också att det är svårt att få ut 

alla timmar och skulle vilja se att ansvariga i linjeorganisationen prioriterar projekt 

högre och låter sina anställda arbeta med projekt enligt överenskommelsen. 

 

Portfolio Manager 2 och 3 anser att de är strikta med att få ut sina timmar, men att de 

inte alltid vet vad som medlemmarna utför och skulle vilja ha ett bättre 

rapporteringsverktyg. Portfolio Manager 1 skulle också vilja se ett globalt verktyg där 

medlemmar rapporterar in sina timmar, samt sina individuella framsteg, då han upplever 

att han inte får ut sina timmar. Detta verktyg skulle behöva vara öppet och synligt, 

samtidigt som det måste ha en överenskommen struktur. 
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Projektledarskap 
 

Arbetar du i fler än ett projekt samtidigt? - Hur fördelas tiden mellan projekt? 

Skulle det bli kortare ledtid ifall man bara skulle ha ett projekt i taget? 

De flesta arbetar i flera projekt samtidigt. De som arbetar i mycket stora projekt, som 

megaprojekt från Finland, arbetar enbart dedikerade i ett projekt samtidigt. 

Projektledare 5 och 6 driver t ex ett projekt. 

 

De flesta andra driver mellan 1-5 just nu, men det kan även gå upp i fler beroende på 

hur stora projekten är. Överlag tycker de flesta att ledtider hade förkortats om de ledde 

mindre projekt. Projektledare 3 tycker att han just nu har för många projekt (5) men att 

detta kommer att lösas då en ny projektledare anställs. Tid mellan projekten fördelas av 

behov.  

 

Hur stor frihet har du som projektledare när det gäller att fatta beslut? 

- Övervakar styrgruppen projekt och projektledare hårt? Är där hård 

kontroll och koordinering mellan de olika projekten? Sker detta 

systematiskt? 

 

Projektledare känner att de har stor frihet inom de ramar och mål som bestämts för 

projektet. Ändringar och beslut som sker inom ramarna kan de själva ta tag i, medan 

större ändringar tas upp med styrgruppen.  

 

Hur mycket frihet en projektledare har kan bero på personens bakgrund och 

erfarenheter.   

 

Kommunikationen mellan projektledare och delprojektledare bör bli bättre enligt 

Projektledare 2.  

 

Vad motiverar dig i rollen som projektledare? Skulle en junior-projektledarroll 

vara ett bra alternativ för att skapa motivation, samt kompetenssäkring? Senior-

projektledarroll? 

Den största motivationsfaktorn är att få vara med och skapa något nytt. Många av 

projektledarna nämner också variationen i arbetet som en stor motivator, samt att man 

lär sig nya saker hela tiden vilket leder till en bred kunskap. Annan input var också att 

man får se helheten i organisationen och att man kan använda sig av all sin kunskap 

man samlat på sig under åren i företaget. Projektledarna som arbetar i externa 

kundprojekt nämner även att samarbetet med kund, att skapa värde för dem, är en stor 

motivator. 

 

De flesta av de intervjuade ser en Junior-projektledare som en bra roll att ha i 

organisationen, då denne skulle kunna lära sig projektledarskap i jobbet, samt avlasta 

projektledaren med t ex dokumentation. Projektledare 2 nämner att det i vissa perioder 

finns för få projektledare och att en juniorprojektledare skulle behövas för att genomföra 

alla projekt, samt kvalitetssäkra projektledarpositionen för framtiden. Projektledare 3 

nämner att det är viktigt att lära ut Cargotec-modellen, samt Kalmar-kulturen för nya 

Juniorer. Portfolio Manager 2 och 3 instämmer men tycker även det är bra att den nya 

som kommer in bidrar med nytt blod och nytt perspektiv. 

 

En Senior-projektledarroll ansågs inte vara så nödvändigt för företaget. Portfolio 

Manager 2 och 3 menar att det inte är nödvändigt då företaget inte är så stort, samt för 
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att projektledarna som finns redan har mycket erfarenhet och kunskap inom 

projektledning. Projektledare 3 menar att det hade varit bra att ha en seniorprojektledare 

som kunde lära ut Cargotec-modellen till nya projektledare och kände att han hade 

behövt det i början av sin anställning. 

 

Vilken utbildning har du läst? Andra erfarenheter/kompetenser? 

Respondenternas akademiska bakgrund varierar mycket, men i stort sett alla har läst 

någon typ av ingenjörsutbildning på någon nivå. De flesta nämner att den viktigaste 

kompetensen man behöver är ledarskap, något som det behövs mer fokus på enligt 

Styrgruppsmedlem, då ledarskap saknas i rena tekniklinjer. Han nämner att man inte ska 

underskatta kompetenskraven, en projektledare behöver bred kunkap inom ingenjörskap 

och ledarskap, samt många års erfarenhet inom verksamheten. Projektledare 4 som har 

en master i industriell ekonomi och även erfarenhet inom Amerikanska flottan, menar 

att ledarskap och management är utan tvekan de två viktigaste kompetenserna och att 

om man har de kompetenserna kan man leda vilket projekt som helst, oavsett företag. 

 

Erfarenheten inom KalmarGlobal nämner de flesta andra vara den andra viktigaste 

kompetensen som behövs, där många lärt sig projektledarskap i rollen. Projektledare 3 

nämner att det hade varit bra att ha en utbildning i Cargotecs projektmodell i början av 

varje projektledaranställning, för att snabbare lära sig och anpassa sig till sin roll. 

Portfolio Manager 1 nämner även att det kan vara bra att ta in projektledare som inte har 

erfarenhet inom företaget, då dessa ser företaget på ett nytt sätt och kan bidra med nya 

förbättringar. För att detta ska fungera behöver de dock stark kompetens i ledarskap 

samt teknisk erfarenhet från annat håll. 
 

Projektgruppen 
Hur mycket befogenhet har gruppmedlemmar för att ta egna beslut?  

Ligger det inom ramarna har de frihet och högt beslutsfattande. Utanför ramar så 

behöver det diskuteras med delprojektledare eller högre upp. Enligt Projektledare 2 hade 

det varit med fördel om de ville ta eget initiativ och vågar ta mer beslut inom ramarna. 

Det hade även kunnat gå att involvera alla mer vid planeringsfasen för att få mer 

delaktighet.  

 

Enligt Portfolio Manager 1, så borde fler verktyg för kontroll av projektmedlemmar 

användas så att man verkligen får ut all den tid som lovats, “Needs to be transparent but 

also have an agreed upon framework”. 

 

Finns det tillräckligt med kompetens hos medlemmarna för att ha tilliten att ge de 

mer befogenhet? 

 

Enligt Projektledare 4 så har en bra ledare koll på alla gruppmedlemmars kompetenser 

och etiskt tänkande. Dessa kompetenser kan sedan uppmuntras för att göra arbetet bättre 

för både projektet och den anställde själv. Detta stämmer bra överens med ett Lean-

tänkande.  

 

Projektledare 3 hade velat se någon form av ledarskap och projektledarskapsutbildning 

för delprojektledare. Han känner själv att han hade kunnat vara hårdare mot 

delprojektledare och övriga projektmedlemmar då det vid möten visat sig att alla 

uppgifter som skulle ha gjorts, inte helt varit färdiga. 
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Vilka kompetenser finns hos gruppmedlemmarna? (tvärkompetens) Hur fördelas 

roller? 
Enligt Projektledare 2 har man bra koll på de anställda och deras kompentenser.  

 

Hur många medlemmar är det i projektgruppen? Är det samma medlemmar i 

varje projekt eller görs en omgruppering vid varje nytt projekt? Består grupperna 

av både lokala och globala medlemmar? Vad är för- och nackdelarna med det? 

Varierar beroende på projekt. NPD har 5 delprojektledare, medan större projekt har flera 

olika medlemmar. 

 

Det kan vara svårt med kommunikation mellan olika länder, t ex nu när Polen blir 

inblandade. Detta kan ha med kulturskillnader att göra, men även 

kommunikationsmedel.   

 

Visual Management 

 
Arbetar ni med uppdateringstavlor i projekten? Vad skulle ni anse vara av vikt att 

ha på tavlorna? 

KalmarGlobal använder sig av olika hjälpmedel för visuell management. 

Styrgruppsmedlem nämner att de kör one-page diagram under projektets gång där olika 

tasks sätts upp och uppdateras i ett trafikljussystem. Deras portfolioprogram Thinking 

Portfolio kan också ses som ett visuellt hjälpmedel där man kan se vilka projekt som 

utförs, var de befinner sig, samt budgetläge. Detta program är mer för rapportändamål 

och inget som projektgruppen kan arbeta utefter. 

 

I Ljungby håller Projektledare 3 på med att sätta upp ett Red Room där alla projekt ska 

vara synliga och visa var de befinner sig. Tanken är att rummet ska vara öppet för alla, 

så att man kan få projektorganisationen att synas mer. Detta innebär dock att ingen 

känslig information kan finnas på tavlorna, och de kommer därför mest användas i 

genomförandefasen och framåt. Projektledare 2 på CCH använder sig av det i början för 

att sätta chartern och nämner även att det hade varit bra att ha ett visuellt rum, där 

tidsplanerna, projektorganisationen, tasks m m borde finnas på tavlorna. Portfolio 

Manager 1 nämner att han använder sig av trafikljus också, för budget, tidsramar, scope 

och kvalitet och menar att det är av stor vikt att ha det så automatiserat och simpelt som 

möjligt, så det enkelt kan uppdateras dagligen. Är det för mycket att fylla i kommer 

ingen att uppdatera det. 

 

Projektledare 1 som jobbar med ett globalt team, i flera olika tidszoner, kan inte 

använda sig av fysiska tavlor, men använder sig av powerpoints, priolistor, agendor, 

tidsplaner m m som han mailar ut till projektmedlemmarna. Han menar att oavsett hur 

visuellt man gör det så spelar det ingen roll ifall respondenterna inte öppnar mailen och 

återkopplar. Problemet ligger således inte i det visuella utan mer i disciplin, ansvar och 

engagemang hos gruppmedlemmarna. 

 

Håller ni dagliga möten (daily scrums) inom projekten? Skulle ett tiominuters-

möte i början av varje dag vid en uppdateringstavla vara möjligt, av intresse? 

Eller finns det någon annan förändring du skulle vilja se? 

Projektledare 3 och Projektägare nämner att de just nu har problem med att mötena är 

för långa och ineffektiva. Mötena ska bara vara rapportering så att alla uppdateras och 

inte långa diskussioner. Något de hoppas det visuella rummet kan hjälpa till med. Då 

håller man mötet inne i rummet, ståendes på ca 10 minuter. 
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Portfolio Manager 2 och 3 nämner att de håller kortare, effektiva möten på 15 minuter, 

där ingen är tillåten att sitta. Alla involverade ska kort uppdatera vad de gjort sedan 

förra mötet och har man inte uppfyllt det man skulle göra, måste man prata med 

ansvarig om det efteråt. Projektledare 5 och 6 som arbetar med transfern nämner också 

att de har 15-minuters möten där alla kort rapporterar var de är, vad de gör, samt vad 

som behövs. 

 

Hur sker kommunikationen i projektet? Hålls alla inblandade uppdaterade? Nås 

alla av samma information vid samma tillfälle? 

Styrgruppsmedlem menar att kommunikationen inte är så bra och att information 

behöver spridas bättre inom koncernen. Mycket av det som händer i projekten når inte 

ledningen och de rapporter som ledningen får är för omfattande och borde sammanfattas 

bättre med endast det viktigaste i projektet. Projektledare 1 anser också att 

kommunikationen kunde fungera bättre då det tar tid att få svar från medlemmarna som 

e-mailas. 

 

I övrigt anser de andra intervjuade att kommunikationen fungerar bra inom koncernen. 

Projektledare 3 nämner att kommunikationen med stakeholders, frontline kanske skulle 

behöva förbättras och att de nås av mer information. Portfolio Manager 1 som arbetar i 

kundprojekt menar att man kunde vara mer öppen och ärlig med kunderna och berätta 

ifall man ligger efter t ex. De tenderar istället att dölja problemet, vilket leder till att 

problemet bara blir större. Han nämner att det säkert kan vara så i interna projekt också 

och att man även där borde ha mer öppen, ärlig och tydlig kommunikation. 

 

Övrig input: 
 

Styrgruppsmedlem: 

- Produktutveckling kan delas in i evolutionär (att man förbättrar något), samt 

revolutionärt (att man skapar något helt nytt). Agila projektmetoder fungerar ej i 

evolutionär utveckling. En produkt hos Kalmar kan ha en framtagningstid på 3 

år och är sedan menad att säljas i 10 år vilket gör det för långsiktigt för att agila 

sprinter skulle kunna användas. En traditionell modell som Cargotecs modell 

fungerar bra sett till kvalitet och (tekniska lösningar?). 

- Ser att det hade varit bra att ha ett nätverk för koncernens projektledare där 

erfarenheter kan delas. 

- Cargotecs projektmodell är inte dålig i sig utan mer att personer inte kan den 

eller inte är tillräckligt disciplinerade. Bör fokusera mer på bakomliggande 

problem. Hur specas projekt? Kanske för omfattande - göras till fler och mindre 

projekt? 

Köra mer parallella projekt, för att minska osäkerheten. Testa av delsystem 

tidigare. 

KalmarGlobals projekt tappar samordning - borde använda sig mer av “flyttbara 

delsystem”. 

 

Projektledare 1: 

- Bättre att ta små steg i rätt riktning än stora steg utan riktning. Behöver ändra 

mentalitet. 
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- Organisationens påverkan - få ledningsgrupper att få mer insikt och lyfta in 

projekt mer i det dagliga arbetet. 

- Få fler styrgrupper som är aktiva och ställer krav 

- Organisation och drivkraft. Hade redan problem med matrisorganisationen och 

sedan lade man till en projektorganisation över den. Är viktigt att få 

projektgruppen att bli drivkraften i projekten, och att de lägger ner de timmarna 

som de ska i projekten, enligt projektkontrakten. Här ligger även ansvar på 

linjecheferna. 

 

Projektledare 2: 

- Kolla på reservdelar, svårt att organisera i Kalmar. Se till att ha rätt reservdel till 

rätt pris. 

 

Projektledare 3: 

- Intressant att syna vår projektmodell. Är den sund? Är den för krånglig? Det har 

ju hänt mycket i vår värld sedan dess? Är den för enkelt? Brister den 

någonstans? 

- Hade velat ha någon form av utbildning i vår projektmodell. Typ då en senior 

project manager som kan utbilda nya projektledare i modellen. Även då 

förändringar sker.  

 

Projektägare:  

- Mötesstrukturen – Ineffektiva möten tar död på timmar 

 

Portfolio Manager 1: 

- Resourcing is such a key factor. How to make sure you have the right 

competencies way in advance. Having good resource management is 

challenging. 

- Need to observe the work load of people working in projects. 

- The software development team works in an agile project way. Need to combine 

agile and traditional. The software team works in an agile way but uses Cargotec 

model. Have a task force that will look at it. 

 

Portfolio Managers 2 och 3: 

- Automation works with agile approaches but in Cargotec Model. 

 

Projektledare 4:  

- Agile project management – more cultural change. Americans tend to take 

action earlier and take actions as they come. Swedes for example tend to discuss 

everything and have everyone on board before starting. 

 

Projektledare 5: 

- Största problemet – fabrik som ska starta, fabrik som ska sluta. Frontline som 

ska sälja maskiner och ska hålla ihop budget. Krockar med flytten. 

- Går att göra avsteg, räknar med att ändringar kommer ske, i ett så pass stort 

projekt med så många involverade. 
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Projektledare 6: 

- Lean projects – Kaizen project charter, scope, time, team members and budget. 

Started after that. Relatively small, like improvement of a process, balancing the 

line. 

Could parts be used in for example R&D-projects? Would be difficult, different 

objectives, creating something new. 
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Bilaga 4 Intervjuer Uppföljning 11-15 
 

Intervju 11 – Projektledare 1 – återkoppling 
2017-04-18 

 

Dålig medvetenhet om projekt i linjeorganisationen 

Varför tror du detta är ett problem? Hur tror du det kan lösas? 

Problemet ligger i det organisatoriska. Alla i ledningsgruppen är fullt medvetna om 

projekt då dessa är med i det månatliga projektmötet mellan ledning och projektledare. 

Det finns dock en lucka i form av linjecheferna som kanske inte informerar tillräckligt 

om det på sina möten. Vidare behöver företaget informera mer om projekt och borde 

med jämna mellanrum samla ihop hela grupper och informera om vilka projekt som 

bedrivs och deras status. 

 

Alla representanter i styrgrupp eller ledningsgrupp i business line bör lyfta det på sina 

månadsmöten med och ansvara för det. 

 

Det borde även byggas in i projektmodellen, att det ska spridas bättre. Måste finnas i 

den dagliga verksamheten för att alla ska få bättre kunskap om det. 

 

Det övergripande problemet är att få andra att förstå vad projekt är. De som lyckas 

informera vad de arbetar med, blir mer accepterade och framgångsrika som 

projektledare. 

 

När kontrakt på timmar skrivs under bör linjecheferna ställa sig frågan vad dessa ”600” 

timmar innebär. De har lätt att se det som extra timmar som projektmedlemmen ska 

utföra istället för att ”600” timmar försvinner från deras verksamhet. 

 

Hur rapporterar projektgruppen in sina arbetade timmar? Är det i ett centralt system? 

Är det endast timmar som rapporteras eller även vad de gjort? 

Medlemmarna rapporterar in det i Excel, som är ett enkelt strukturerat sätt att logga 

timmarna på. Att lägga till en rad om vad som utförts kunde vara en bra del för att skapa 

mer engagemang. 

 

Dokumentation och Lessons learned 

Vad ser du är det största problemet med dokumentationen? Vilka möjliga lösningar ser 

du? 

Dokumentationen i sig fungerar men mycket av materialet är gammalt och kanske inte 

nödvändigt att ha med längre. 

 

Projektledarrollen 

Hur skulle projektledarrollen kunna bättre definieras inom Cargotec? Skulle en 

Cargotecs projektmodell-utbildning vara en lösning? 

Har ingen professionell utbildning, eller riktig insikt över vad som krävs. Inledningsvis i 

företaget drev konstruktörerna projekten. Det finns inga formella krav, eller kontinuitet 

över vad deras projektledare ska kunna. 

 

Hur skulle du vilja se att juniorprojektledarrollen implementeras? Vad skulle en junior 

kunna arbeta med? 

En juniorprojektledarroll hade nog underlättat, men är nog mest för att vi projektledare 

skulle vilja att junioren ska avlasta vårt arbete. Innan man kollar på att implementera en 
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junior-projektledarroll behöver man undersöka hur projektledarna utför sina projekt och 

bättre definiera vad projektledaren ska göra. 
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Intervju 12 – Projektledare 5 – återkoppling 
2017-04-21 

 

Dålig medvetenhet om projekt i linjeorganisationen 

Varför tror du detta är ett problem? Hur tror du det kan lösas? 

Projektmedlemmar har för mycket att göra, hinner inte med. Få linjecheferna att bli mer 

engagerade i projektarbetet och se hur viktigt det är. Projektledare behöver också följa 

upp sina mål och timmar bättre och ha en agenda, veckomöte där man rapporterar 

timmar, vad man gjort, vad man behöver. Behövs även tydligare målsättning. 

 

Hur rapporterar projektgruppen in sina arbetade timmar? Är det i ett centralt system? 

Är det endast timmar som rapporteras eller även vad de gjort? 

Rapporteras ingenting mer än timmar. Behöver hitta något enkelt system att rapportera 

in i så fall, inte rapportera för mycket. 

 

Dokumentation 

Vad ser du är det största problemet med dokumentationen? Vilka möjliga lösningar ser 

du? 

Använder samma plattform, Flow -> sharepoint. 4S på sharepoint. På stordatorn finns 

mappar där alla rapporter läggs. 

 

Projektledarrollen 

Hur skulle projektledarrollen kunna bättre definieras inom Cargotec? Skulle en 

Cargotecs projektmodell-utbildning vara en lösning? 

Fick inga tydliga kompetenskrav vid anställning. Skulle behöva nämnas mer att rollen 

omfattar ekonomi, gigantiska filer, redovisning, att hålla i möten och ta hand om 

bemanning. Hade varit mycket bra att ha en Cargotec-utbildning, samt interna 

utbildningar om övrigt relevant för projektledning. 

 

Hur skulle du vilja se att juniorprojektledarrollen implementeras? Vad skulle en junior 

kunna arbeta med? 

Skulle kunna göra rätt mycket, dagliga arbetet, mappa upp allt. Lärorikt för 

projektledaren med, kan lära sig nytt av junior. 

 

Skulle en IPMA-certifiering kunnat hjälpa att definiera rollen som ledare samt vilka 

projekt som denne bör arbeta inom? 

Ingen dålig idé. Kvalitetsbetyg, bra för företaget, kvalitetssäkrat. 
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Intervju 13 – Projektledare 3 – återkoppling 
2017-04-21 

 

Dålig medvetenhet om projekt i linjeorganisationen 

Varför tror du detta är ett problem? Hur tror du det kan lösas? 

Anser att medvetenheten finns, men att problemet mer är att ta projektarbete på allvar 

och se helheten. 

 

Projektkrockar, dåliga på att summera ihop allt och se när de kan utföras. 

Medvetenheten finns då projektmånadsmöten med hela ledningsgruppen hålls. 

  

Hur rapporterar projektgruppen in sina arbetade timmar? Är det i ett centralt system? 

Är det endast timmar som rapporteras eller även vad de gjort? 

Enkelt excel-ark, vecka för vecka. Meddelar delprojektledare ifall det inte rapporteras. 

Hade varit bra men risk att administrera ihjäl sig. Varför höll vi inte budget på timmar? 

Har rätt bra koll från mötesprotokoll etc. 

 

Dokumentation 

Vad ser du är det största problemet med dokumentationen? Vilka möjliga lösningar ser 

du? 

Anser att dokumentationen inte är för omfattande och att de delarna som är med är 

relevanta och att problemet mer ligger i att projektledarna inte ges tillräckligt med tid i 

avslutsfasen utav projekt utan behöver gå vidare till de nya projekten som ska drivas. 

 

Projektledarrollen 

Hur skulle projektledarrollen kunna bättre definieras inom Cargotec? Skulle en 

Cargotecs projektmodell-utbildning vara en lösning? 

Finns inte krav från start och det skulle behövas tas fram en tydlig intern 

utbildningsplan. En seniorprojektledare som kan vara ansvarig för att lära ut Cargotecs 

modell. 

  

Hur skulle du vilja se att juniorprojektledarrollen implementeras? Vad skulle en junior 

kunna arbeta med? 

Hade varit ett bra steg in. Är dåliga på infasning så junior hade varit bra. 

  

Skulle en IPMA-certifiering kunnat hjälpa att definiera rollen som ledare samt vilka 

projekt som denne bör arbeta inom? 

Hade varit bra för Kalmar för att kvalitetssäkra. 
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Intervju 14 – Agile Task Force Manager 
2017-05-02 

 

Role: R&D-manager within Automations 

 

Is leading a task force designed to look at how Agile Project Management can be 

implemented within Cargotec projects, to improve Software development projects and 

to find approaches that can be used in automation and hardware-projects. The task force 

focuses 50/50 between the two. 

 

What have you found from your investigation so far? 

- What problems do you see for implementing agile approaches? 

KalmarGlobal is not a software company, although they develop software for their 

machines. The agile way of working works on the software side, but is hard to 

implement in NPD-projects. The biggest issue is the cost of changes, where if you 

would do sprints and deliver partial results, and the partial result is of non-use and needs 

to be redone, you have lost a lot of money. 

 

- In which areas do you see a potential for agile approaches? 

They are trying to figure it out themselves as they are in the early stages of the study. 

They are in the process of observing what is not working. They want to create a new 

model, a combination of agile and Cargotec. 

 

- Do you see enough competencies and trust in co-workers in order to have an 

Agile project team where decision making and responsibilities are distributed 

between the team members? 

The agile manager believes there are enough competencies and trust in co-workers in 

order to implement a team with more self-dependency. It has worked in their software 

development team they started up a year ago, as they have delivered results. The 

software teams consists of approximately 1-5 people. In total they are around 30 

employees in the software department. 

 

Do you think our findings of the problems are in line with the problems you have 

seen in the company? 

- A need to increase project culture within the company – project leaders do not 

get out all the hours from the team members 

The agile manager believes the lack of project awareness is a problem spread 

throughout KalmarGlobal. The Project Organizations are quite new and they are still 

learning. Have one department, handling Mega-projects, called Project Delivery, where 

everyone is fully dedicated in projects, where they don’t have the same problem. 

 

- Ineffective meetings 

The meetings are too long and ends up with everyone trying to solve the issue at the 

meeting instead of just reporting progress. This lives very strongly in the culture. An 

implementation of Daily Meetings would therefore be difficult, but he believes in the 

benefits it would have to the improvement of project culture. 

 

Hard to communicate with people from all over the world, for example the office in 

Sydney. 
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- Scoping and projects passing deadline 

KalmarGlobal is not a big enough company yet, and it tends to be the same people in 

the projects and not enough time. 

 

In projects we tend to add things to the scope during the process, for example new 

requirements. The scope changes lead to the project taking extra time and finishing 

behind deadline. Change management is important and needs to be a mutual agreement 

between steering committee and the project team and information regarding it spread 

throughout the project organization. 

 

The changes could be run as an own, smaller project, especially if time is of high 

importance for the project. For example when new technology comes up, the new 

technology could be developed as a project. 

 

- Project role definition and IPMA Certification 

Some of the assigned project leaders are project leaders from the start, usually in 

software, where it is more practical, less documentation. In Project delivery, an IPMA-

certification would be needed but not in R&D. Not so simple - expensive training, and 

loss of time. 

 

- Documentation/lessons learned - thinking portfolio, team drive, white book? 

Projects tend to get stuck in the closing phase for us as well. When it comes to Lessons 

learned we also do it in different ways. 

 

A difficulty with having lessons learned throughout the organization is how to spread 

the information. The new Google implementation could help out, as team drives can be 

used. This is a convenient implementation for project work.  Another big advantage 

with Google is that external parties can be invited to team drives. Security issues could 

occur, but is not a big issue in this case. 

 

- Limitations implementing Agile 

A challenge to implement Agile in Industrial companies is all the ISO-standards that 

need to be followed. 
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Intervju 15 – Linjechef 

2017-05-09 

 

Intervju med Inköpschef 

 

Hur ser prioriteringen mellan projektarbete och linjeverksamhet ut? Är det en tydlig 

uppsatt strategi som är enkel att arbeta utifrån? Hur fördelas resurser? 

Går igenom projekten en gång i månaden i ett projektmöte tillsammans med 

projektledaren. Skulle det bli kris i den operativa verksamheten prioriteras den framför 

projektarbetet. 

 

Finns det en tydlig plan över hur och när den anställdes timmar ska tillägnas 

projektarbetet? Är det upp till den anställde att “känna av” när tid finns? 

Inköpsorganisationen gör bedömningar på hur många timmar som kan avvaras på 

projekt. Ibland stämmer dock inte uppfattningen. Arbetet planeras för vid tydliga 

tidpunkter, vid den här tidpunkten ska prototyper göras, produktion påbörjas etc. 

Projektet löper på och linjeorganisationen får följa den och planera sin vanliga 

verksamhet utifrån den. Planerar även för vid vissa tillfällen tid kan frigöras för projekt. 

 

Har inte prioriterat uppföljning och skulle behöva ha mer fokus på det. 

 

Tydliga tidpunkter, vid den här tidpunkten ska prototyper göras, produktion ex. 

Projektet löper på, följa den. Planera vanliga verksamheten. Planera och frigöra tid. 

 

Hur engagerad är du i projekten? Hålls du uppdaterad? Finns information tillgänglig 

ifall du skulle vilja kolla upp? 

En gång i månaden PPM-möten. Går igenom de olika projekten. Följer respektive 

projekt med respektive delprojektledare. Tas upp på morgonmöten, ifall det är något 

speciellt som behöver tas upp. 

 

Hur anser du att lessons learned fungerar? 

Alltid bra att summera ner vad som gått bra och mindre bra. Som exempel, historiskt 

sett har det inte funnits tid till kvalitetssäkringar. Efter att ritningar har släppts ska det 

finnas tid till att kvalitetssäkra. Detta var en förändring som gjordes från en lessons 

learned från ett projekt. Lessons learned kan dock oftast göras bättre, med en tydligare 

återkoppling, mer sammanfattat och att involvera flera. 

 

Egen input: 

NPD-process fungerar bra. Bra uppstyrd, tydliga gater. Måste bara följa den. Processen 

funkar, men mer disciplin krävs. Ibland följs inte de officiella gaterna. Öppnar nya gater 

utan att det är grönt ljus.  

Varit med om fall där det gjorts många “missions” istället, för att spara tid. Smidig 

lösning. 

Nackdelar med missions - Inte så formellt, så kan missa gater. Ingen kvalitetssäkring. 
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